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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 №76 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з «02» до « 11 » липня 2019 року 
Константинової Катерини Андріївни 

(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 
АТ «Ощадбанк», МФО 313957, р/р 26435500216421, 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Найменування етапі 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Власні кошти кандидата 
Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону о 

Ук.раїни ''Про вибори народних депутатів України", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою о 

статті 50 Закону Украіни ''Про вибори народних депутатів 
Украіни" 

Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 850 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону о 

Украіни "Про вибори народних депутатів України", які не мають 
пvава здійснювати відповідні внески 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою о 

статті 5 О Закону Украіни "Про вибори народних депутатів 
України" 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
договорами 

Помилкові надходження коштів 

Сума 
(грн) 

7650 

о 

о 

У сLого надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 8500 
С2 + З_+ 4 + 9+ Ц) 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

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

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник о 

поточного рахунку 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду о 

2300 після дня голосування (у разі вКJІЮчення кандидата в депутати до 
'' виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 

повторного голосування) 

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету України о 

' '

(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 
о 3 питань запоо1rання 

Нац�онаnьне агентств 

09/61372/19 від 16.07.2019
корупції 

Додаtок-5-Форми-звітів Коистаиrинова 76 

ro \\ \І \І\ І\І\\\\1\1\ І І\\ \\І \І \І\ 1\111 1 \1111 \ІІІ І



Код Наймеиуваввя етапі статті 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 

3110 
відповідно до частини -rретьої 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 народних депутатів України" 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 
3210 яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 

неможливості їх повернення відповідним особам 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 
надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 

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

4000 
Банківські послуги, не пов'язані з відкриттям і закриттям 
рахунку та його функціонуванням 

5000 Повернення помилкових надходжень коштів 

6000 
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 +З+ 4+ 12)-(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

1000 

1100 

1110 

1120 
1130 
1140 

1150 

1160 
1200 

· 1210

1211 

1212 

}220 

1300 

3. Використання коштів виборчого фонду

Сума в�трат виборчого фонду (11 ОО + 1200 + 1300 + 1400) 

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

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

. . 

виготовлення вщеозапис1в 
виготовлення аудіозаписів 
виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо) з 
використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
виготовлення та встановлення агітаційних наметів 
Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 

оплата ефірного часу (1211 + 1212): 

оплата ефірного часу на телебаченні 

оплата ефірного часу на радіс
)

публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 
інформації 

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

. 

Сума 
(грн) 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

8500 

8500 

8500 

8500 

о 

о 

о 

оо 

- . 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Національне аrентство з питань запобігання корупції 
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Код Найменування статті Сума 
статті (грн) 1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації о (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, оо дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також длявиготовлення матеріалів передвиборної агітації 1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації 1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів о громадян, інших пvблічних заходів передвиборної агітації 1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної о реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах тощо) 1360 Послvги зв'язкv (1361 + 1362): о 
1361 послуги еле1<.тричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, о 

фототелеграфного, фа1<.симільного, документального зв 'язку, 
мереж та '1<.аналів передавання даних тощо) 

1362 послуги поштового зв 'язку о 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження о 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 пuо таку підтримку тощо) 
Залишок коштів ва поточному рахунку виборчого фонду о 

(2 + 3 +4 + 9 + 12-2000-3000-4000-5000-6000-1000) 
9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за о укладеними договорами 

·, 
., 
1· 
і 

Звіт подано « 12» липня 2019 року Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду 

Секретар 
Центрш�ьноі виборчої коміс,ї 

Додm:ок-5-Форми-звітів Констанrинова 76 
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Константинова К. А. 
(прізвище та ініціали) 

Н. БЕРНАЦЬКА 

Національне агентство з питань запобігання корупції 09/61372/19 від 16.07.2019
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Додаток В 
до постанови Центральної виборчо;· комісії 

від 14 червня 2019 року№ 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

:кандидата в народні депутати України 

Кодстаnі 

2 

2 

2 

Усього 

Код етапі 

з 

Усього 

Кодстатrі 

4 

4 
4 
4 

Усього 

в одномандатному виборчому окрузі № 76 ( форми № 4) 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "02" до "11" липня2019року 
Констанmнова Катерина Андріївна 

