
:Код 

етапі 

2 
3 
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 / :J rP
...--,, 

__ ___;_.JЦ......J:::.J,:::.:;,.::::.:!:::;.J.;;.;,;,..J,::;���{_, 
(вид зві 

за період з 11_l_11 до " f J,," d,Ц,,,,И"ft-UX 20 І 9 року 

Найменування етапі Сума 
(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Власні кошти кандидата І с ,&RO,t!2t 

Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі _, 

внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори народних депутатів Украіни", які не мають --

права здійснювати відповідні внески 

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

--

України" 
Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори народних депутатів України", які не мають --

права здійснювати відповідні внески 

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

-

України" 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними -
договорами 
Помилкові надходження коштів -

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
( 0 ,с:;18'0 �O-G 

(2 + З + 4 + 9+ 12) 
2. Перерахуваuня коштів з поточного рахунку виборчого фонду

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

2100 Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник --·· 

поточного рахунку 

Націонаnьне агентство з питань запобігання корупції 

07/62431/19 від 18.07.2019 
pl0\0_14062019_dl58ff(2) 15 

cn ІІ ІІ ІІІ І ІІІ ІІ ІІІІІ І ІІІ ІІ ІІ ІІ ІІ ІІІІІІ ІІ ІІІ ІІІІ І 



______ ,_ ,.,,, 
, ,, 

/, 

І 

І 
І 
t 

Код Найменування статті Сума 
статті (rрн) 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 

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

виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 
повторного голосування) 

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

Перерахування до Державного бюджету У країни 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 У країни внесків, розмір 
3120 яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 -

Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

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

---. 

неможливості їх повернення відповідним особам 

Перерахування до Державного бюджету У країни внесків, що 
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 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 виб_орчого фонду 
{OJS'o, оо (2 +З+ 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): 

,. 

ll-10 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 НаціоНЗІ ьне �стю з п�ань запоf r 
U{/OL•fJl/1::11:!IД 10.U/,LVI 

ання корупції 
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,, Код 
Найменування статті Сума 

статті (rрн) 
1212 оплата ефірного часу на радіо 

1220 
, публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 

j�tCt7,o-0 інформації 

1300 
Інші послуги, 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 
предметів 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 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 підтримкv тощо) 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду S�RO, atJ

(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 /со(} t2t�1C,t) !$ -�t" ,-

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

pl010_14062019_dl58ff(2) 17 

(прізвище та ініціали) 

Н. БЕРНАЦЬКА 

Національне агентство з питань заnобіrання корупції 

07/62431/19 від 18.07.2019 
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Додаток В 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати У країни 
в одномандатному виборчому окрузі № і f6(форми № 4) 

Код етапі 

2 

2 

2 

Усього 

Кодсrатrі 

з 
з 
з 

Усього 

Код ста тrі 

4 

4 

4 

4 

Усього 

за період з " l'f " до " /� tk{{d--tf.,{g 20 l!J року 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів
каІЩИДата в народні депутати У країни 

(код статті 2)

Дата надходжеии11 коштів Номео ооJоахvнковоrо документа Сума (грн) 

,(, {J ·'І- 14 ✓ ,( ,Z В 4-!;- 3 ,ІО�РО, 12-CJ

2. Відомості про надходження на поточний рахунок

добровільних внесків юридичних осіб 

(код статті З)

Дата над:1оrокенн11 
Номер Наймену-ванна Місце:�наход- Код платника 

роJрахунковоrо 
внеску 

·-

.-

-

Дата 
надходженн11 

внеску 

-
_ .. 

-·

--

платника 

докvм.еtпа 
жеии11 матника (ЄДРПОУ) 

. 

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

(код надходження коппів 4) 
Місце Реєстраційний проживанна 

Номер Прізвище, ім'я, платника 
номер облікової 

роJрахун-
по батькові (обласn., Адрееа житла картки 

ковоrо район, 
платина платника 

платника 
документа 

нас::елений 
податків/сері11 і 

пvнкт\ 
номер паспорта 

Сума 
(гри) 

-

Сума 
(rрн) 

-

рІ010_14062019 dl�Яfff?' 
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4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

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

• ·
(код етапі 10) 

Кодстаnі Дата Н8ДІ.Од,кеННІІ Номер розрахунковоrо Найменуванн11 
анескv доІ<Умента маmнка 

10 -·-

10 
·-·· 

10 -

Усього 

Місцезнахо-енн11 Код ІІJІаmнка 

платника ІЄЛРПОУ) 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

Сума 
(rонІ 

·-

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

(код етапі 10) 

Місце 
Р«стра ційинй 

Номер Прізвище, ім'11, ПрD1ІСНВ8НИІІ номер обліІІ:овоІ Дата надход- ІІJІ8ТНИК8 Адреса житла Кодстаnі розрахунковоrо побатькові картки плаmика 
жеин11 внесКУ ( область, район, платника 

ДОJ<УМеНТа nлаmнка 
населений податків/сері11 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 етапі 11) 

Дата Номер ро зрахунко- Найменуванн11 Місце-JНаход-женн11 КодІVІаmика 
Код стаnі надхо-енн11 

внескv 
воrо доJ<Умента ПJІ8ТНИІС'8 платника (ЄДРПОУ) 

11 ·-

11 --

11 
-

11 .-

Сума 
(грн) 

--

Сума 
(rрн) 

Усього -. 

