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Додаток 7 
до поста11ови Це11тральної виборчої комісії 

від U червня 2019 роІ<у № 1010 

форма№4 
ЗВІТ 

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

в одномандатному виборчому окрузі №157 

nроміжщ1іі 
(DИ.JJ. звіту: nромі.сниА. ocтaroч111i1R) 

за період з "26" червня 2019 року до" 10" лнпня 2019 року 

Рева Оксана Вікторівна 
(npiзв1tw� .. ім'1t. по батькові кандилата в депутати) 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Сумська філія, Київське відділення, код ЄДРПОУ 2811411325, 
МФО 337546, р/р 26438055000694 

(назва та Jеод банку. в а:коиу відкрито пщочниЯ рахунок, №! рахунку) 

Код 
Найменунання статrі Сума статті 

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

Власні кошти кандидата 0,00 
Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 15000,00 

10 внески осіб, вuзиаченuх у части11і третій статті 50 За,·ону о.оо 
Украіі,u "Про вибори народ11их депутатів України", які не .«ають 
права здійснювати відповід11і внес,ш 

ll внес,·u, роз.нір яю,х перевищує роз.мір, оuзначений частиною другою 0,00 
статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України'' 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 10000,00 
10 внески осіб, виз11аче11их у частині третій стпатn1і 50 Закону о.оо 

Украі11и "Про вибори народних депутатів УкраІіІu", які 11е мають 
права здійснювати відповідні в11ески 

11 виесю,, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 0,00 
статті 50 Закону України ''Про оибори народних депутатів 
Ущюї11и" 

9 Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 0,00 договорами 
12 Помилкові надходження коштів 0,00 

Усього надійшло коштів па поточниіі рахунок виборчого фонду
(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 25000,00 

2000 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду 
Повернення добровільних внесків особам (21 ОО + 2300): о.оо 

2100 Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 0,00 поточного рахунку 

Код Найменування статті 
статrі 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 

2300 після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 
в иборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 
повторного голосування) 

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету України 
(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 

3110 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 

3120 яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 
Закону України "Про вибори народ)'Іих депутатів України" 
Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 

3210 яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 
неможливості їх поRернення відnовід)'Іим особам 
Перерахування до Державного бюджету України внесків, шо 
надійшли до виборчого фонду після дня �-олосування (у разі 

3230 включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування - після дня повторного голосування), у 
разі неможливості їх повернення банком відповідним особам 

4000 
Банківські nослугн, пе nов'яза11і з відкри1тям і закриттям 
рахунку та його функціонуванням 

5000 Повер11ення по�шлкових надходжень коштів 

6000 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 
засобах масової і1нЬо11маціі 

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

Загальний розмір виборчого фо11ду 
(2 + 3 + 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

3. Викорнстання коштів виборчого фо11ду

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

Ви.готовлення матеріалів передвиборної агітаціі 1100 (1110+ 1120+ 1130 + 1140+ ll50+ 1160): 

1110 виготовлення друкованих ��атеріалів перелв11борної агітації 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 

І 120 виготовлення відеозаписів 
1130 виготовлення аудіозаписів 
1140 виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 

використанням прізвищ чи зображень (ПОРТРСrів) 1<андидатів 
1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 

вигоТQвлення матеріалів передвиборної аrітації 
1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів 
1200 Використання засобів маеовоі інформації (12 ІО + І 220): 

2 

Сума 
(гон) 
0,00 

о.оо 

0,00 

О.ОО 

о.оо 

0,00 

О.ОО 

0,00 

о.оо 

0,00 

25000,00 

9300,00 
9300,00 

9300,00 

о.оо 
0,00 
0,00 

о.оо 

0,00 
о.оо 
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2. Відо�10сті npo надходження на поточннй рахунок
добровільних внесків фізи•ших осіб 

(код надходження коuпів 4) 