(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 
АТ «Ощадбанк», МФО 313957, р/р 26435500216421, 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

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

(код статті 2) 
Л•та вадходженв11 кошrів Номер розоахvнкового докvмеита Сума (rnн) 

05.07.19 8552512909 

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

(код статті 3) 

7650 

7650 

Дата надходженшr Номер 
Наймеиу•ванШІ Місцезнаход- Код ппаТJІИКJІ розрахуикового 

ввесху 

Дата 

ВадхОджеННSІ 

внесху 

04.07.19 

платника ЖЄRНІІ платиика (ЄДРПОУ) до1,.-vментв 

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

(код надходження коштів 4) 

Місце 
Реєсrраціііннй 

Номер проживання номер обліковоУ 
ПрЬвище, ім'я, ппатинка 

Адреса житла картки розрахун-
побатькові (область, 

І<ОВОГО платника платника 
WІатника раіІои, податхів/сері11 і до1,.-умента 

населений 
пvикт) 

••А•••.,, n•t"nnnтa 

1019646S Рогальськ Запорізька 
в ий , 

Максим Запоріжжя 
Мш<Qлайо 

вич 

Додаток-5-Форми-звhів Констанmнова 76 4 

Сума 
(грн) 

Сума 
(rри) 

850 

850 



; 

! 

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) 

Код статті Дата надход:женв2 Номер розрахункового Найменування Місцезиsход:женвя Код пла
пппса Сума 

ВИес:J<V докvмеита ІШ3ТНИЮІ платииха (ЄДРПОУ) (fl)H) 

10 

10 

10 

Усього 

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

(код статті 10) 

Місце 
Реєстраціііниіі 

Номер Прізвище, ім'и, проживання номер облікової 
Кодстапі Дата вадход- розрахункового по батькові платника Адреса житла 

жеииJІ внеску ( область, раііов, ПЛ8ТІПІЮІ карпсв платвиха 
документа платника населений податків/сері• і 

пvнкт) 
номер паспорта 

10 

10 

10 

Усього 

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

народних депутатів України" 
(код статті 11) 

Дата 
Кодстатrі надходження Номер розрахувко- Нзймевуваввя Місцезваход-zенн11 Код платника 

внесКУ вого документа платника ПJІаТИНJаІ (ЄДРПОУ) 

11 

11 

11 

11 

Усього 

Сума 
(грн) 

Сума 
(грн) 

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

депутатів України" 
(код статті 11) 

І 
Місце 

Реєсrрацііtний 

Дата Номер Прізвище, ім'и, проживання номер обліковоі платника .і,дреса житла Сума Кодстатrі Н8ДХОДЖЄНИ$1 розрахункового по бат1,1сові ( обпасть, раііон, карn<и платника (гри) nлатннка податків/серіІІ і внеску докумеRІ'2 nлатннn иаселениіі 
пvнп) 

номер паспорта 

11 

11 

11 

Усього 

Додаrок-5-Форми-звітів Констаиmвова 76 5 



: 

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 надходженн,r Номер розрахуRІ<овоrо НаАменувани11 Місцезваходженн11 Код плаТВRІСа Сума 
ВВ"'""" дО""""евта П.118ТВЯЮІ платвJП<а (ЄдРПОУІ (гов) 

10 

10 

10 

Усього 

5� Відомості про надходження на поточний рахунок внесків 
фізичних 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) 
Місце 

Реєстраційниіі 
Номер Прізвище, ім'я, проживаниsr 

номер обліковоі 
Кодстатrі Дата вадход-

по батькові 
платниха Адреса житла 

жеивя внееку 
розрахуиковоrо 

( область, район, картки плаmнка платника податків/сері11 і документа nлаТВRІСа населений 
пvнкт) 

номер пас:nорта 

10 

10 

10 

Усього 

6. Відомості про надходження внесків юридичних осіб, розмір яких перевищує
розмір, визначений частнвою другою статrі 50 Закову України "Про вибори

народних депутатів України" 
(код статті 11) 

Дата Номер розрахунко- Наііменуванн11 Міс:цезнаход-женWІ Код платника Кодстатrі вадходжеИНІІ вого докумеиrа ПJІАТИИІС8 матника (ЄДРПОУ) 
внес:кv 

