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ЗВІТ 
про 11адходже1111я та в11кор11ста11ня коштів виборчого фо11ду 

кандидата в народні деп:,,татн Украї1111 
в одномандатному виборчому окрузі № 59 

ппо.\tіжний 
(•u 1аrту: про,�іжннЯ. O\.--raTU't11иn) 

за період з "19" чєрв11я до "12";r11п11я 2019 ро1.:у 

Kupw,oga Сергія Д,ниrпровичи 
(11рі1вишс. i).!·s. no !xtithkOiti кa1u1u;rra 1,1еnутатн) 

Дер.жааний ощадиий 6аш.· Украrни П\,б.1іч11е шщіоиерие товариство 

Філія --До11еu,1.:е об.1ас11е vmшвлі1111я ТВБВ /0004/0443 МФО 335106 Ло 264345008765./8 
(11a1an Т3 ко.,.1 баш:у. 11 •ком) 51.::.кр-ито nоточннА pa.·9·tt0.._ N! ра'і:рІr..у) 

Ко.1 Нsйl\1е11ува11на ст:�тті 
Сумu 

статті Іго11) 

1. Надходже1-111я t..:оштів на поточний раХ)'ІІО...: в11борчоrо фон::1:)' 
2 В�1асні кошти каН!Іи.дата -

3 Добоовільні внески юо1,днчних осіб, у тому числі 
10 Guecю1 осіб. визпачеuu'С у 'Іастині третій статті 50 Зт,:оиу -

Україии ··про tшбvри нapoдmLr депутатів УАриr,ш'', які ш! .нають 
права здій,·иЮІJаnш відповідпі оиес,.,·и 

11 внески, роз.нір юшх перевищус роз.\Іір, визначепий частиною дру;,ою 
статті 50 Зал:оиу Y1..p<1fuu "Про вибори народних депутатів 

-

�1кrJa1Hrt" 

4 Добоовільні внески Фізичних осіб, у то�tУ числі }39603,71 
10 виес,,:и осій, в1ппачених у частині третій статті 50 3а1'ону -

Украr·ии "Про в116ори народних деf1уmатів Ул:ра1·ни',. я1,..:і не .нають 
1шаGа здійснювапш відповідні внес1ш 

11 виес,ш. роз.нір ЯКІLt персвищус роз.нір, визиачепті частиною другою -
статті 50 ЗаJ.:Ону )Ікраі11и "Про вибори иародпих депутатів 
Укvаї11u" 

9 Перерахування штрафнвх сш1кцій внконавuя..чн за ук.13дени�1и 
доrовора.�н 

-

11 П о�ш л кові на.1ходже11ня коштів -
Усьо1·0 11:111ііішло коштів нз поточ1шй рах)'ІІОК в11борчого фонду 
(2 + З + 4 + 9т 12) 

339603.71 

2. Перерахуnа1111я коштів з поточного pa).J'Hh."Y в11борчого фонцу 
2000 1 11 овср11єш1я доброві.1ь111�х в11есків особ:1>1 (21 ОО+ 2300): 

2100 Поnернення особа.\1 внесків. від якнх відмовився розпорядник -
ІlОТОЧНОГО рахунку 
Повернення особам внесків, шо надійшли до виборчого фонду -

2300 
після дня rо.1осуван11я (у разі вк.1ючення кандидата в депут,пи до 
В5Іборчо1�0 бюлетеня д.пя JіОВТорноrо голосування - п.ісля дня 
повторного голосування) 

3000 
Псрсрахувз1111я коштів до Державного б1оджеrу Украї1111 

-

(31 1 О+ 3120 � 321 О + 3230) 

Код 
Найменуваня11 стятті Cy>ta 

статті Іrои) 

Перерахування до Державного бюджеrу Украіни внесків осіб, які -
3110 відповідно до частиш, 1J)СТЬОЇ статті 50 Закону України "Про 

