
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 № 131 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

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

Лавренов Данило Андрійович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

ТВБВ №10014/0134 Філії-Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк», 

код банку (МФО) 326461, № рахунку 264335007179 59 

(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Код 
Найменування статті 

Сума 

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

2 Власні кошти кандидата о 

3 Добровільні внески юридичних осіб,� у тому числі о 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

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

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 108 020,00 
10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

Украіни "Про вибори народних депутатів України", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

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

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними о 

договорами 

12 Помилкові надходження коштів о 

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
(2+3+4+9+12) 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внесків особам (21 ОО + 2300): о 

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник о 

поточного рахунку І 
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Код Найменування статті 
Сума 

статті (rрн) 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду о 

2300 
після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 

виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 
повторного голосування) 

Перерахування коштів до Державноrо бюджету У країни 
3000 (3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які о 

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 о 

3120 яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від о 

3210 яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 
неможливості їх повернення відповідним особам 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що о 

надійшли до виборчого фонду після дня голосування (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 послуrи, не пов'язані з відкриттям і закриттям 

о 
рахунку та його функціонуванням 

5000 Повернення помилкових надходжень коштів о 

6000 
Опублікування реквізитів поточноrо рахунку в друкованих 

о 
засобах масової інформації 

У сьоrо перераховано коштів з поточноrо рахунку виборчоrо фонду о 

(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

Заrальний розмір виборчоrо фонду 108 020,00 
(2 + 3 + 4+ 12)- (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

3. Використання коштів виборчого фонду

1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 107 940,79 

1100 
Виготовлення матеріалів передвиборної аrітації 30 103,00 
(1110+ 1120+ 1130+ 1140+ 1150+ 1160): 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 30 103,00 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 

1120 виготовлення відеозаписів о 

1130 виготовлення аудіозаписів о 

1140 виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо) з о 

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 
1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для о 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів о 

1200 Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 49143,57 

1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): о 

1211 оплата ефірного часу на телебаченні о 
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Код 

статті 

1212 

1220 

1300 

1310 

1320 

1330 

1340 

1350 

1360 
1361 

1362 
1400 

Найменування статті 

оплата ефірного часу на радіо 
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 
інформації 

Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації 
(131 О + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 
(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 
обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 
предметів і матеріалів, пов'язаних із передвиборною агітацією) 
оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, 
дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 
агітації 
оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 
громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 
розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 
реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 
сітілайтах тощо) 
Послуги зв'язку (1361 + 1362): 

послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, 
фототелеграфного, факсимільного, документш,ьного зв 'язку, 
мереж та канш�ів передавання даних тощо) 
послуги поштового зв 'язку 
Інші витрати на передвиборну агітацію (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 підтримку тощо) 

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

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

Сума 
(грн) 
о 

49 143,57 

28 694,22 

о 

о 

о 

о 

28 694,22 

о 

о 

о 

о 

79,21 

о 

Звіт подано "11 " липня 2019 року 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Секретар 
Цептрш�ьпої виборчої комісії 

Проміжний фін.звіт_Лавренов Д.А_І 1.07 (З) 

(підпис) 

3 

(прізвище та ініціали) 

Н. БЕРНАЦЬКА 

Національне агентство з питань запобігання корупції 
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Додаток В 
до постанови Центршzьної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 131 (форми № 4) 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

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

Лавренов Данило Андрійович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

ТВБВ №10014/0134 Філії-Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк», 

код банку (МФО) 326461, № рахунку 26433500717959 

Код статrі 

2 

2 

2 

Усього 

Код етапі 

3 

3 

3 

Усього 

(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коuпів
кандидата в народні депутати У країни 

(код статrі 2) 

Пап RадХОДЖЄНІUІ коштів Номео оозnа.УVнкового цокvмента Сvма Ігри) 

о 

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

(код статrі 3) 

Дата надходженн11 Номер Наймеву-ваин11 Місцезнахоц- Код WJатинка 
розрахункового 

внееку докvме�па 
платника женим пла'ПІнка (ЄДРПОУ) 

