
... Додаток 7 
до постанови Цеитральної виборчої колtісії 

від 14 червия 2019 року№ 1010 

форма№4 

ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі №188 

проміжний 
(Dид зоіту: проміж11ий, остаточ11ий) 

за період з "02 липня 2019" до "11" липня 2019 року 

Бочкарьова Оксана Валерїіівна 

(прізвище, ім'я, nn батькові кандидата nдепутап1) 

Акціонерне товариство «КБ Приват Банк»,МФО 315405,поточний рахунок 26435052300043 

Код 
статті 

2 

з 

10 

11 

4 

10 

11 

9 

12 

(11азuа та код ба11ку, в якому відкрито 1юточний раху1101<, № rаху11ку) 

Найменування статті Сума 
(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчо1·0 фонду
Власні кошти кандидата 

Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори народІlих депутатів України", які не .мають 
права здійснювати відповід11і внески 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 
статті 50 Закону України "Про вибори 11арод1-1их депутатів 
України" 
Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 
статті 50 Зако1-1у України "Про вибори парод11uх депутатів 
J,/1lptl11l1І 11 

Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
договорами 

Помилкові надходження копrтів 

50000,00 

0,00 
0,00 

0,00 

416500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
Усього надійшло коштів tra 11ото•ший рахунок виборчого фонду
(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 466500,00 

2000 

2100 

2. Перерахування коштів з поточного рnхую(у виборчого фонду
Повернення добровільних внесків особам (21 ОО+ 2300): 0,00 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 0,00 
поточного рахунку 

6J(vi/-114 �.аАіІ:w�питань запобігання коруnці, 

оьг- ом 
11111111i&1i1iillfi1111111 



. 

,.. 

Код 
статті 

2300 

3000 

311 О 

3120 

3210 

3230 

4000 

5000 

6000 

Найме11ування статті 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 
після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 
повторного голосування) 

Перерахування коштів до Державного бюджету України 
(311 О+ 3120 + 321 О+ 3230) 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 
відповідно до частини третьої статті 50 Закону У країни "П ро 
вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 
відповідні внески 

Перерахування до Державного бюджету У країни внесків, розмір 
яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 

. . 

яких вщмовився розпорядник поточного рахунку, в раз1 
неможливості їх повернення відповідним особам 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 
надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 
включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування - після дин повторного голосування), у 
разі неможливості їх повернення банком відповідним особам 

Банківські послуги, не пов'язані з відкритп1м і закр11ттям 
рахунку та його функціонуванням 

Повернення помилкових надходжень коштів 

Опублікуваннs1 ре1шізитів поточного рахунку в друкованих 
засобах масової інформації 

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду 
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

Загальний розмір виборчого фонду 
(2 + З + 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

3. Використання коштів виборчого фонду

1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 

1100 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
(1110+ 1120+ 1130+ 1140+ 1150+ 1160): 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 

1120 виготовлення відеозаписів 
1130 виготовлення аудіозаписів 
1140 виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 
1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів 
1200 Використання засобів масової інформа,�ії ( 121 О + 1220): 

1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): 

1211 оплата ефірного часу на телебаченні 
1212 оплата ефірного часу 1-1а радіо 

Сума 
(грн) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

466500,00 

462854,17 

276693,00 

276693,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Національне агентство з питань запобігання корупції 
09/60525/19 від 15.07.2019

cn ІІ ІІ ІІІ І ІІІ ІІ ІІІІІ І ІІІ ІІІ ІІ ІІІ ІІ ІІІІ ІІІ ІІ ІІІ ІІ 



Код 
Найменування стап·і 

Сума 
стаrгі (гон) 

1220 публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 0,00 
інформації 

1300 
Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації 74220,00 

(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 
1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 

(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 
0,00 

обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 
предметів і матеріалів, пов'язаних із передвиборною агітацією) 

1320 оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, 0,00 

дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 0,00 
агітації 

1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 0,00 
громадян, інших пvблічних заходів передвиборної аrіта1,ії 

1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 74220,00 
реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 
сітілайтах тощо) 

1360 Послуги зв'язку (1361 + 1362): 
1361 послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, 0,00 

фототелеграфного, факси,wільного, документш�ь11ого зв 'язку, 
меvеж та канш�ів пеvедавання даних тощо) 

1362 послуги поштового зв 'язку 
1400 Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 111941,17 

виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних 
матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали 
передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, 
демонстрацій, пікетів, концертів, вистав, спортивних змагань, 
демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за 
підтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення інформації 
про таку підтримку тощо) 

ОЗалишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 3645,83 

(2 + 3 + 4 + 9 + 12 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - І ООО) 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за 0,00 
укладеними договорами 

Звіт подано" ,t/7,, Л�/ё�<{Р 20/�оку 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Секретар 

Центральної виборчої комісії 

ff47,��,o/ с? 4! 

