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Дод11ток 7 

. ~'tl /- ' t:? ,9: ~,?? /у? / . 

~-?' JfJ.J~ . ~r 
до постанови Центр1111ьноl ви6орчоf кoмicii' 

вiд 14 чер,ня 2019 року№ 1010 

Код 

С'J2ттi 

2 

3 
10 

11 

4 
10 

11 

9 

12 

форма№4 

ЗВIТ 

про надходжеш111 та внкористання коштiв виборчоrо фонду 

кандидата в народнi деnутати Украани 

в одномандатному виборчоМ)' окрузi Nt 153 

лромiж11 11ii 
(1UU13Rrty: nро'4u«ниА, остаrочниR) 

за перiод 3 "19" ЧС() 81 111 2019 ()Оку ДО "11" JIИПIIII 2019 року 

Шерба'()'К Вiктор М11кмайоо11ч 
(nрiзuищс, Щ'и, no 6.,ть«овi кан.лн.дпа н 1tcnyr1trн) 

Рiвнс11ськс вiддi.J1е11н11 АТ КБ (d]рnватба11ю), МФО 333391, 
Nt 26430054700567 

(ttюм та кол бв.»ку, в •кому вiд.крто nоточннR pa.'<)'tlOК. № рахунку) 

llitiiмeнyвa11ня статтi 

1. Надхо11жс1шя коштiв на nоточm1й рахунок в11бор•1оrо фонду 

Власнi кошrн кандидата 

Добоовiльнi в11есхи IОРидичних осiб, v тому числi 
виески осiб, б11з11аче1111х у частииi третiй стшптi 50 Зако11у 
Укр,111111 "Про вибори 11арод11их депутатiв Украi)111", якi не мають 

поава здiйс11ювати вiдповiд11i в11ески 

в11ески, розмiр Jl"-"UX перевищуе роз.мiр, виз11а'lе11ий части11010 другою 
cmammi jQ За1,;011у Украi)1 11 "Про аибор1111ародто: депутатiа 

Yкoal)tu" 

Добровiльнi nнески сЬiзи•ших осiб, у тому числi 

в11есю1 осiб, визначених у части11i третiй cmammi 50 Зако11у 
Украi'ни "Про а116ор1111арод1111:r депутатiв Украiiщ", якi 11е ,11а10ть 
nf}(1вa здiй,11ювати i;iдnooiдui 1111ески 

в11есю~. розмiр яких переаищуе розщiр, в11значе11ий части11010 другою 

cmammi 50 Закону Украiни "Про вибори народ11их депутатiо 
Укоаi)111" 

Псрсрахування штрафm1х санкцi1! виконавцями за укладеними 

догоиорамн 

Помилковi надходжения коштin 

Су•ш 
(гр11) 

140000,00 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Усього надiйw,10 коштiв на поточниii рахунок виборчого фонду 
140000,00 

(2+3+ 4+ 9+12) 
2. Псрерахування коштiв з поточного рахунку впборчого фонду 

2000 Повер11е1шя добровiлышх внескiв особам (2100 + 2300): о 

2100 
Повернення особам внескiв, вiд яких niдмовнвся розпорядник 

о 
поточного рахунку 

11iт 

Код 
Накменувавu с:таттi 

Сума 
статri (ГDН) 

Повернення особам nнескiв, що надiйшли до виборчого фонду 

2300 
пiс,1я дня rолосування (у разi включения кандидата в депугатк до 

о 
вибор•1ого бюлетеня для повторного голосування - пiсля дня 
повторного голосування) 

3000 
Перерахувашtя коштiв до Державного бюдже,у Украiнн 

о (311 О+ 3120 + 32 10 + 3230) 

Перерахування до Державного бюд;кеrу Украiни внескiв осiб, якi 

3110 вiдповiдно до частики трстьо'i статгi 50 Закону Укра'iни ''Про 
о 

онбори нароДJJю< депуrатiв Украj'11н" не мають права здiйснюВЗ'!'Н 

вiдповiдвi внески 

Перерахуоан11.11 до Державного бюджеrу Украj'ни в11ес1<iв, розмiр 
3120 яких перевнщус розмiр, визначений часnrною другою статтi 50 о 