вибори иарод1111х дс11утатів України" не мають права здійснювати 
відповідні внески 
Перера.хування до Державного бюдже,,• України вне<:ків, розмір 

3120 яких перевищує розмір, визначений частиною другою статrі 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів Укра,нн" 
Перера.хування до Державного бюджету України внесків осіб. від 

}210 яких віrо.ювився роз11ор.11дю,к поточного рахунку, в разі 
(Іе.\.1ожлнвості Ух повернення відпов�1ним особам 
Перерахування до Державного бюажету України внесків, шо -
на.:�ііішли до в1rборчого фонду після дня голосування (у разі 

3230 включення кандидата в дСП)'Тати до виборчого бюлетеня д:u, 

І 
110вторного rолосувш111я - після дня повторного голосування). у 
разі немож..1ивОС11 їх nовер11е1шя банко�і відповідним особз.,t 

14000 · Банt.:івсьt.:і noc.J1y1�11, не пов'я.зані з відк:р11ттSІм і за�р11тrям -
рахунt.:)' т·а iioro фу11..:uіонува•111.SІм 

5000 ПоВеfНІеІІІtЯ ПОМІІдt.:ОВІІХ ІІЗДХОДЖtІІЬ АОШТіВ -
0П)'б .. ,і ... у'R31ІІ(Я рскuіз111'і.В ІІОТОЧІІОГО раху1н.,.--у 6 дpy�OR31HL� І 

6000 1асобах масової і11Ф0Dмації 
-

Усього перерахова но 1,оштів з поточного рахун...:у в11борчоrо фонду -
(2000 + 3000 + 4000 - 5000 � 6000) 

І Зага.1ь1111іі роз.\Іір в11Gорчоrо фо11ду 339603,71 
(2 т 3 - 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

3. В11кор11станви коштів в11борчого фонду 

1000 Су"� в11тр:п в11борчо1·0 фо1щу ( 1 І ОО+ І 200 + 1300 + 1400) 336264.88 

1100 І В11готоuлс1-11н1 матtріа.1ів передв11бор11ої агітації 239165,00 
( 1 1 1 О + 1120 � 1130 + 1 140 + 1150 + 1160): 

1110 ваготовлення друковзних матеріа1ів передвиборної аrітанії 239165,00 
(плакатів .. ,нстівок, буклетів та інших агіrdційннх .\fЗтеоіа.'Іів) 

1120 nнrотов.1ення ві.lеозалисів 
1130 ВИГОТОВ.1СННЯ аудіозаписів 
1140 . виготовлення предметів, маnріалів (сувенірів, канuтоварів тошо) 1 

використанням прізвищ •tи зображень (портретів) кандидатів -
1150 придбання канцтоварів. паперу, інших пред).rетів і матеріалів .или 

в11готоа.1ення матеоіалів пеоедоибооної аrітаuії -
1160 внготов�1ення та вста1ювлення агітаційних на.\1етів 
1200 В111.:ор11ста11ня засобіu масової і11форма11ії (121 О+ 1220): 71573,88 
1210 оплата ефір,юго часу (1211 + 1212): 50500.00 
1111 оп:1апш ефірного часу на телtбаче,ті 50500.00 
1]/2 оплата ефірного часу на радіо -

1220 лублікування аrітаuійннх матеріалів у друкован..rх засобах масової 21073,88 
інфор>1ації 

11300 l 
lttшi nocJJy1·11, пов'язані з проведешшм nередв11бор11ої агітації -
(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 • 1360): 



Ko;i 
Наіме11J·еаншr статті 

статті 

1310 транспортні послуги д.u реапізації за.ходів передвиборної агітації 
(псрсвезе1111я в11борч11х 11истівок, макатів, технічних засобів та 
облuнан11я д.1я ведення пrре..1.виборної аrіта.uії, а ТаJ(ОЖ інших 
поедмстів і матеріалів, пов·язаних із передвиборною агітацією) 