Н. БЕРНАЦЬКА 

Національне агентство з п�тань запобігання корупції 

09/60525/19 від 15.07.2019 

сл ІІ ІІ ІІІ І ІІІ ІІ ІІІІІ І ІІІ ІІІ ІІ ІІІ ІІ ІІІІ ІІІ ІІ ІІІ ІІ 



Додаток В 
до постанови Центральної виборчої ко.місії 

від 14 червня 2019 року№ 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та викор11стання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному вибор•1ому окрузі № _ (форми № 4) 

ПDО\\іЖRИЙ 
(вІUІ. звіту: про�іжннR, остаточниn) 

за період з "02" до "11" липня 2019 року 

Бочкарьова Оксана Валеріїївна 

(прізвище.. ім·я. по бат1.кові ка11дмата в депутати) 

Акціонерне товариство «КБ Приват Банк»,МФО 315405,поточний рахунок 2643505231)0043 

J..o.1rr1.rтi 

2 
2 
2 

Усього 

Ко.з n-tтті 

3 
3 

3 

Усього 

(11азвз та код ба11ку, в ,�коМу ві.1кр1rrо nоточ1шй рах)1ІОК. Kt ра.хунку) 

1. Відо�юсті про надходження на поточн11й рахр,ок в.1асн11х коштів
канд,щата в народні депутати України 

(код сталі 2) 
Лап мa.:1J�t11t1• �t»w1i• Но.ме І.\\'МКО&оr• 8(111,."'VИ.fflTI с,·м1 Г М 

04.07.2019 1645-6465-7598-1574 50000,00 

50000,00 

1. Відомості 11ро 11адхоаження на поточш,й рач•но�
добровільн11х внесків юр1щ11чю1х осіб 

(код статті 3) 

,І'\11• н1.n,::•tнм1 
Но-чtр 

І llsA.МttІY,UNHI 1\lіnк-)ю:с.,,1• f.::0,1 R.11THIIKI 
""t� P•1JJl1pІO.:ІІ•o.rti 11.11•н1tо,, }l.fI04• IIJUTHHt.:.II 1єдrnо>1 

;ао.._---.- ""емт• 

І 
І 
І 
І 

С)-.'СІ 
(грн) 

д,то J.:o� 
rтtтті НІ.1.Х0.ІЖ.-НН11 

8ІИ<:ку 

02.07.2019 

2. Відомості про надход;кення на поточний рахунок 
добровільних внесків фізичних осіб 

(код надходження коштів 4) 

Mjqк, 
rec:n-pauibм 

Іі иомr.р 
Прі:hмwс.,ім'-. 

ПрожІІNНН• о6.\ікемt 
Ном�р �1ра:су11.к••.n n.u-.-- А.)рк8:w;кт.1• ..:.а,1"81 

.:1.0IQ""f.К18 nо6ата,8С"СНІІ 
(е6.U<'ТІ,.,,р,�tіон., n.А.11'"11.ІІІСа м.т--

--.. 

..-се.�мА n•»тldllf«pi• 

аума:т) і 11омr.р 
n8<:n0DT8 

1643-4439-7442- Ва,рннчук Хмел.ьниць 

� 

f 

с,,., 
(rрн) 

260000,00 
2722 Сергій ка  н

v· МихаІІлов11 обл.,м.Хме,, 
ч ЬНИЦЬКІІ:Й 

4 11.07.2019 1652-4511-3453- Вавринчук 18500,00 
9437 Сергій 

МихаІі.1ов11 обл .• м.Хмед 
ч ьниuькиn 

4 11.07.2019 І 62-5368-2430- Вавр1111Чук х�іельниць Вул.З 59000,00 
5733 Сергій ка 