Рес:ст1»111іnнн 
і'І..но"tр 

oб..,fko•Jii 

l(u,1tnтri Номер JIOll .. !.YM• 
..:o•or" �•..-yмr11n 

ПriJr.-.,ue, іч'v, 
n,6aтW(118i 

мат11и1:а 

ММ::ж11ро..01ьм11• 
rt:IІПltlJt.:I ( о6лас� 
JJai1tll, Ма�•t.<М:11"(і 

Л.11рсnжмтда І<ІІ.ІП1tІІ 

І 
Су,1• 

J\ІТНІІІ(І 1r11н) 
8"«..:У 

4 І Ю.ОНОІ9 і О.0.1398542080.1 і Дереза Ірина 
Олексіfена 

03.07.2019 і О.О. І 398546339. І і Дереза lrQp 

Борнсоенч 

03.07.2019 і о.о. І 398608388.І і Квасо11а 
Ната.nі111 

Віталіївна 

OJ.◊7.2019 І О.О. І 398680623. І Устік ТСТАна 
Во11опнм11рівна 

П)lІК-Т) 

r-1. Сумн, аул. 
І'СрОЇft Кр)'Т, б)·.,1,20 

кв.52 
м. Сум1-1, вул. 

rcpoiR Крут, бул.20 
кв.52 

м. Др�.кба,ву.:1. 
3аІІОЛСt.6іа. буд-

24А.ке.І_. Сумс�ка 
об,, .. Ямnіл�.с1,к11А 

_,, 
c.Po1a1шc111ti,1yJ1. 

Персnектиена. буд.. 
4. кR. 36 

Пt)ІПІІІІСЬІН\ обл. 

м. С)'МН, ау,1. 
 

м. Суми. 1ул. 
, 

м. Дру-..кба.вул. 

с.Ро]СОШtніlі. 

вул. . 
По.1наRська об.1. 

110:а•т�і11./сс('Іі• 
іно�ср 

rlSCПD ТІ 
             J000.00 

              2600.00 

 2000.00 

        І 2400.00 

Усього 10000,00 
4. Відомості про надходження на поточ11ий рахунGк внесків

юридиЧfІИХ осіб, вюttачених у часп1ні третііІ cтarri 50 Закону України "Про вибор11 
11ародних депутатів України", які не мають r1рава здійснювати відповідні внески 

(код статті І О) 

J.ол n-.ттІ І Да�• 
:�:;;

.сннм І Ho�c('l11:�-:('1:�:�•:_ro HalJMl"ttY8.Іfltlll Mkuni1a10.т,e,�w• Ко.1. n.11n,мa І Су•• 
(f,;11.P11_Q_)') (гри) 

10 

10 

10 

Усього 

5. Відомості npo надходжевнп на поточний рахунок внесків
фізичних осіб, визначених у частнні третій статті 50 Закону Украї11н "Про в11бор11 
11ародних депутатів Україн�,", які не мають права здійснювати відповідні внески 

( код статті І О) 

І(Q.І('ТІrті 

10 

10 

10 
Усього 

Даnн•.'tІ"-" 
•�t1•nкec..-y 

ІІомер 
JМl:&11a,y111to-.oro 

,І№.:у"'("НТІ 

П1)іt111tu�.ім'м, 
по 6ат1,..-ені 

ПІІІТІ<ІІІІ.11 

Міс11е 
n110....-нn1111нм 

11.,атш,...-1 
{!)6л11n--..р1і1он, 

н•rr.1е11ніі 
nун�.тІ 

A.tJІ«• .-1n111 
Р«стр1иі.tннА 

ttOJoІ.tp обліt.овеі 
1t1ртк11 MJIПIІtt."I 
IІOJl,8Tкilllccpit1 і 
но"rрn1спu1на 

6. Відомості про надходження внес�ів юр11д11чинх осіб, розмір яких перевишує 
розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону Україин "Про вибори 

народних депутатів України" 

Д.а-т• 
І,;0.1 с-таnі І н•••оажс:нм• 

11 

11 
11 

Іtо�ер розр1111.уНІСо• 
ІОГ9 •o�rMlf'ltTI 

(код статті І І) 

НаІ\мf11уе.а-А 

5 

�1kunt111••••cн11м Коа n.,ап�м-.. 
(ЄДРfІО)") 