1320 оре нла будників і пр11міщень д!ІЯ проведення публічних дебатів. 
днс�-усій, •·�руг,111х столів", пресконферснцій, а також 1t.u 
виrотов11ення матеоіа.,ів псоелвнбооної агітації 

1330 оренда об.1аднашІR та технічни., засобів дІІJІ ведення передвиборної 
агітації 

1340 оренда пр11.чіше11ь усіх фор,1 в11ас11ості для проведення зборів 
грО>tадJІН. інш11х nублі•ІНих заходів персдв11бор11ої агітації 

1350 розміщення друкованих аrітацііі1шх матсріа.1ів чи політичної 
рс"-13\ІИ 11а носіях зовнішньої рсклам11 (білбордах. вивісках. 
сітілайта.х тощо) 

1360 ПосJІуrи зв'язку (1361 + І 362): 
/36/ пос.1у?и еде,.,.·тричного зв ·яз,._J' (телефонного. те.1е�рафиого, 

фототе::еграфпого. фп1,,:си.ні1Jь11ого, до-..J·.нентальжvо зв 'язку. 
- -"еf)СЖ' та J.:аиа.,ів 11ередсuапня датІХ тощо) 

IJ62 пос.1,·г11 поит,ового зв 'язk"J 
1400 Інші n11тр:1т11 Jta r1ерсав11борt1)' пгtгuцію (розповсюдження 

виборчих .111стівок. п.,акатів та інших друкован11х аг іrduійнвх 

і 
І матс:ріа.11ів чн друкованих в1�да11ь. о якнх роз�tішсно мm·еріалн 

11ередвиборної агітанії; проведення міт1111гів. походів. 
І ..1е).1011стр.а11ій, nікеїів, ко1щерrів, вистав. спортнвнах змагань. І демонстрації фі,,ь'1іВ ra тt.1епсрсдач ча інших П)'блічни, захо.11в за 

nідтрнмю1 �.::uндн.зата в депутата-і. а також опр11люднсння інфор��аuії 
поо гак,• підТDЮІК\ тощо) 

1 Зал11шо� t-.:оштів 11а nоточно�•У рахуtІК)' в11борчого фu11д)· 

І 

{2 + 3 + 4 + 9.., 12- 2000- 3000 -4000-5000-6000- 1000) 

9 
f 

у то�� у чис.,і: nсрсрахуоа1111я штрафних с.анк11ій 1шко1-1авuя�111 за 
vю1аденимн ..1оrовора.чи � 

С}')І8 

'-11) 

-

І 
і -

-

-

-

-

25526.00 

3338,83 

- І

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходже1111я та внкор11стания коштів виборчого фонду 

ка11д11дата в народні депутати України 
в оююмаид:п,юму виборчому окрузі № 59 (форми № 4) 

проміжний 
(IUU 18П) n�іжкиА. о«2ТОЧКИА} 

за період з '"19" червия до "І 2" .тп11н 20/9 /ХдJ' 

Кирzнова Сергія Цнитрови_ча 
Іnрі18ІІЩ(, l)i ... ІЮ 61-r"Е"ОІІІ COЩДfUillr.t І .:JC:llyf81M) 

Державний ощадний бgю, України П1'6.1іч11е аю,іоиерне то,ариство 

Фі ,ія-Лочщь><е обласне .-,,0"11.11н11я ТВБВ ІООО-1104.JЗ МФО 335106. Л'р 2643-1500876548 

"-•1 С'1а111 

Усьоrо 

І .u ... , .. 

І 3 
І 3 

І Усього 

'•�nоп; 

J 

І 

(тu� ТІ кси 6анt:). • ,кotr.t) au.t.1ЖfO nаrо•щнА p:i.x� Іt<ІJІІ(". :� р3.,:� НК)} 

І. ВЬомості 11ро ща.1.ходженш1 на nоточн11іі раху110..: в.,ас1111х коштів 

ю�111д11Дзп. в mрозні деnуrат11 У...:рзі1111 
(ко.:� статті 2) 

' 
.i.1 ... 1J\�...,._ ....... ,c_,.., � с.-.. ;;;;. 