Закону Украiн11 "Про Вftбори народJ!их депутатiв Укра'iни" 

Перерахування до Державного бюджету Укра'i11и внесхiв осiб, вiд 
3210 якнх ВЩ.'dОВИВСЯ розпорядннк ПОТОЧНОГО рахуи.ку, в разi о 

неможлнвостi i'x повер11е11ня вiдттовiд11им особам 

Перерахування до Держnвного бюджету Украj'н11 внескiв , що 
надiйшли до виборчоrо фонду пiс,1я дня голосування (у разi 

3230 включедня кандидата в депутати до виборчоrо бюлетеня для о 
повторного rолосування - пiсля дня повторного rолосування), у 
pa.1i не:.1ожливостi 'ix поверне11ня банком вiдповuumм особам 

4000 Ба11кiвськi п ослуг11, 11е пов'язанi з вiдкр11тп1м i з111о.-р11тrям 
о 

рахунку та його фу111щiонуванн11м 

5000 Поверне1111я помнлковнх надходже11ь коштiв о 

6000 
Опубдiкування реквiзнтiв поточноrо рахунку в друков:шнх 

о 
засобах масовоi iнсЬоомацii 

Ус~.ого перераховано коштiв з поточ11ого рахунку в11борчого фонду 

(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 
о 

ЗaraJ1ы111 ii розмiр в11борчо1·0 фонду 
140000,00 

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

3. В11користа1111я коштiв виборчого фонду 

1000 Сума вuтрат в11борчоrо фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 137913,07 

1100 
В11готомення м11терiалiв передвиборно'i 11гiтацii 

491 85,00 
( 1110 + 11 20+ 1130+ 1140 + 1150+ 1160) : 

11 10 виrотовлс11ш1 друкова1111х матсрiалiв передвнборно'i ariтaцi'i 
49185,00 

(плакатiв, листiоок, буклетiв та iнших агiтац iйн11х матерiалiв) 
1120 виготовленн• вiдеозаm,сiв о 

1130 виrотовлення avдioзam1ciв о 

1 
1140 оиготоnлсння прсдметiв, матсрiалiв (cyвcнipin, канцтоRЗрiв тощо) з 

о 
внкористанням прiзвищ чи зображень (портретiв) кандидатiв 

1150 придбання канцтоварiо, паперу, iнших предметiв i матерiалiв дJJЯ 
о 

виготовлення матерiалiв передвнборноi ariтaцi'i 

1160 в11готовлення та встановлення аriтацiйних наметiв о 

1200 Використашш :J:1собiв масовоi iнформацii' (121 О+ 1220): 81728,07 

1210 оплата ефiрноrо часу (1211 + 12 12): 30000,00 

1211 01111ата ефiр11ого часу 11а те,1ебаче1111i 30000,00 
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Код 
Наiiменува11и11 cтarri 

Сума 
с:таттi (гон) 

1212 оплата ефiрного часу 11а радiо о 

1220 
публiкування аriтацiйних матерiа11iв у друкованих засобах масово'i 

51728,07 ' 
iнформацii 

1300 (ншi послугн, пов'язанi з проведениям передвнборноi ariтauii 
2400,00 

( 1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

1310 транспортнi послуги ддя peaniзaцii' заходiв передвиборноi' агiтацi'i 
(перевезення виборч-их листiвох, плаI<атiв, технiчннх засобiв та 

о 
обладна~шя для ведения передвнборноi' ariтaцii, а тахож iиших 

nредметiв i мвтерiалiв, nов' язаню: iз передвнбОРIIОJО агiтацiЕ:Ю) 

1320 оренда будинкiв i nримiщень для проведения публiчних дебnтiв, 

ддскусiй, "круrлих стоniв", прескоиференцiй, а також для о 
внготовлення матерiалiв переJ\Внборноi агiтацii 

lЗЗО оре11да обладнання та тех11i ч11их засобin для ведения передвиборноi 
о 

ariтaцii' 