с_,.-.. 
(І"ІІН) 

СуІІ88 
trp,1) 

11 
Усього 

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір якнх перевищує розмір,
визначений частииою другою статті 50 Закону Украї11и "Про вибори народних 

депутатів України" 

Ko.,tt1тri 

11 
11 
11 

Усього 

Ко.1(-т•пі 

9 

9 
9 

Усього 

К'І.'WС'ТІТТЇ 

12 
12 
12 

Усього 

"ti.i.t-rani 

12 
12 
12 

Усього 

д,n 
кu.10.rr.ccttн11 

ІІІК!о:У 

Номер 
рО}р.Іt}ІІ"''ОМNІ 

�-ya,uiтa 

(кодстатті І І) 

Прі�аищ� ім'•· 
11061-п.к-оаі 

Місие 
nрщ11шаа11ш1 

R.1'8Trtrt�a 
(обткr.._ р11r1ои, 

нас�ащд 
_ nунh-т) 

ААР«• •нт_.. 

Ркстр.uіі\н11д 
и_oмtpo6.nk-•aoi 

КІ1ІТІ(:ІІМ8ТІІІІ ... 11 
nouтi.i8'ccpiai 
НО-"'<"Р 111�nо1па 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій nнконавцями 
за укладеними дого11орам11 

Д.т1 
ІІttнрІІУUІІ"М 

штр .... 1н.1 
u11i.:uiii 

Номер po1pt1)·tt
кнoro 

•Ot.'")"Mtt4Т8 

(код статті 9)

Викон1аеш, 
(ІМ8НІІ M•lU) 

Ko,11s11.:щun1t• 
{ЄДР(ІО�') 

Ра.,і: .. 1тм 
nor11ao11y (ІРТІ 

)'li:Jl8МIIIISI, 
HOMC'ft fll 
npe.Іmtт 

d••l\011,·J 

П1ш:�на•м:111111 
rt.llf\.11()' 

9. Відомості про помилкові надходже11ня коштів на поточний рахунок 
від юридІІЧІШХ осіб 

Дата ІІІІ,ДJІО41ІktІШ11 
IJIIKh")' 

НО"ІС!р, 
ро1р11хумкоаого 

JІ.ОІ()'ІІ&ЄКТ8 

(код статті 12) 

НІІfІ"!СН}"ІWІІІН. Mic11e:utaio.-.e11н• �ОіІП.1ІІnІм...-. 
(СДРПОУJ 

10. Відомості про пом11лкові надходження коштів на поточний рахунок 
від фізичних осіб 

Д.тttlllltJO.J• 
жe11м•att('fi'")' 

НІаНtр 
,0)f)81)'»

t.080f"O 
. ..,,.,..,,. 

(код статті 12) 

Прі1111ш� ім"•• 
n1бi1тt...:o,ei 

6 

Місце 
nf'Ожиuнм• 

ПJQІТНІtЮІ 
(о6А1ст1t,, ра/сом, 

111�1NIID. 
11_y�r} 

А.8�•8"ла 
п�11т1ш..-:а 

PK"1�•1ill"stA 
номер об.1h«НІІоl 

nрцм 
П."8ТНИІС'& 

nода,.,,;е/црt1і 
_!!О�tf_І!_І_!ПІРТІ 

СуаtІ 
(ГІІІІ) 

Суи11 
(,-риJ 

Сум• 
(111н) 

с, .. 
(rрн) 



kоастатті 

Усього 

І-\ОJ1('Т1'ІТТі 

Усього 

..:п;icтn1,-j 

Ус1,ого 

J.:11зст111"і 

Усього 

11. Відомості про nоверне1шя добровільних внесків юридичним особам
(код стаtті 21 ОО, 2300) 

Дата ІІ08С(ІІ-«ІІІ" 
Mlll:':h1' 

н .... ,1, 
fНІlp;,isyн..,o••ra 

_____!(ІК)'�ІІТ8 

Отр11•."••ч 
(ПОІ\tІ.І N.11188) 

"t(.-
І 

h,"04 l.lfl'IIJol)'a..11•� 
·жаХОА)ІСС•н• ОТрІІr-t)'·••"ІІ (f:ДrПОУ) 

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

Д11т11 
IJU8tlHІtHll11 

АІ'С�«)' 

Н(Імер 
tWJ'JІ18")'KIC0810f0 

Aot.1·�tWf8 

n,1111111щ� ім•а, 
по 6ат .. ..-оеі 

0Тf111..Cytta ... 