Михайловв обл.,м:.Х�fел 
ч 

4 05.07.2019 1646-3672-3036- Вавр1rнчук 15000,00 
8461 Сергій ка ·

Михаn,,овн обл.,м.Хме;1 
ч ьннuькнй 

4 05.07.2019 1646-4341-6862- Вавр11нчук Хмельннць 40000,00 
6493 Сергій ка 

Михай.1ови обл.,м.Хмел ч ЬНИЦЬІО{Й 

4 11.07.2019 1652-6242-2142- ВаврнІІЧук Х.\-1.СЛЬНИЦЬ 

В

ул.З

н
н

ч 

24000,00 
7538 Серпі! ••

МихаАлови обл.,м.Хмел 
ч ьн:ицький 

Усь 416500,00 
ого 

4. Відомості про надход;�;сння на поточний рахунок онссків
юр11д11чних осіб, внзначен11х у ,1аст11ні третій стаn·і 50 Закон)' Украї1111 "П1>0 вибори

народшп: дСП)'Татіо Україн11", які не мають права щіі1сшоват11 відповідні внески 
(код статті І О) 

k':a.J r11т,і І :lan 1.аа,;оn,,-енн11 І Howtp po).pJІsyнo.:1,i1,or• 
•нttІ<У зо..,мttПІ 

Н.1R"ен}-.•нн• �Іі<u0tі�\О.DІ:е11нм 
IL''UlntH11t 

Ко.з n:1111•""• І Ср..а 
___{Q_РП0)') (гон) 

10 
10 
10 : 

Усього 

5. Відомості про надходження на поточн11!і раХ)'НОК внесків 
фіз11чн11х осіб, в11знз•1ен11х у частині третій статті 50 Закону України "Про в11борн 
народн11х дсП}'Татів Українr,", які не ,,ають права здійснювати відповід11і внесюr 

(ко:� статті І 0) 

Ко.1ст1nі 

10 
10 
10 

Усього 

Д.rа н.ІІАJ.о.J• 
ІІ«!НН11 8АК.,_'}' 

Howrp 
ре1р.t1,-н..,-..«• 

.101<:)'MtllTI 

Пpi)Іlf'..ut. t.e·a. 

11� б.ан,�с:••і 

�fkue 
n�ю-.;;мuнн1 

n...uтин-.а 
(oi.u,n1o. p.11io1t, 

н•c�'lr.ttllR 
11).НК1'.1 

�p«:a,...,if.'IJ 

Р««Р8uіАмкА 
номtр e6.1:i.ico1et 
1t..'"1рпа1 n:uннн,-а 
n•»ткi.Jtepi• і 
номер Я!І(:JІОРТ• 

Сума 
(гри) 



6. Відомості про надходження в11ссків юр11д11чних осіб, розмір яких перевищує розмір,
визначений частиною другою cтarri 50 Закону України "Про в11бор11 народних 

депутатів України" 
(код статті І І) 

Дап 
НомС'р po:t,._1'."'-0- H1R.Nltff)'нкн• Mk.ue)wa ХО�ЮtJІ J..:o.i n..11тки�.1 CJ•• І.:1зст1nі tll.U:O�M-

10.-0.;10�'"8- n.1.1nнn M1'1tlMl.:I (СдР!ІОУ) (rрмІ 
амк'""" 

11 

11 

11 

11 

Усього 

7. Відомості про надходження внесків фіз11чн11х осіб, розмір яких перевищує розмір,
визначений частиною другою статті 50 За..:ону У..:раїн11 "Про в11бор11 народних

депутатів Украі'ю1" 

..:о.1ст11rі 

11 

11 

11 

Усього 

І.:онтатті 

9 

9 
9 

Усього 

Ко.1ст•тті 

12 
12 
12 

Усього 

t.;:o.1tт1r--ii 

12 
12 

.l\ІТІ Нои.С'р 
lll,U0;1)8','t.Htnl p01J)IX)"tІJt:O.OГI 

а.,« .. 1· ;1,.,_,,,,. .. н·r1 

(код статті 11) 

І ,,�. 
Прі).,мще, і..... 

npowot"lHM11 

по б1n.1t1ai 
(
'6

.:
�:;::

м
:�

он. 
ІLlІТКИКІ 

нке.\t:мА 

nvм1о."Т, 

l 
1 

Рксраu.ійннА 

А.Арес• •ит.,а 
MO.Чqt o6,.1iar.01c:J 

n.11тм11.._-. 
к1рт1оrм МІТМКtі"І 

no.uY-tdt/ctpi• і 

HOMtp NC:n1pr1 

8. Відо�1ос•,; про ,,ерерахування штрафних саи..:цій виконавцями
за укладеними договорам,, 

Дата 

Пf'ptpl\J"ІIHHI 

wтрафнн� 
С'.ІІtКціА 

�Іом�р po1pH)"t1• 

ао�·мtнr-1 

( код статті 9)

811i.oм1.atw. 