о 

Проміжний фін.звіт_Лавренов Д.А_l 1.07 (3) 4 

Сума 
(грн) 



Дата 
Код надходже 

статrі ННІІ 

внеску 

4 27.06. 19 

4 03.07. 19 

4 05.07.19 

4 09.07.19 

4 10.07.19 

Усього 108 020,00 

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

(код надходження коштів 4) 

РеєС'І])аційний 
номер 

Номер 
Прізвище, ім'я, 

Місце проживання облікової 
розрахун- по батькові плаmика (область, Адреса житла картки 

К:ОВОГО район, населений платника nлаПІИКа 
платника 

пункт) податків/серіІІ документа 
і номер 

паспорта 
Квитанці,, Пелюх Олександр Миколаївська обл., м. 
№511843471 Олександрович Южноукраїнськ 

м. Южноукраїнськ, пр. 

5 

квкrанц�я Гарань Олександр Рівненська обл., м. м. Здолбунів, вул. 
№92 Васильович Здолбунів  

Квитанці,, Пелюх Олександр Миколаївська обл., м. м. ІОжноукраїнськ, пр. 
№883314021 Олександрович ІОжноукраїнськ 
5 

- Мусевнч Наталія м.Київ м.Київ -

Павлівна 
Квиrанція Пеmох Олександр Миколаївська обл., м. м. Южноукраїнськ, пр. 

№149095611 Олександрович Южноукраїнськ 
5 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

Сума 
(грн) 

26 680,00 

21 000,00 

340,00 

5 ооо.оо 

55 000,00 

юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески 
(код статті 10) 

Кодстатrі Дата надходж:ешt11 Номер розрахункового Найменувашtя Місцезнаходження Код пла'ІНика Сума 
внеску документа платника платника (ЄДРПОУ) (гон) 

10 

10 

10 

Усього о 

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 
Реєстраційний 

Номер Прізвище, ім'я, 
проживання 

номер облікової 
Код етапі 

Дата иадход-
по батькові платника Адреса житла 

ження внеску розрахункового (область, район, платника картки nла'ІНика 
документа платника 

населений податків/серіІІ і 

пункт) 
номер паспорта 

10 

10 

10 

Усього о 

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 Номер розрахунко- Найменування Місцезнаход-ження Код платника Код статrі иадходженн11 
внеску 

вого документа платника платника (ЄДРПОУ) 

11 

11 

11 

11 

Усього о 

Проміжний фін.звіт_Лавренов Д.А_l 1.07 (3) 5 

Сума 
(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" 

Кодстатrі 

11 

11 

11 

Усього 

Код статrі 

9 

9 

9 

Усього 

Кодета'ІТі 

12 

12 

12 

Усього 

Код ета'ІТі 

12 

12 

12 

Усього 

Код ста'ІТі 

(код статті 11) 

Місце РеєС'1раційннй 
Дата Номер Прізвище, ім'я, проживання номер облікової 

матника Адреса житла 
надхода,еИИІІ розрахункового оо батькові 

(область, район, 
карпm ола111нка 

ПЛ8ПІИЮІ 
податків/сері11 і внеску документа платипка населений 

пvнкт) 
номер паспорта 

о 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами 

(код статті 9) 

Реквізн111 
Дата Номер розрахун- договору (дата 

перерахуванІDІ кового Виконавець Код виконавця укладання, ПризиаченІUІ 
штрафних документа 

(повна назва) (ЄДРПОУ) номер та платежу 
санкцій предмет 

доrовооv\ 

о 

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

(код статті 12) 

Дата над.хоцwенн• Номер Наймеиуванни Місцезна:1.одЖенни Код пла111нка роорахункового внеску 
документа платника плапtнка (ЄДРПОУ) 

о 

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

(код статті 12) 

Місце РеєС'1]18ційпий 
Номер 

Прізвище, ім'11, 
проживання номер облікової 

Дата иадход- розрихун- по батькові ПЛ8ПІНІС8 Адреса житла картки 
аенна внеску кового (область, рийок, платника nлатннка 