11 

11 

11 

11 

Усього 

Сума 
(грн) 

Сума 
(грн) 

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

депутатів України" 
(код статті 11) 

І
Місце 

Реєстраційниіі 
Дата Номер Прізвище, ім',�, проживання номер обліковоі 

ІLІJВТНИКЗ Адреса житла Сума 
Кодстатrі надхОДЖСННІІ розрахуНІСовоrо по батькові ( область, район, платника картки матннка 

(rрн) внеску докумевт2 платниЮІ 
населений 

податкіа/с:ері11 і 

пункт) 
номер пас:порта 

11 

11 

11 

Усього 

Дода:rок-5-Форми-звітів Констаиrинова 76 5 



і 

Код статті 

9 

9 

9 

Усього 

Кодtтаnі 

12 

12 

12 

Усього 

Кодtтаnі 

12 
12 

12 

Усього 

Код етапі 

Усього 

Кодстаnі 

Усього 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними доrоворами 

(код етапі 9) 

Реквізкrи 
Дата Номер розрахун- договору (дата 

перерпуваНШІ кового Виконавець Код виконавця ух.лад.анни, Првmаченм 
штрафних документа (повна назва) (ЄДРПОУ) номер та платежу 

санкцій предмет 
договооv\ 

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

(код етапі 12) 

Дата иадходжеJІВSІ Номер 
Найменування Місцезнаходжени:11 Код платника 

внеску розрахункового 
nлатиика ПЛаТИИІСЗ (ЄДРПОУ) докvмеита 

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

(код етапі 12) 

Місце Реєсrраційний 
Номер Прізвище, ім'я, 

прожи83ИІІЯ номер облікової 
Дата иадход- розрахун- по батькові платника Адреса житла -картки 
ЖевнJІВНесJСУ кового ( область, район, rшатиика ІША'ПІИКS платника васелеииіІ податків/серіІІ і документа 

пvикт\ номер паспорта 

' 

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

Дата поверневнJІ Номер розрахун- Отримувач Місце- Код отримувача 
виеєкv кового докvмевта (повна И83ВВ \ зиаходженвя v• ча (Є.11РПОУ\ 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам
(код етапі 21 ОО, 2300) 

Місце Реєстраційний 
Дата Номер Прі3вище, ім'я, проживання номер облікової 

по бать�сові платника Адреса житла картки платнmса 
повернеІІШІ розрахункового ( область, раRон, ПJІ8ТИИП nодатків/серіs і · внеску докумета отрИМ}1ача 

населений номер паспорта 
DУИ.:Т) отnимvвача 
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Сума. 
(гри) 

Сума 
(гри) 

Сума 
(гри) 

Сума 
(гон\ 

Сума 
(гри) 



Кодtтатті 

Усього 

Код статті 

Усього 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюдже1У Украіни 
(код етапі 3110, 3120, 3210, 3230) 

Дата nepepaxy-
Номер 

Найменувавня Місценаходження Код плаТНІІК8 розрахункового ваІІНJІ внеску до.,.,...ента платника W18ТНИК8 (ЄДРПОУ) 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюдже'ІУ України 
(код етапі 3110, 3120, 3210, 3230) 

Місце Реєстраційний 
Номер Прізвище, ім'я, проживання номер обліковоі 

Дата перераху- побатькові JІJІ8ТНИК8 Адреса житла картки 

ваRІUІ внеску 
розрахуRКовоrо 

( область, район, ПЛ8ТНИЮІ платииха докуме�па платника населений подапdв/с:ері11 і 
nvнrr\ номео паспоота 

Сума (rрн) 

Сума (грн) 

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

Код статті 

4000 

4000 

4000 

Усього 

.. 
Код статті 

.. 