{nоана нав•) 

Kt.!I ам�.ок11u1 

(Сд,nО>) 

Pt..-.l]Іn'H 
.1oroм11)·(.wln 

p,t"')l..'llHHJI,. 

ttO:-ltl' Т• 
npt,.1.'І.ttT 

,10(08011\) 

Прн:JИІЧОІІІ• 

n,.,-то,,.-у 

9. Відомості 11ро по м11.1кові надходже111н1 коштів на поточ1шїr рахунок 
від юрІІдІІ'ІНІІХ осіб 

Даn H8AJ8J,irt'HHR 

ан�q· 

lto,..t:p 

po1p11yн.i.:oaoro 

( код статті 12) 

НаА•rмуаамм• 

n.uт"111o1J 

MiCU.otl.llCDЖtHHJII i,,:0.3, fІ.18Т1111К8 

(СДРП ОУ) 

10. Відомості npo пом11л..:ові надхо;1.ження коштів на поточ1111й рахунок 
від фіз11чн11х осіб 

,'.l,аТІ НІ.1.І•�• 
·•ntм• анк.,,. 

Номер 
ро1р1ч·н-

;10.,.�смта 

(код статті 12) 

ПpiJ81JWC,it1'•• 
n• 6ан,.,·о8і 

Чkuc 
nро-..::11uнн1 

П;1ІТННП 

(о6.11с-т" раГtон. 
KICf..WHIIA 

Пt"lllf!}_ 

АJркажит.11 

P«np1uinнмn 
но.мер-6.1і1tо•оТ 

.. ,рn:н 
n.11тн11ка 

no.nтida/c"pi
·
• і 

н11,1,1ср nac:nc9-.·a 

С)'МІ 
(rрм) 

Сума 
(rрн) 

Сrн• 
{rрн) 

С)·м11 

{rрн) 

12 
Ус1,ого 

K1.1n1ni 

Ус1,ого 

K,.:i:naпi 

Усього 

Ko,~m � 

l 
Усього \ 

h':о.1«1тті 

Yc1,oro 

11. Відомості про повернення доброві.,,ьню: внесків юрид11чн11м особам
(код статrі 21 ОО, 2300)

Д.n nоаернІtНк• Hoмqt po]p&I.JM· 
1(08!We .108'.")',,.tІІТ._ 

0трН)f!'NЧ 
{��нам11u) ]USl��

j

;:�,..-����-1 Ко;С�6У; 

... 

12. Відомості про повернення добровіл1,ню; внесків фізичню1 особам 
(код статті 21 ОО, 2300)

!J.171 

сомрмtмме 

мео,.,. 

Номtр 
ро)р.хук..-11оrо 

a.._-y:i.c"" 

ПріJІИUІ.,t,І),І'а. 
по 6afill':08i 
о-rрмм,· .. ч1 

)ticite 

npOQNMІІ• 
ILAITMMd 

(o5.ucn.. р1.R11м, 

lltt.ltкКA 
n,"М"'1) 

АІркажm.1.а 
n.,antJІQ 

РкnраціІінмІ 

мtJottpe6."WCoнi 
t(lpTKllntUIТНMQ 

nо.�аткІ..,ирі•І 
НО-"'СР n1c:n1pп 

отрмм�·н_ч• 

13. Відомості про перерахування коштів юридичю1х осіб 
до Державного бюджету Украї1111 

.\11."1 "'ІН'РОУ· 

ut:н•1мкq 

(код статті 3110, 3120,3210, 3230)

ІІо.чс:р 
fМJ�І1.УМ"'0ІОІ"О 

Н..AMtн)"IIHlftt 

n.l.ІТНІ0(8 

MicatЖIJ0,1)1,:C:MH!II 
f\-"l:lftІHJ.:8 

Ко.:1 n.uтника 

(С.]РПОУ) 

14. Відомості про перерахування коштів фіз11чн11х осіб
до Державного бюджету Украію1 

Дanrttptpaa,·• 
12іМІІІІІ8НК'-")' 

(код cтarri 3110, 3120,3210, 3230)

ІІо1'!ср 
p01p,81J·ю.oaoro 

...... � 
. 
.,.�.

