
-

Код 
статті 

2 

з 

10 

11 

4 

10 

11 

9 

12 

Додаток 7 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

форма№4 
ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі No �9 

�о� (вид зrу:nроміжний, остаточний) 

за період з "0/" до 11{Q_" r.,Ulij,¼,/7 20 І.9 року 

�np;if,ff:!:!i.. .��аіа
ок, № рахунку) 

Найменування етапі Сума 

(грн) 
1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Власні кошти кандидата () 
Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі о 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори народних депутатів Украіни", які не мають о 
права здійснювати відповідні внески 

внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 
статті 50 Закону Украіни ''Про вибори народних депутатів 
Украіни" 

Добоовільні внески фізwших осіб, у тому числі tl6000 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
Украіни "Про вибори народних депутатів Украіни", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 
статті 50 Закону України ''Про вибори народних депутатів tJ 
України" 

Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
о договорами 

Помилкові надходження коштів о 
У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду ��0()0 
(2 + З + 4 + 9+ 12) 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300): tJ 

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 

о поточного рахунку 

Додаток№ l_Формафінансовrо зві'І)'_ПостановаЦВК№ 1010 від ІJ4.06.2019року.



Код 

статті 

2300 

3000 

3110 

3120 

3210 

3230 

4000 

5000 

6000 

Найменування статrі 

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

Перерахування коштів до Державного бюджету України 
(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 
відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про 
вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 
. . . 

ВІДПОВІДНІ внески 

Перерахування до Державного бюджету України 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 
немоЖJШВості їх повернення відповідним особам 

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

Банківські послуги, не пов'язані з відкрптгям і закрптгям 
рахунку та його функціонуванням 

Повернення помилкових надходжень коштів 

Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 
засобах масової інформації 

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

Загальний розмір виборчого фонду 
(2 + 3 + 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 інформації (1210 + 1220): 

1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): 

1211 оплата ефірного часу на телебаченні 

Додаток№ l_Формафінансовго звпу_ПостановаЦВК№ 1010 від �.06.2019 року. 
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Код Найменування статrі 
статті 
1212 оплата ефірного часу на радіо 

1220 публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 
інформації 

1300 
Інші послуrи, пов'язані з проведенням передвиборної агітації 
(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 
(перевезення виборчих: листівок, плакатів, технічних засобів та 
обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 
поедметів і матеріалів, пов'язаних із передвиборною агітацією) 

1320 оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, 
дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 
агітації 

1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 
громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 

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

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

фототелеграфного, факсимільного, документального зв 'язку, 

мереж та каналів передавання даних тощо) 
1362 послуги поштового зв 'язку 
1400 Інші витрати на передвиборну аrітацію (розповсюдження 

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 пілтоимку тощо) 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 
(2 + 3 + 4 + 9 + 12-2000-3000-4000-5000-6000-1000) 

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

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Звіт подано 11:fL.._11 � 

Сума 
(гов) 
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20Дроку 

Секретар 

Центршzьної виборчої коміс,ї Н. БЕРНАЦЬКА 

Дод:пок № І_ Форма фінансовrо звhу _ Постанова ЦВК № l О l О від �.06.2019 року. 



Додаток В 
до постанови Центральної виборчої коміси 

від 14 червня 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіrу про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в народні депутати України 

Кодсrатrі 

2 

2 

2 

Усьоrо 

Код craтri 

з 

з 

з 

Усьоrо 

Кодсrатrі 

4 

4 

4 

4 

Усьоrо 

в одномандатному виборчому окрузі Nо.?'d�(форми № 4) 

(, .. 't�) 

за період з 110/ 11 до 11 ./{)
11 

� 20 .:f.i року 

1. Відомості про надходження ва поточний рахунок власних коштів
кандидата в народні депутати України 

(код статті 2) 
Лята 112ДІОд;кеRШІ кошrів Номео оозоатvмкового докvмент:а Сума (mн} 

1. Відомості про надходження ва поточний рахунок
добровільних внесків юридичних осіб 

(код статті З) 

Дата надходжеІІШІ Номер Наіімену•ваНШІ Місцезнаход• Код ш,апшка ро3р&JІУІІКОВОГО внеску 

Дата 
надІОДЖСНШІ 

внеску 

ДОJ.."}'МЄНТ3 
DЛаПІИ.ка ЖС.ННR олапmка (ЄДРПОУ) 

2. Відомості про надходження на поточний рахунок
добровільних внесків фізичних осіб 

(код надходження коштів 4)

Місце Реєстраційний Номер nроживанн" номер обл:іковоі 
Прізвище, ім'я, nлатинка Адреса ЖІПЛ8 розрахун- побатькові (область, 

картки 
К'ОВОГО rшатника платннка 

nлатника район, документа 
населеmtіі 

подапсів/с:ерш і 
номер паспорта 

Додаток № І_ Форма фінансовrо зві,у_llостанова ЦВК № 1010 від lf.06.2019 року.