ІІJІ8ПІИК8 докумеtпа населений податків/серім і 
пvнкт\ номеn паспоота 

о 

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

Дата поверненНJІ Номер розрахун- Отримувач Місце- Код отримувача 
ВИе(:ІСV кового докvмента (повна назва) знаходження отримувача (ЄДРПОУ) 

Проміжний фін.звіт_Лавренов Д.А_І \.07 (3)
6 

Сума 
(rри) 

Сума 
(грн) 

Сума 
(грн) 

Сума 
(rрп) 

Сума 
(гов) 



Усього 

Код статrі 

Усього 

Код статrі 

Усього 

Код статrі 

Усього 

о 

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

Місце Реєстраційний 

Дата Номер Прізвище, iм'sr, 
проживання номер облікової 

платника Адреса житла карпm: платника 
поверненнR рмрахупкового по батькові ( область, район, ПЛ8'ПІИК3 податків/серія і 

внеску документа отримувача населений номер паспорта 
ПVНІ<Т) отримувача 

о 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюджету України 

(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

Дата перераху- Номер 
Найменування Місцезнаходження Код ПJІатник:а 

розрахункового платника платника (ЄДРПОУ) ваиНJІ внеску 
документа 

о 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету України 
(код статгі 3110, 3120, 3210, 3230) 

Місце Реєстраційний 

Номер Прізвище, ім'я, проживання номер облікової 
Дата перерпу- побатькові плапmка Адреса житла картки 
вання внеску розрахункового (область, район, платника платника документа платника населений податt<ів/серія і 

пункт) номер паспорта 

о 

Сума 
(грн) 

Сума(rрн) 

Сума(грн) 

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

Код статrі 

4000 

4000 

4000 

Усього 

Код статrі 

5000 

5000 

(код статгі 4000) 
Номер 

Найменування Місцезнаходження Код банку Дата ОWІВТН ПОСJІуГ розрахункового 
банку банку (ЄДРПОУ) до�ента 

о 

16. Відомості про повернення юридичним особам

помилкових надходжень коштів 
(код статгі 5000) 

Дата поверненн" Номер 
Отримувач 

Місце-
Код отримувача розрахункового коппів (повна назва) 

знаходження 
(ЄДРПОУ) докvмента отnнмvвача 
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Сума(грн) 

Сума 
(грн) 



5000 

Усього о 

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

Місце Реєстраційний 
прожива11н11 номер об.11ікової 

Номер Прізвище, ім'к, Код Дата nовернен- по батькові 
платника Адреса житла картки плаn1ик:а Сума (грн) 

розрахуико-
статrі 

5000 
5000 

5000 

Усього 

Код статті 

6000 

6000 

6000 

Усього 

Номер
одвомаидат

вого 
виборчого 

окру.-у 
(в порядку
зростапнн) 

131 

ІЗІ 

ІЗІ 

ІЗІ 

ІЗІ 

ІЗІ 

RІІІСОопів ( область, район, матннка податків/серіt1 і 
вого документа отримувача населений номер паспорта 

цунк-г) отримувача 

о 

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

(код статті 6000) 

Дата Номер роорахунко- Найменуваннк Місцезнаходженн11 Код отримувача перерахуванн■ отримувача (ЄДРПОУ) Сума (грн) 
вого документа оl])имувача коштів 

о 

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

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

Номер ОтримувачКод Дата розрахун- (цовна статті платежу ІСОВОГО 

назва)документа 

рахунок ФОП 
1350 07.06.19 №13 від "Григор'єв 

27.06.2019 ВО. 
рахунок № ФОП 

1350 07.06.19 06/19-12 Грачова Л.О. 
від 
26.06.2019 
рахунок № тов РГ 

1220 ОЗ.07.19 329 від "День за 
02.07.2019 днем" 

рахунок № пп "Вісті 
1220 03.07.19 164 від Вознесенщи 

02 07.2019 ни'1 

рахунок пп Редакція 
1220 ОЗ.07.19 NоСФ-198 газети 

від "Контакт" 
02.07.2019 
рахунок ПП Редакція 

1220 03.07.19 №105 від газети 
01.о?.2019 "Трибуна 

Хлібороба" 

Місцезна- Код 
ходженн11 отримувача 

отримувача (ЄДРПОУ) 

м. 