5000 

5000 

5000 

Усього 

1 код статті 4000) 
Номер 

Найменувани11 Місце3118ХОЦЖІ!НRЯ Код баRКУ Дата оплати послуг розрахункового банку банку (ЄДРПОУ) докvмеита 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статrі 5000) 

Дата повернення Номер ! Отримувач 
Місц� Код отримувача 

коштів розрахункового (повна назва)_ знаходжени• (ЄДРПО� 
ДОІ<'V1ИЄНТ8 отnимvвача 

Сума (rрн) 

Сума 
(rрн) 

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

Місце Реєстраційний 
Номер Прізв�е, ім'я, 

проживання номер облікової 
Код Дата повервен- ПJІSТІІІІІСІ Адреса :китла картки плаmика 

статті вякоmrів 
розрахуико- по батькові ( область, район, ПJJaТIIIIICS податків/сері11 і Сума (rрн) 

ВОІ"О ДОКУ>fеит& отри�ча иаселевий номер паспорта 
nvнхт) ОТDИМУІUІЧ8 

5000 

5000 

5000 

Усього 

Додаток-5-Форми-звітів ІСонстанmнова 76 7 



18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку
в друкованих засобах масової інформації 

код статrі 6000) 
Дата Номер розрахуико- Наііменуваив11 Мієцезнахоюкения Код отримувача КодстатІі перерахуванвя Сума(rри) вого докумеІП& отримувача отримувача (ЄДРПОУ) 

6000 

6000 
6000 

Усього 

кошrів 

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

(код етапі 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330,

1340, 1350, 1361, 1362, 1400, 

Номер Номер одвомаидатиого Отримувач Місцезна- Код 
виборчого 01q1yry КодстатІі 

Дата розрахуи
- (повна ІО,РеВЮІ отримувача 

Призначеиw� Сума 
платежу кового п.r�ате,ку (грн) 

(ВПОрядІ')' назва) отримувача (ЄДРПОУ) 
зростання) 

документа 

+;1110; 
за 
виготов 

ФОП 69097, лення 

Яроmев Запоріж ЛИСТЇВОЕ 

:ко жя, згідно 
76 1110 05.07.19 1 :Костяв 

 рахунку 8500 

тни ва 

Віталій  оплату 

ович №638 від 
04.07.201 
9 року 
без ПДВ 

Усього 8500 

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

(код статті 8) 

Дата Номер Реквізнтн 

Код повер- ро3рахуи- Виковавещ. 
' Міецезна- Код договору (дата ПрН111а- Сума 

статІі (повна вазаа) 
ІО,РеИВ51 ВИКОВ8ВЦІІ укладання, номер чени11 

(грн) Hemtll ховоrо (ЄДРПОУ) 
ІtОШПВ документа ВІПrоН8ВЦІІ та предмет платежу 

доrовооv\ 
8 

8 

8 
8 

і 
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Розпорядник кошrів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Секретар 
Цептршzьпої виборчої комісії 
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с) 

9 

Константинова К. А. 
(прізвище та ініціали) 

Н. БЕРНАЦЬКА 



Пояснювальна записка до 
Звіту 

про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в народні 
депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "02" до" 10" липня 2012_року 

Константинової Катерини Андріївни 
{прізвище, ім'я, по батькові :кандидата в депутати) 

_АТ «Ощадбаню>, МФО 313957, р/р 26435500216421 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України 
по одномандатному виборчому округу № 7 6 Константинової Катерини Андріївни 
було відкрито «02» липня 2019 року, в АТ «Ощадбанк», МФО З 13957, м. 
Запоріжжя. 

За період з 02 до 1 О липня 2019 р. на рахунок виборчого фонду надійшло 
7 650 грн. ( сім тисяч шістсот п 'ятдесят грн. ОО коп.) власних коштів кандидата 
в народні депутати України Константинової Катерини Андріївни та 850 грн. 
(вісімсот п 'ятдесят грн. ОО коп.) добровільних внесків від фізичних осіб. 

За період з 02 до 1 О ЛИІГ.dЯ 2019 р. з коштів виборчого фонду було витрачено 
8500 грн. (вісім тисяч п 'ятсот грн. ОО коп.). Кошти було витрачено: 

- на виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації, код статті
111 О - виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) - 8500 грн.
( вісім тисяч п 'ятсот грн. ОО коп.).

Нецільове використання коштів виборчого фонду - відсутнє. 
Повернення коштів та сплата штрафнn-х санкцій виконавцями за укладеними 

договорами - ВІдсутня. 
Повернення добровільних внесків особам та перерахування добровільних 

внесків до Державного бюджету України - відсутнє. 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

«12» липня 2019 р. 
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Константинова К. А. 
(прізвище та ініціали) 
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