Сума 
(грн) 

Сума 
(грн) 



4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків
юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески 
(код статті 1 О) 

Кодстатrі Дата надходжеНШІ Номер розраsувховоrо Наііменуванн" Місцезuаходжепн" Код платви.ка Сума 
ВНЄС:КУ док-vмента платника платника (ЄЛРПОУ) (rрн) 

10 

10 

10 

Усього 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків
фізичних осіб, визначених у частнві третій статті 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески 

(код статті 1 О) 

Місце Реєстраційний 
Нояер Прізвище, ім'"•

проЖИВ8НІUІ но"ер обліковоі Дата надход- плаnппса Адреса жит.оа Кодстатrі розрахункового по батькові картки платнпка жевн11 внеску ( область, район, платника nодаnсів/сері>І і документа платника населений 
""""'•\ 

номер паспорта 

10 

10 

10 

Усього 

6. Відомості про надходження внесків юридичних осіб, розмір яких перевищує
розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону Україин "Про вибори

народних депутатів України" 
(код статті 11) 

Дата Номер розрахунко- Наііменуванн11 Місцезиаход-женmr Код платника Кодстатrі НадХОджеUНІІ 
ВНЄС:І<V 

вого документа плаm:ика ПЛ8'1'1tИХ8 (ЄДРПОУ) 

11 

11 

11 

11 

Усього 

Сую� 

(грн) 

Сума 

(грн) 

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір,
визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних

депутатів України" 
(код статті 11) 

Місце 
Реєсrрацііінвіі 

Дата Номер Прізвище
, ім

'
11, про,оаmаИНІІ номер облікової 

Код статrі по бап.кові плаnmка Адреса житла Сума оадходженн" розрахункового 
( область, paiiou, картки платника 

(грн) внєс:ку документа плаmнка 
WІатника подаnсів/сері>І і населений 

пункт) 
номер паспорта 

11 

11 

11 

Усього 

Додаrок№ 1_ Форма фінансовго звпу_Постанова ЦВК № 1010 від ,.06.2019 року. 



Код статті 

9 

9 

9 

Усього 

Код статті 

12 

12 

12 

Усього 

Код статті 

12 

12 

12 

Усього 

Код статті 

Усього 

Код статті 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за ую�аденими договорами 

(код статті 9) 

Реквізити 
Дата Номер розрахув- договору (дата 

перерахуванНІІ кового Виконавець Код вш.:онавця укладаНШІ, ПрнзначеННІІ 
штрафних документа (повна назва) (ЄДРПОУ) номер та платеа.-у 

санкцій ПІІСд"еУ 
договоnvІ 

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок
від юридичних осіб 

(код статті 12) 

Дата надходження Номер 
Найменування Місцезнаходження Код платника розрахуикового внеску докvмснта платнвка платника (ЄДРПОУ) 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок
від фізичних осіб 

(код статті 12) 

Місце Реєсrрацііінніі 
Номер Прізвище, ім'я, 

проживаюn, номер облікової 
Дата надход- розрахун- по батькові платв:н.�--а Адреса житла карп..-н 
:жеНИSІ внеску кового ( обласn., район, платника платника nлатuпка документа населено й податків/серік і 

nvвкт) номео паспоnта 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам
(код статrі 2100, 2300) 

Дата поверненw, Номер розрахун- Отримувач Місце- Код отримувача 
впес1n1 кового докvме11та /повна назва) зиа.ходженни u.a ча ІЄІ1РП()УІ 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам
(код статті 2100, 2300) 

Місце РесС11)8ційнніі 
Дата Номер Прізвище, ім'а, 

проживаяня яомер облікової 

по батькові ПJІатяика Адреса житла картки шtаmока поверненн11 розрахункового ( область, район, nлатнвка податків/серія і внеску документа отримувача ааселенніі номер паспорта 
П)'НJ<Т) отn--'Ача 

Усього 

Додаток № 1 _ Форма фінансовrо звіту_ Пос-rанова ЦВК № 1 О 1 О від tf .06.2019 року.