Вознесенськ 

м. 

Южноукраїн 
ськ 

м. 20907469 
Вознесенськ 

м. 02474104 
Вознесенськ 

м. 20872794 
Южноукраїн 
ськ 

СМТ. 02474127 
Доманівка 

Првзначеннн платежу

розміщення 
друкованих агітаційних 
матеріалів 
розміщення 
друкованих агітаційних 
матеріалів 

публікування 
агітаційних матеріалів 
у друкованих засобах 
масової інформації 
публікування 
агітаційних матеріалів
у друкованих засобах 
масової інформації 
публікування 
агітаційних матеріалів 
у друкованих засобах 
масової інформації 
публікування 
агітаційних матеріалів 
у друкованих засобах 
масової інформації 

Сума
(�-рв) 

4 680,00 

22 000,00 

3 120,00 

3 625,33 

6 377,76 

2 830,00 
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рахунок ПП Редакція с
м

т

.
Є

ланець 02474133 публікування
131 1220 03.07.19 №24 від газети аrітаці й них матеріалів 

01.07.2019 "
Є

ланецький у друкованих засобах 
вісник" масової інформації 

рахунок № КП м. 31537375 розміщення 
131 1350 05.07.19 113/07 від 

"Ж

итлово
-

Южноукраїн друкованих агітаційних 
05.07.2019 експлуатацій ськ матеріалів 

не 
об'єднання" 

рахунок ФОП м. розміщення 

ІЗІ 1350 10.07.19 №4 від "Григор'єв Вознесенськ друкованих агітаційних 
08.07.2019 ВО. матеріалів 
рахунок № пп "Вісті м. 02474104 публікування 

131 1220 10.07.19 171 від Вознесен

щ

и Вознесенськ агітаційних матеріалів 
08.07.2019 ни" у друкованих засобах 

масової інформації 
рахунок № тов РГ м. 20907469 публікування 

131 1220 10.07.19 337 від "День за Вознесенськ агітаціІІних матеріалів
08.07.2019 днем11 у друкованих засобах 

масової інформації 
рахунок ПП Редакція смт. 02474127 публікування 

131 1220 10.07.19 №87 від газети Доманівка агітаційних матеріалів 
05.07.2019 "Трибуна у друкованих засобах 

Хлібороба" масової інформації 

рахунок ПП Редакція с
м

т. Єланець 02474133 публікування 
131 1220 IO.D7.19 №102 від газети агітаційних матеріалів 

08.07.2019 "Єланецький у друкованих засобах 
вісник•• масової інформації 

рахунок ПП Редакція М. 20872794 публікування 
131 1220 10.07.19 №СФ-214 газети Южноукраїн агітаційних матеріалів 

від '1Контакт1' ськ у друкованих засоб
ах 

09 07.2019 масової інформації 
рахунок тов м. Ки

ї
в 33301970 друкована продукція 

ІЗІ lllO 10.D7.19 №904 від "Вістка" 
05.07.2019 
рахунок тов м. Київ 33301970 друкована продукція 

131 1110 10.07.19 №956 від "Вістка" 
05.07.2019 

Усього 107 940,79 

20. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,

перерахованих виконавцям 

(код статті 8) 

Дата Номер 
Ре�свізИПІ 

Код повер- розрахун- Виконавець Місцезна- Код доrовору (дата Призи■-
статrі неним ковоrо (повна назва) 

хо.юкенн11 виконавця уклад.анна, номер ченн11 

коштів документа 
ВИКОН8ВІUІ (ЄДРПОУ) та предмет ІUІатеау 

доrовооv) 

8 

8 

8 

8 

о 

5 000,00 

374,22 

1 640,00 

5 580,00 

5 000,00 

5 070,00 

5000,00 

7 540,48 

17 703,00 

12 400,00 

Сума 
(грн) 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду сl),{/Мµ� 

(прізвище та і/�ціали) 

Секретар 

Центральної виборчої комісії 

Проміжний фін.звіт_Лавренов Д.А_l 1.07 (3) 
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