Прі11иwс. i)t·•· 

no 611•...:Оаі 

МІt:.ж 

П(ИЖІІt.ІННІ 
П.11'ГtІtІІоІ 

(аб.,1ст1о. �Rон. 

Н:ІІСVІаІІІІі 

nумеrт\ 

A;)j)Нl».tlf.1.:1 

ІЦІТІІІІІ,."І 

Р«с1ра1Uдн11іІІ 
но.нер об,:1.і..:моt 

np·r...:н 

n.uтннк• 

no.i.aт.d.8/c:cpi•i 

номер п•сnорта 

Сум.І 

J!,,<} 

Сума 
(rрм) 

C ) ·N• (грн) 

Ср,tІ (rрн) 

15. Відомості про оплату банківськ11х noc.riyr, не пов'язшшх з відкриттям і закриттям 
рахунку та його функціонуванням 

\nv.ц, ..,1u.1. 1.i ---тvvv 

ІІомr-р 
H1A.Мtte) .. lutl MiNVHI\O.t,CtH"• Ко,t<іІН._"У Cp-ta(fl'"I Ко.1 (ТІІТrі Дата оn.,атн ПОСJfУТ ро,р11J·нкоаог, 

б•м� б:1 м"1' {ЄДі'rІОУ) 
,1О""N�НТІ 

4000 

4000 

4000 

Усього 

r 



J.:u ста� 

5000 
5000 
5000 

Усього 

16. Відомості про повернення юридичним особам 
пом11лков11х надходжень коштів 

(код статrі 5000) 

Даn neмp"cw"• Ho_,..t>p О,,,.,,,,.•• Mlcu� )(о,а ОТІІ'М-"С)'N"' 
,0)Р8 І)"" ... Моr• u.,10"есмм• 

кеw'Т8 
•�n-..�мт■ 

(n•-••--) •т••�,._ • ...,. ІСд,ПО>') 
Сум• 
(rрм) 

17. Відомості про повер11ен11я фіз11чн11м особам пом1тков11х надхо.1.жень коштів 
(код статті 5000) 

i.: ... 

ст1nІ 

5000 
5000 
5000 

Усього 

hо.нтаттt 

6000 
6000 
6000 

Усього 

Ht�1,p 
•-•:ч•u• ...... 
аІІб.рч;к-е 

• ..-ру-..,. 
(•n•1»1.v.-y 

д,: :.-:��••· І :.·==�·::-.. І ";, .. 
П . І ' n,--. .. �мнм.• 

:;�:;0:1·· ( .... :�""�. 
ІТрІІ.М') ...... І .. «.�А 

rn-мn\ 

І 
І 
І 
І 

FкttpuiRммl 
но,еt, •6.:,і .. ,•оІ 

A.s_pt<8)C"lilТ,'t8 ь,па,11 n.uп1мi.:a 
n.1ІТМИ"8 D�n.,1tt .. • I 

м.,.-, nк-n"n 
■ ·NMN\"N'88 

18. Відо\Іості про опублі1,.1•ванпя реквіз11тів поточного рахун�--у 
в друкован11х засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

д•n Намt.р pe11)8�Mt.:► НаІlwкуuмн• МК:utж1а�..н• 8'u.,.-P'Df)·u� 
n•р,.рІ') .. ІtНІ .. .,,,. ..-0 з, ... , ...... 8Tpv4)'N'U 8"1):11"1)1fІ.аЧІ (CJIJ'ПO>') 

І 

19. Відомості вро в11кор11стання коштів поточного рахунку 

в11борчого фо1цу кан.1.11дата в народні де11уr.tт11 Україн11 

Су-(rрн) 

І 

C,,,,.1(rp11:) 

(кодстатті 1110, 1120, 1130.1140, 1150, 1160, 12 11, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 1340. 
1350, 1361, 1362, 1400) 