Сума 
(грн) 

Сума 
(грн) 

Сума 
(грн) 

Сума 
/rna) 

Сума 
(грн) 



_7 

Кодстатrі 

Усього 

Код ttaтri 

Усього 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюдЖету України 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

Дата оерераху- Номер Найменуванн11 Місцезиахо-е11н11 Кодшштника 
ІІ8JІНІІ внеску розрахункового nлатннка wianuu--a (ЄДРПОУ) докvменrа 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюдЖету України 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

Місце Реєсrраційинй 
Номер Прізвищє, ім'", прожнваttн!І номер облікової 

Дата перераху- по бать"ові платника Адреса житла картки 
ваttИ!І внес"-у розрахункового 

( область, paйott, Wtanuп<a шштника докуменrа 11ЛаТІІІІІ<8 
наrеленнй подаndв/серіа і 

ІІVRК:Т) иомео oacnonтs 

Сума (грн) 

Сума(грн) 

15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов'язаних з відкриттям і закриттям
рахунку та його функціонуванням 

Код ttaтri 

4000 

4000 

4000 

Усього 

Кодсrатrі 

5000 

5000 

5000 

Усього 

1 код статті 4000) 
Номер 

Найменуваин11 Місоезнахо=ИН!І Код баm.-у Дата оплати послуг розрахункового баu..-у банку (ЄДРПОУ) докvмекrа 

16. Відомості про повернеппя юридичним особам
помилкових надходЖень коштів 

(код статті 5000) 

Дата noвepueuІUІ Номер Оrрнмувач 
Місце- Код отрпмувача 

коштів 
розрахункового 

(повна назва) знахо=ИН!І (ЄДРПОУ) до"-vменrа n
тn

имv,uоча 

Сума (грн) 

Сума 
(грu) 

17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходЖень коштів
(код статті 5000) 

Місце РеєстраціііІ1нй 

Номер Прізвище, ім'", nроживаuн11 номер облікової 
Код ДаУа nовериеи-

побатькові 
w�атиика Адреса жm-ла кар-rки w�атипка Сума (грн) статrі wa коштів 

розрахунко- ( область, район, wu,тиика nодаndв/сері!І і вого документа отримувача 
яаселєний номер паспорта 

ny11 .. ,) 0111имувача 

5000 

5000 

5000 

Усього 

Додаток № 1_ Форма фінансовго звіту Постанова IJRK No in1 п,.; n 1"11 м -,nн, -�·-· 



18. Відомосrі про опублікування реквізвrів поточного рахунку
в друкованих засобах масової інформації 

(код етапі 6000) 

Дата Номер розрахуико- Найменування Місцезвахо-еІІJUІ Код отримува-u 
Код статті nерерахувавц вого документа отримувача ОтрНМ)'В3Ч8 (ЄДРПОУ) 

Сума (гptt) 

6000 

6000 

6000 

Усього 

коппів 

, 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку
виборчого фонду кандидата в народні депутати України

(кодстатгі 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 
1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

Номер Номер одномандатного Отримувач Місцезна- Код 
виtіорчого oi..-pyry Код статті Дата розра:�ун- (повна ходжеНWІ отримувача 

Призначеmuа Сума 

(в порцку 
JІJІ8тежу ковоrо назва) (ЄДРПОУ) 

JIJJ8Te:o<y (грн) 
докумекта 

отримувача 
ЗростаВІUІ) 

1. J -йІІ 'І?РХ Pl,fJ/y ff/56�;/- J6tfiJ 

139 
Усього 

20. Відомості про повернення ва поточний рахунок виборчого фонду коштів,
перерахованих виконавцям 

Дата Номер 
Код nовер- розраху&-

статrі нення кового 
коштів документа 

8 

8 

8 

8 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Виконавець 
(пов11а назва) 

Секретар 
Центрш�ьноївиборчоїкомісії 

(код етапі 8) 

Місцезна- Код 
ходжеппя ВНJСОВSВЦSІ 

внконавц11 (ЄДРПОУ) 

Додаток № 1_ Форма фінансовго звпу_Постанова ЦВК № 1010 від �.06.2019 року. 

Реквізкm 
доrовору (дата Призва-

уКJJаД,ІНІІJІ, номер ЧенІОІ 
(грн) 

та предмет ІШ8Теж)' 

дoroвonv\ 

Н. БЕРНАЦЬКА 