2. Відо�1ості npo ш1дхохкr1111я 11а поточ1н1іі раХ)'ІІОf.. 
!1Оброиі.1м111х внесків 1ор11.д11--11111х осіб 

(код статті 3) 

J,.по-.11...-.. .. нн• , .. ..,, 1111 .. .,.,...uмlf'I І \ІІСUІ'моа,.,._ І ..-е.1-.u,м....-. ,., ... ,,... __... к .. -, 

-
-
-
-

.,_ .... ,.,,, .,,.,м .. о ,.. .. " ... 1\.18 '""""' (С}ІІ'ПО)-1 

- - І - -
- - - І -
- - - ' -
- - І І- -

3. Ві.10:"10сті r1po надхо�t111111 на noтo,11111U рзхуно" 
і1:Обровіль1111х в11tс�ів фізнч1111х осіб 

(ко:� 1щ.1Ходже1111я кourriв 4) 

ІІf"':к:..... І l"t<n,;i1_.llм11l:i 110 ... ,.р ..... .-pu6.,, .. -.i 

. ,... І ,..�,.ч• І·�---.
..

. , л .•. , . , ·•-1.u ..... ,.П(. ...... .ж-....... .... , .. � , .......... 
-�� ..__,. a.u,--a .. - ---,. ....... •.:п,_"11 

.МW)'fnl"l'8 н.u,.., .. �,,. •• 
І ІІИ-ІІЙ ,. ....... "•онр a1c-n.,,, 

21062019 1030\ІJSB TJOТ10ttWAIC ,10t1c-uьi.a SSJOO. 

Н.ТLU 00.1:'їС"r ... дut..-ш....З 

Мщ:о;,аі1и;, Ве111н.:0110РО( о6,,,с,;. 
іn"ІІК\.k:НЙ Вс:.1111,·\)ІЮ80Сі 

раІюн, .1kІІс:ЬІ..dі 

сwт Вс:поса JЩіо,сNТ. 
НuІОСі:н.::а (k.щ..-а 

Ноеосі.па.. 

І б

і І 

с, ... 
Іrрм} 

-
-
-
-

,, ..
1,-,..1 

16100.00 

І 



4 

І 
21.06.2019 1030515S13 Г}'ХО&.:І Донсшка 85500. 16000.00 

Ірина 00.1:icr ... -1-
8:J'71111i•tt2 �.1111.ОИ()ІЮС об.1.1(..Ь..  

1.,к.ік"к1-1А 8с;:800,)ІС)«} 

р&Jісн. С'.М(ВQ.Оtд 
сУТ.Вс.,ю:е fйдон.с:мr. 

НОЮСL"'ІІ.а Вс.1Ю<І 
НОІОСі1t.а. 

, 21.062019 ІОJОШSІЗ Г)'СИН.3 До11еw.кз 8552.S. 16500.00 
�·111ргарнrа об.,аст ... Dонеuька 

Ів:ші&ІtіІ 8с.,111коно110 oб.ucn. 
ci.11r:iiкi.киn &1иt:оно,о

раЯон. сі11s:ікькиА 
с. Horюni,11. p,Jk>н. 

с. Ноюr1іль. 
11).l. 

Яніоо.,� 
6y;i.49A 

""- 27 , 21.06.201Q ІОЮ516SВ �а.,снок ДОМ(Ш.КЗ SHOO. ISW0.00 
Ната..11• об.1астh. fl\)М\.:Ш.Жа 

Birropia1ea lkї1Jti.:0"011> об.1асn.. 
 

сі.1кіас"1:ш':і lk;11(t,::OIIOO
раfіом. сі.1юва.юtR 

с.чт. В«:-лика. рtЛ.он. 
ІІоІОСі.1а::а сvт. Bi:.,иi.::a 

І Іоюсі,1кз. 

• 2106.2019 1030522S0 33.Ачснко Донсuа.n 855)1. 16000,00 
А.1.1а об.,асть. 