1340 оренда примiщень ycix фор}! власностi для проведения зборiв 
о 

rромадян, iнших пvблiчних заходiв передвибощюi ariтaцi'i 

1350 розмiщення друхованих агiтацiйних М!IТСрiалiв чи полiтнчноi 
реклами на иосiях зовнiшньо'i ре!(Jlами (бiлбордах, вив iсках, 2400,00 
сiтiлайтах тощо) 

1360 Послуги зв'язку (136 1 + 1362): о 

1361 послуги електри•111ого 36 'язку (телефо1111ого. телеграф11ого. 
фототелеграф11ого, фоксимiль11ого, докумешпального 36 'язку, о 
мереж та кана.пiв передава1111я даиих тощо) -1362 послугu поштоаого за'язку о 

1400 Jиwi в11трзт11 на псредвиборву аriтацiю (розповсюдження 
виборчих листiвок, плахатiв та i11ших друкованих аriтацirших 

матерiа.11i 11 чи Друкованих видань, в яких розмiщено :.1атерiапи 
передвиборно'i агiтацii; проведення мiти11riв, походiв, 

4600,00 
демонстрацiй, niкeтin, концсртiв, вистnв, спортнвних змаrань, 
демонстрацii' фiльмiв та телепередач чи iнших пуб,1iч11их заходjв за 
пiдтри~1ки ка~щида1-а в депутати, а також оприлюд11е111u i11форм:щi'i 

пРо тах:l пiдч!имк~ тошо} 

Ззлнwоr,; коштiв на поточлому раху111су оиборчого фоrщу 
2086,93 

(2 + 3 + 4 + 9 + 12 - 2000 - 3000- 4000 - 5000 - 6000 - 1000) 

9 у тому ч11слi : перерахування штраф1111х санкцiй в11конавцям11 за 
У1<,1аде11ими договора.\lи 

о 

~,.:' 

'вiт ПОДаJtО " 12" JIII.ПHЯ 2019 року 
Розпорядник коштiв 
поточного рахунку 

виборчого фомду Конечш1й М.Г. 
(rJРi3вмще n. iнiцi:o.nк) 

/$. ~ /,!~ 

Додпток8 

~

, ~ IP-7~/f 
t/ 

W; ~- .~ ~~.r до 11ocmJiнo,u Центральноi гиборчоf ко:нk'r 
гiд 14 чер~Н.11 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звiту про надходже1111я та використання коштiв виборчоrо фонду 

кандидата в 11ароднi депутати Украiни 

.Ceacn:ni 

2 
Усьоrо 

Ke-.cnni 

Усього 

K---.cтani 

4 

Усьоrо 

в одномандатному виборчому окрузi № 153 (форми № 4) 

промiжниii 
(IИА 1аП)': лромiжнмR. осmrочни~) 

за перiод з "19" чсрвuя 2019 року до " 11" л1шна 2019 poi..")' 

Щербачук Вiктор МикО11айович 
(г.рОвнщ~ ам· .. по бaП,kOli К8К,.11.КАП8 1 ;:1с.nуrатм} 

Рiвuеиське вiддi;1е1111я АТ КБ «Приватба11ю,, МФО 333391, 
№ 26430054700567 

(нюа., та wo.t{бnшcy, А ~кому аi.дкрито 11оточ11нn ()IX~o1e1 Xt рахунку) 

1. Вiдо~1остi про надходженп11 на nоточвнii раХ)'НОК аласних коштiв 

канд11дата в 11арод11i деn)'Тати УкраУ11н 
(код статтi 2) 

Дата 18U..Ц)l\.8f~M"• .: .. .,.1 • H6"1f'Pro'l"'i;J".-_...••i,;~ с,.., (rрн} 

20.06.19 26430054700567 140000,00 
140000,00 

2. Вiдомостi про 11адходжс111111 на 11оточк11ii рахунок 
добровiш,11их висскiв ЮJщднчнп осiб 

(код статтi 3) 

д,,-. ... ю.о.,ааm•• 
амсс:q 

н .... , 
1•1f'l'8,r••_.. 

,tOl(JJ,'lton -. 