но .... ,р 

К,.1 
JНllP8'Y 

.1.l1-a1L''8frA) 
•· Orp1t'1)-N"t (••"• 

\fic:unнa- � .., 

n-•nl .. -..•r• "'"••) 
,��""· •Tptt .. )UЧJ 

n,....-.c-• С!JІС• 

.1'"'"Y"'r 
етр1 ... уNЧ8 (СдРnО>') n.Ut""}' {r.-) 

)ро<Т8ЮІіt) 
мт, 

+,1110: ia 

ФЬ11чна nоліrрафіч 

особа 
м. ні 

188 1110 
ni.J.np110teuь 

Хме.1ьн11uьк роботн(nос 
08.07.2019 183  

Горснюк нn, оу.,.  nyrн) �750,00 

Юріn 
ЗарічансьRа. згідно &t.ї)' 

Іванович 
2213 №000183 

ві., 

08.07.2019, 

бс:,пдв 
+,1110 >а 

nо.,іrрафіч 
ні Фізична м. 

робот11(nос особа Хмельннuь1<  nyn,) 144750,00 179 nionp1tc"eu• нА, ву.о.  згідно •"-"ТУ 
І88 І І 10 04.07.20І9 

Горсню�< Зарічансьk11. ,Vt000179, Ю�А 
П/3 

� Іванов1tч 
04.07.2019 
оо ПДВ 
+,І 110 за 

паліrрафіч 
ні Фіз11чна ••· 

робот11(nос особ• Хме.1ьннuь1< 
,�угн) 73897,000 

nionpнcщu• нА, ву.1. 
,гідно ,._-ту 

188 1110 02.07.2019 164 
Горснюк Зарічзнсь .. -.. 

ві.а Юріn 22/3 02.07.2019 Іванов11ч 
Xt000164, 
бе, пдв 
+,І І 10 за 

nо.1іrрафіч 
ні Фіз11чн2 

"· робот11(11ос особа Хм"'1ьн11uь1<  пуги) 3126,00 193 підnр,ю�еuь 11n, ву.1. 
зrіJно a,cry 

188 1110 11.07.2019 
Горсню,с Зарічансь,са. №000193, Юріn 

22/3 
від Іванови•• 

11.07.2019, 
бс:зПДВ 
+,І 110 за 

nаліrрафіч 
ні Фізична .,_ 

робот11(nос особа Х\ІедЬНІІUЬІС .,уги) 44700,00 
11ідnр1101щь 11n, ву.1.  згідно •"--ту 

188 1110 10.07.2019 191 
Гор,ню. Зарічансь1<а. 

St000191, Ю� 2Ш 
• Jванов11ч 

10.07.2019. 
без ПДВ 
+.1110 38 

nо.1іграфіч 
ні Фіз11чна ... 

робот11(nос особа Х>1е.1ьн1щьк 
nуг11) 5470,00 

nі.аnр11смщ• 11;;, вул. Jrідно •"--i)' 
І88 1110 10.07.2019 186 

Горсню1< Зарічансь1<а. Jit000191, Юріn 
22/3 

від Іванов11ч 
10.07.2019. 

бtзПДВ 

+,1350 за Товар11ство' м. . розмішенн 20250,00 
обмежtною Хмельниць...: 

.• 
1350 11.07.2019 25 

віоnовіда.1ьн ІІА,вул. JОВНІШНЬОІ 

18S 

kт,о «СТ- Прос,суріось р<1<елам11 



МЕдІА» ка,буд2 НІ 

rтен.да1,ра 
хунок 
.ІІtСФ-

0000025 •i.!l 
11.07.1019, 
оо ПДВ 

+,ІЗSО;за 
розміwенн 

ФЬична .,. nо.11іт11чноr 
особа Хме.11ьн1шь�.. 

188 1400 

nШ11рнсмеuь .-n,вyJ,. 1  
ptKЛS,\111 

188 1350 11.07.2019 779
Кандела1r.і Львівське 

на 1500,00 

Олександр шосе 
Сіті..'ІаАта.х, 

Ленановнч 1812,кв.51 
рохунок 
779 вu 

11.07.2019, 
без ПдВ 
+,ІЗSОjЗЗ 

pO)MiWtHH 

ФіJІІЧНІ ... політ11чнот 
особа х�1е..1ью1uь..: 

пі.апр11ємtuь 11іІ
1
ву.1. 