Імнівна Вс!tнко1rо10
сідІі:іlІС�.киА 

Донеu�.-.:а 

Вс о 

об.'І.а,,.._ «рі• 
nacnopт.,и~~~~~~~~~~~~~ 1

раАон. ci;tt.iJІCr.кнP.: 
с ОлсксіТвk.t pana11, 

с. O:кteim.'8. 

аул.Шкі:1ьк.�. 
б,а. 63 • 21062019 10)0517$[} Добр�Jt.11 До.:�ш..:а 855)1. 16000.00 

Охса11а oo.,acn.. Донсщ.ка 
M11ro:iafвн.1 IkJ11tK01IOIO о6,зст�.. 

І
Сі,11СіАС"ІСНfі 1k1І"'-ОНОІЮ 

paJ'ioi;,, Сі.lХІRСЬІСМR 
с. о.,.:ксії1ка p2.ilo1t, 

с.О.1с:к1;1І11,ІGL 
вул 

\fі.,)р1н.а. 

� 21.06 2019 ІОJМІ8SВ 11)JЖїОаа /1.ОІІСUW.1\ 85500. І 5000.00 
Ан.-с.,і�.·3 об.lастt.. Дон�u�.кtІ 
Леоні.1,ан;, J;c.1:11-.0,юtto об:;.;кn., 

С!,":КІfІСЬіСІІЙ Jx.li4!ШH080 

' 21.06.2019 JOJOl2)SB A."tCKCЄ(1t3 Дож:ш,ка 81500, 15700.00 
Оkс�нз 00:,асть. Дон1.·uмrа 

Гp1trop1sнa Вс1иwо1юао об,1.К.., .... 
сі.1�іsс1,.киА 8e.1Y.k0H0f!I0 

І раfіон. сі.1kівс�.а.иА 
смт Be.,1tн . .t р3Аон. 
Hosoci"n смr. Іknнка 

Hoaoci:ilf'd. 

' 210620!9 1озоs2,sв Mauiocьn Д.JІІСІІ'-k$ 

К8 

85521. 1500!.ОО 
H:rГ4JIJI o6.ucтi.. ДОІІС:Ш.1'3 

В::н:и.111:111а Вс:.1нкс1юво 00.uсть. 
В<,1Нt.0Ж)80 ci.-1кiwc"k11fi  

p.it1011. СІ,1КІ8СІ,КИ'1 
\.�r Вс.111ка J)IПQH. 
Ноеосі.1 ... а СМТ, fі�дИt.."3 

ВоІІОСі,,ка. 

р,зЛон. ci,11r:iвct.1r:иn 
с. Ф;.:-.1орів1r:.1 рздон. 

с. Фс.з.орів.:г. 
1у,1. 

Га.�ріна.. 

, 11 06 . .2019 І030SІ9SО Че1щu1 Донсш,�r� 16500.00 
О.1сксаюр об.,аt,їі,. 

АнJт0.1Іrtоо.f'І Вс.,ш:оно�ю 
�і:1ківс�.1:�1n 

р�йон. 
с.чт. Вс,1н:ка 
Новос.:і.1ка: 

, :!1.06 2019 10Jos2;sв Стріоно• Ло,1сш,n 85521. 1550 000 
В1кrор об:,аст�.. J1онсш,п 

Ссщ•110R11ч Ве.11tкооою облас,-.,_ 
сі:�кіаськнЯ Вс:�11ко1tою 

І
р:1Ао11, СІ.,kІВСЬІ(}tіl 

с. Uc:-cc.1c р3ЙОІІ. 
І 

и:-.
с. 

6\.'І , 
,.Г�

Всс:е.1с. 

 
і••"-

•У.,. Л
•
•
•

• сі_,..._і,сІ.Кн
П рзЯон. С)ІТ. 
В�.1111(8 

НоІЮС1,1ка.. 
 

4 11 06.2019 JI00120SR добре .... ДcHC'IL"t.::t 
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