Мі

с

це 
П(НІЖ\ІUНІІ8 

n.,1т1111.:а 

(QІі.1асп • .,р�1і'ІІЖ, 
нас�1сш1іі 

ІІ)'ІІКТІ 

А.'Ірtса ж11rд1 

P«npa1tinн"n 

11oмtpllti.1i•,a1•0T 

�,;;11рт..-111u1атн11� 

1\8.'ІІТІ.:нsіссrіJІі 
ІІО!'Іс11 m1<"norт:a 

01'JІІІ.ЧJО:r.ч• 

13. Відомості про перерахування коштів юриди•ших осіб
до Державного бюджету України 

Дат�. ntptJІІJt)'• 
Іillltlt\l 8Іtti'k")' 

(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

Н1•1е.1• 

р(І]рІІІ)'КІСО&ОГО 
Н11іімеt1)'8ІІІtІІІ і\ІІсunм111:с:о,1-жr1111м Ко.'ІМІ·rщ,�.а 

(ЄДРПОУ) 

14. Відом11сті 11ро перерахування коштів фізичних осіб 
до Державного бюджету України 

Л•т• QtJ�fl*')'· 
ванни 11нtt,.,,· 

(код статті 31 І О, З 120., 321 О, 3230) 

но�1ср 
JІ01ІІ•х.ун�.ОІІОГО 

.aOk.,./1111,'!ttTI 

ІІt)і11щщс,іи'•• 
1101'і111ть"оеі 

.\1ic-11t 
nро.-1111•м••• 

ПJІІТ"МІ�о" 
(00..1.1n..,p,1ii111&. 

tll�Clt11r1 

__ nун�) 

Л.!lр(•r.ІІ 'А.ІІ"І'НЦ 
ІІЛІНІffІ_.а 

t'к,tтi1111uii1н11ii 

"• .. <11G6..1i,-naoi 

Ql)TKII 

11011атківlсrрі•і 
ІtOMC'Jllllt'IIOJ)l'I 

Cpt• 
Іr1tnJ 

()·�1• 

.,·р11) 

Суи8(ГJІМ) 

с,·шtrрЩ 

15. Відомості про 1111ла-.у банківсью,х послуг, не пов'яза1111х з відкриттям і закритrям 
рахунку та його функціо11уваниим 

1\0,1 стап·і І Дата on.:t.11т11 rtl'IC1'yr 

4000 

4000 
4000 

Усього 

lloateJ) 

ра1рах.унко10f'О 

�МСІІТІ 

(код статті 4000) 
Наіі"ьува11tn 

І5а1н,-у 

7 

Місце1ка1•АЖtt111м 
Ііа,11су 

� .... n.ltt(y 
(СДРПОУt 

Су'"•(111нІ 

K<t11c:тani 

5000 

5000 

5000 

Усього 

16. Відомості про повернення юридич1шм особам 
помилкових 1�адходже111, коштів 

Д1тa11111ttPtt�ІHII 
i.uu1тi• 

Ho.-q1 
1101р1.ху11ко•оr11 

(код статті 5000) 

()трнмуuч 

(Роrща ноаа) 

Мk:uе-
11tа1оджсн11• 

ОТ_.1'!!!.'!_�� 

ІСОJІО'"fІІІІ.Ч)'811'18 
(ЄДРПОУ) 

Су.ч• 
(г11н) 

17. Відомості npo nоверне1шя фізич1ш111 особам помилкових надходжень коштів
(код статті 5000) 

Mic-11r 

ntІ0ЖІІ8ІШІtJІ 

Ко;1 

С"fJТТЇ 

д•пІ IIIIJІtJ)tltM• 

НМ lt0UІTi8 

Ho ... r11 

ро·1µ.ч'м1t► 
ІІ!.fІГО.ІО._-у»tІt1'І 

Гlf)i'J•1t111t,i.ч'u. 
nеб•т.,..01і 

_отр1ІІ.С)'UЧІ 

А..,;реСМ ІІ<ІІТ,1LІоІ. 