н .. ,~,••""• Mic:цndS8~ Ko.1~CN·· 
rЕ:»ПОУ) 

З. Вiдомостi про 11адходжен11я на поточниii рахунок 
доброui.~ышх 011ескiв фiзич11их осiб 

(код ШЩХОДЖСIШЯ коuпiв 4) 

Д.ш 1 11....,, 1 rt~)8l№.f"1 i.,', ,...-.,el\}l..::CIIM• 1 .... ,.,,..к.,..... м 6.tn.к~I 

е11СС'8С1 .8Cl'IIC)'MCW1"1 

-n, .. _.,._ 

<""'""· р11.й..s. 
...atc1101•1n 

ll)'IIЛ) 

rкrтр,11цмЬtн11 
Н~(, .i..~tNT 

А..«1, •rrлa I iap,wм 
па.Jт,м..-. 

PC,8;HJ(i8/(t pi• i 
• Utef MC8f""8 

4. Вiдомостi про 11адхо;v,,:еш111 ш, поточ11ий рахунок в11ескiв 

с,

(,-,.,) 

с, ... 
(rpt1) 

юридич11нх осiб, визначених у част,rнi трстiй статri SO Закоr~у Украi11н "Про в11бори 

народн11х депуrатiв Украiнн", 11кi нс ~tають права 3дiiiснювати вiдповiднi в11ескн 

(код статri 10) 



ku cт•ni Д,n t•A\O,IIUSII" 11.-, ,.,,..1,.......... -·· tt(8CЦ*)l•:a: ......... - "t.n-1 .......... ........ 
10 

Усьоrо 

5. Вiдомостi про надходже111111 на поточний рахунок внескlв 
4'iзич1шх ос:iб, вюначен111 у чаСТ11нi третiй с:таттi 50 Закону Украi11и "Про в11бор11 
11арод~шх депутатiв Укра'iни", якi не ма1оть права эдiйс111оват~1 вiдповiднi в11ес:ю1 

(код статri 1 О) 

J{ц n-e-ni 

10 
Усьоrо 

д,mt1•~ь. 
'8CJMl88"CC'Кf 

.. _ 
,O,P'Q"Нn,мre 

AOIC)-"'""· 

nrм-,,uu. ut'"' 
no 6' 11.кооl 

1 
Mi<"' 

nр,о•11•-..Н11 

, n.1n1•*'8 
(с.Ькт~ ,.n-, 

u«.•nмfl 

nrшn) 

_ ....... 
...antMJCI 

Pt<cтp.1.1Unм11a 

, .. мtpo6.iiWCoмT 
арт11шu1-n.,..а 

м111нtt:iehir,-•i 
IIOМt:p n• tr.0'1'& 

с,.., 

("") 

6. Вlдомостl про 11адходжt1111я внесюв юр1щ11•11шх осiб, роэ:\!iр я.к11х перевишу.: 
розмiр, в11.зuачеш11:'1 частuною другою статтi 50 Закону Yi..-pa°i1ш "Про виборн 

народш1х депутатiв Укра'iнн" 

Kцn-trri 

11 
Усього 

Д,та 

IUIA,\QUaJIMI 

Ptc:q' 

t f,..,,.eppo, .... ,. ...... 
•••дotc)'Мtrn 

(код статri 11) 
JLll"'8tl ')-UIIU• 

1uмт1~.-с:а 

Мkuо•1:а:...«С'НН11 .... ,., ....... Ku.~'7UMК:8 
(CJ\1'110>') 

c,
(r,11) 

7. Вiдомостi про надходження внескiо фiзп•11шх осiб, розмiр якнх перевпщус розмiр, 
онзначенJJI\ частшrою другою cтarri 50 Закону Укра'iш1 "Про в11бор11 н:1родю1х 

депутатiв Укра'iни" 

J.:-.inanl 

11 
Усьоrо 

к"стаm 

9 
Усього 

IСОАСТIТТ~ 

12 
Ус:.ьо,·о 

1-'-т• 
,.._.(• Pttlld 

• 11ec.ry 

Bo,,нri ,.,.,. ... , ........ 
-"'· 

(код статтi 11) 