188 1350 02.07.2019 775 К'а11.1е.1акі Львівсь...:е 9 
                       

ре1u1ам11 
... 52470,00 

о.,,ксвндр шосе сіті.ла Атах, 

ЛевановІІ'І 1812,кв.51 
рахунок 
775 ві.!l 188 1400 

02.07.2019, 
без ПДВ 

+,І400;інш 
і внтрати 

на 

Фіз11чна 
11tредн11бо 

особа .,. рну 

niLtnpнcмeuь Х
ме.1ьн11uь�..  

аrвтоuію ( 
188 1400 09.07.2019 36 JІ1о6овеuью1 11n1ву.,.l\1.Р11б 

транспюва 3528,00 

п Ігор алка,6 кв.20 
IIHR 

Вас11льовнч 
ві.1.с.оро..1н�.. 
а,р&Х)''НОК' 

36 вu 
09.07.2019 , 

без ПДВ 
188 1400 

+,1400;інш 

і в11трат11 
на 

nерс.1в11бо 
Фіз11чна м. рну 

особ• Хмельниuь ... 

188 1400 05.07.2019 1 rilзnp11cмeu1. иП.вуJ,. 
Ужв2 Ро)Іан Зарічанська 

3 
 

а 

агвтацію 
(nсреаш1а1· 

за 
12500,00 

Усьоrо 

ІОріnов11ч 32 кв.80 ре�1амні 

ПОС.1)'ПІ 

рахунок 
фак-тура Nt 
1-6/07/2019 

Фі.зична ІІІ. 

особа Хчельннuьк 
10.07.2019 2 ntD:11p11cмtuь нА,В)'Л. 

Ужва Роман Зарічанська 
ЮріАов11ч 32 кв.80 

Фі.JІІЧН& ІІІ. 

особа Хмель.ниuьк 
11.07.2019 2 nl.:J:np11cмcuь 11А,ву.11. 

Ужва Роман Заріча нсьtr."З 
ЮріАовtt'-1 32 І<В.80 

І 
Х,1е.:1ьн11uь....: І ,1.Хме.1ьн11u 

03.07.2019 3�0 а д11ре1,;uім ЬКІІЙ,ву.ГJ. 
АТ Проск)'рівсь

«Уtr.,>пошта» ка 90. 

вш 

05.07.2019 
бе, цдв 

+,1400;інw 
і в1tтратн 

НІ 

ПtfН.!18ІІбо 

РН)' 
3Г8Т3Uію 

(лереLІ.л.11ат 
• за 

10000,00 
рС�З)ІНЇ 
nослуп, 
рахунок 

Ф8"1'УР• .ІІі 
2-6/0712019 

вu 
10.07.2019 
бе, !ІДВ 

+,1400;інw 
і в11траn1 

на 

nерс..1н11бо 
рну 

агвтаuію 
(nер,11п.1ат 

 .,. 

20000,00 рею1а�1ні 
noc.1ynt 

рахуно1< 
фа .. ·тур• Nt 
3-б/О 712 О І 9 

вш 

11.07.2019 
бо ПДВ 

+,1..аоо інші 
в1прат11 на 
пtре.зв11(ю 

рну 
агвтаuію 

(ООа.]рtсн 
а .!Іоставка 65913,17 
-1PJK083H0 

ro 
вuзанна:), 

рахунок.І\; 
3�0 ві., 

03.07.2019 

4628S4,17 

'\ 
' 



20. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду �.оштів, 
перерахован11х в1rконавцям 

1(0.1 

�ni 

Дато 
·-..

...... 

..::ошті• 

Номер 
ро)р1tум. 

КО801"8 

.i:oiryмetПІ 

8Іtk0HІ8etu, 
(nоана на1u) 

(код статті 8) 

МК'ІW!на-

10�• 

SltК0ed81d 

Ко.3 
акк°"а•ца 

(СдРПОУ) 

Рt'k.Ьчт• 
,1oroaopy {.Jan 

)'к.,амнц номер 
TIПP',.];,,t:U 
_!Or'O"o,•) 

Прм11"а• 

=•nxr

er
(rpн) 

Розпорядник ко11Пів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 4 frO�eyc � � 

Секретар 
Централь11ої виборчої ко,11ісії Н. БЕРНАЦЬКА 

� 
І 