(обмет•. r•ttOtІ. 

Ркn-1u.ШІі•мА 
номер ofi,1it.D1tQI 

"'•1rrкнnдмт11ш,,а 
na!l,Jтtriak,tpit1i 
ІІОМІtІ}ПАСІІОР'fІІ 

(:yiwl('llfll 

5000 

5000 

НІ('Мt!ИUЇі 
llfHtn"_I 

І у����оІ І І І І І І і 
18. Відомості про опублікування реквізитів поточ11оrо рахуш,-у 

в друкова11нх засобах �•асової інформації 
(код статті 6000) 

Д:ата 
..:11;1�"'r1пті щ•�JІІІ")'ПІНН.\І 

ll111r1t111101,r11syмi.o
ao1·0!11tl(p-1tnn 

H11fiotCІl}'IUllllltll 
от1щ1о1у-ч1 

І\1іСІW)tШ:І:0JІЖtІІК• 

от�1ммув1ча 

1(11.11 ОТ('ІІІІW)'ШІЧІ 
(f'JI.PПO)') С) ... І(ГІ)ІІ} І 

6000 

6000 

6000 
Усього 

i.01uтjв 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку
виборчого фонду канд1щата в народ11і депутати України 

(код статті 1110, 1120, 1130, 1140, llSO, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 
1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

Ноиtр 

од.11оман.і]•тноr 

о миборчоrn І 1.:о, І дат• 
ОКРУГ)' етапі fІЛІІТСЖ) 

{R ІІОрІІД�.:• 

\(ЮСТІІІІІІІ) 

"' І 1110 І он,.20" 

Усього 

Но.мер 
po1p11y1t• І Orp•N)'U• 

K080rD (ПOBtta НІ\:ІВіІ) 

Місuе:1на

хо1�с11н• 

отр11мувач11 

Код 

отрІІИ)'88 

--

(ЄДРПОУ 

Іlрt1111tч�"ІІ'ІІ 

ІІЛ8ТС».1' 

,11о�суме11п 
І 

Сум

с

,а о&., І 1 •J 110;.,,oroo.n, 
ФОП 111. Су111и, І}'JІ 11на ;�рукоааикх 

15_2321267 І ГрщмНІІЄІU'СНіw І Pмiwci,к(lf"() 26!1S2ІОЮ 

"апрwІі.• 
ЛІіатn.1іlана K1,pcai.01:1. 11ерсд�11fк,р�;о1 

.\Л,8"8.42 m-іта11іі111иС11ю11) 

8 

с,., ... 

tr111tJ 

9.'ОО.00 

9300.()(1 



20. Відомості про повернення на поточний рахунок вибор•юго фонду коштів,
перерахова1-111х виконавцям 

Код 
ст•тті 

8 

8 

8 

Д,n 
no�t)-

.:ощтіu 

Ном«р 
(ІО]раsум-

;1,ni,:y11te1na 

Розпорядник 1<оштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

ВШ(ОН8МІ1і, 

(nfl11.1,aщ111,11) 

(код етапі 8) 

Міаи11111-
1ол:же11t1я 

� 

Kn.11 

(ЄДРПОУ) 

Рекві1нтм 
АОГОаffр,(.ІUІта 

)'ІtАаJUІІІНА, номер 
та nредм:ет 
�щ•оU 

Пі111·ща-

nлатr.у 

(). J3. f&. 
(прізвище та ініuіа.nн) 

С)111іІ 

(ГfІІі) 

Секретар 
Цеитрмьної виборчої ко111ісії Н. БЕРНАЦЬКА 

9 
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