(1 pi) ... ЩC,JH'.._ 

n•.,.n•"81 
dJdT-1(8 

Mk•~~ 
D('l.-..nt"8М11• 

n.uт•н

(•1.Axn.. .-~оп, 
,.ac.~•n .,., ..... ) 

А.Ар«а х.п.u 

C.-'JIТНltQ 

Peц,p111tinm.n 

JIOЖfl o6.otitr:-e8of 
.-•1т1r•rL•n, .. 
tttN1'I08k(p• i 
"""~n•cu•r,,• 

8. Вiдо•1остi 11ро перерахува1111я wтрафнuх са11кцiй n11ко11авцям11 
за укладею1м11 договорами 

Д,т, 

l"IC'ptpll1Y811'8 

.. тра ..... 
о,ннU,1 

Нмкр 
,,.,рц, ....... .. ,. .. ". 

(код статri 9) 

D1tt1o11•ntl\), 
(noana ьа:ма) 

KC1'.11.hкttJ811"11.8 

(ЕдРПОУ) 

rcкahнt 11 

A8rODCp)' (.u,1'1 

J1"1~8t!I ... 

•oмrpni 

"""'-"" 
,oi·мo,r) 

flpю,tU"WM •• ... ....,. 

9. Вiдомостi npo пом,~лковi 1.1адходже1111я коштiв иа пото•1ю1!1 рахунок 
вiд юрндичнш: осiб 

Jtn••ш•.-:ttt1Н1 .... ., Но~р 

p01,-..,~0N ...,.. ..... 
(код статri 12) 

JJa#Ьttil1"111НI 

nAantlillCI 

M~SO,DИMtN K• "-"8Tl18d 

(f.llPПO>') 

er
("'"' 

с, ... ,. 
(rp11) 

er
(rpt,) 

к-.. статтl 

12 
Усього 

l( ... mrni 

Усього 

lt•.1.cnni 

Усього 

KutDnl 

Усього 

к.,.n•ni 

Усього 

10. Вiдомостi про поиuпковi надходженн11 коwтiв на поточннй рахунок 
вiд фiзичинх осiб 
(код стаm 12) 

....... PffC'Y]lllцih•I 
_., 86.мtr•мl' ...... 1 n,e,w .... ,.·..1 ............ 

д,.п...,._.. .... 1 р IUWIТ1111d 

__ .. 
•• ,.,.. 1 с, ... 

.m8t8 "teC.'lty p1Jp,8:.]"Ml8'f'8 " .......... j ( '6,,it""- , ..... матма L,a,,... (.,.) 
11-,*811-.1 IUl'Т'l.a мк~•• ~ni; 

ny11tr:Т) М~М(.nо(),.. 

11. Вiдомостi про поnернення добровiльнкх в11ескiв 1орнд11чннм особ2м 
(кодстатri 2100, 2300) 

Д.nмм:1111tt••• 
,.._ 

ат,_.. Мkun&Uu.жtr•• kuet.......ru.._ ....... P8Jfll'-Q'tD1__.. 
(мм.ак.оu) lnptUI,_.. • (CJ\l"/10)? -,,,,.m 

12. Вiдомостi про повернення доброоiльних в11ескiв фiзичннм особам 
(кодстатri 2100, 2300) 

д....• 
nмr,ne.1-,......,. 

н-, 
,~a1)'Mlt8eVI 

.«tl()"Mttf 'r 8 

11p1.-.._r,-.i •, 

n16u-.. 1 
011tlUl)'88'1• 

ИitltC' 

·~a.AIOt· ....,_ .. 
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13. Вiдомостi про перерахуван11и ~:оштiв юр11д11ч1шх осiб 
до Державного бюджету Украi1111 
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14. Вiдоиостi про перерахуоа1u1111-оштiв фiэи•ших осiб 
до Державного бюджету Украi1111 
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(код статтi 311 О, З 120, 321 О, 3230) 
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15. Вiдомостi про оплату ба11кiвськ11х послуг, не пов'язаних з вiдкриттям i закркгr11•1 
рахунку та його фуикцiонуванням 

(код статri 4000) 
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