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

депутатів України" 
(код етапі 11) 

Місце Р«страційннй 
Дата Номер Прізвище, ім'11, прожнванн11 номер облікової 

маmнка Адреса житла Сума Кодстаnі надхо-енІUІ . розрахунковоrо побатькові ( область, район, картки плаmнка (гри) ДОJ<УМЄНТ8 платника податків/сері11 і внеску матннка населений 
пvикт\ 

номер паспорта 

11 -

11 -

11 --

Усього -

pl010_14062019_d\5Sff(2) 
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Кодстатrі 

9 

9 

9 

Усього 

Кодстатrі 

12 

12 

12 
Усього 

Код етапі 

12 

12 

12 

Усього 

Код етапі 

-

Усього 

Код ст■тrі 

Усього 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами 

(код статті 9) 

Реквізити 
Дата Номер розрахун- договору (дата 

nерерахуванн11 Виконавець Код ВИКОН8ВЦІІ укладаии11, Призиаченн11 кового штрафних (повна назва) (ЄДРПОУ) иомерn платежу 
санкцііі докумеtпа предмет 

договооv) 
-

---

-

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

(код статті 12) 

Дата иадходЖенн11 Номер Найменування Місцезнахо-енни Код ПJІатника 
внеску розра:1.унковоrо 

платника nлатннка (ЄДРПОУ) докvмента 
-

,-

--

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

(код статті 12) 

Місце Реєстрацііінніі 
Номер 

Прізвище, ім'и, 
прожива ник номер облікової 

Дата надход- розрахун-
побатькові 

платника Адреа житла картки 
женн11 внеску ковоrо ( область, район, платника платника платника докумекrа населений податків/сері11 і 

пункт) номео nаспоота 
� 

-

-

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

Дата поверненн11 Номер розрахун- ()rрнмувач Місце- Код отримувача 
внесІСV кового докvмента ( повна назва) знаходжеин11 отонмvвача (ЄдРПОУ) 

--

--

--

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

Місце Реєстраційний 
Дата Номер Прізвище, ім'11, проживанн11 номер облікової 

по батькові платника Адреса жнтла картки платника поверненн11 розрахункового (область, раІІон, ІUІ8ТННК8 податків/сері11 і 
внеску документа отримувача населенні! номер паспорта 

пункт) отоимvвача 

-

-

--

Сума 
(rрн) 

-

Сума 
(грн) 

-

Сума 
(rрн) 

-

Сума 
(rрн) 

-

Сума 
(rрн) 

-



' 

Код с:татrі. 

-·

.. 

Усього 

Код статті 

Усьоrо 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державноrо бюджету У країни 

Дата nepepaxy-
ваннавн«ку 

-- . 

•· 

-

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

Номер Найменуванн11 Місцезнаходженн11 Кодплатнип розрахункового матниа платника (ЄДРПОУ) 
ДОІ<УМеtп-а 

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

Місце РесстраціІІинй 
Номер Прізвише, ім'11, nроживанн11 номер odrilxoвoi 

Дата перераху- по батькові платника Адреса ЖИТЛІ картки 
ванн11внеску 

розрахункового ( odriac:ть, район, платника ПJІІТИИD документа матника населений податків/серіа і 
RVR,n-) номео паспоnта 

� 

-

--

Сума(грн) 

-

Сума (грн) 

-

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

Кодс:таnі 

4000 

4000 

4000 

Усього 

Кодстатrі 

5000 

5000 

5000 

Усього 

(код статrі 4000) 
Номер Найменуванн11 Місцезнаходженна КодбанІ<)' 

Дата оплати послуг розрахункового 
банІ<У банку (ЄДРПОУ) 

документа 

-

-

-

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статrі 5000) 

Дата повернення 
Номер Отримувач Місце- Код отримувача 

коштів 
розрахункового (повна назва) знаходжениа: (ЄДРПОУ) докvмента отонмvвача 

-

. -

--

Сума (грн) 

---

Сума 
(грн) 

-

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

Код 
статті 

5000 

5000 

5000 

Усього 

Дата nовернен-
RJІКОШТЇВ 

---

- -· 

-

Номер Прізвище, ім'"' 
розрахунко- побатькові 

вого докумекrа отримувача 

Місце Рес:страцііІниіі 
nрожнванна номер обпікової 

WІІТННК8 Адреса житла картки ПЛІПІІІJаІ 
Сума (грн) ( обласn., раііон, ІUІатника податків/сері11 і 

населеииіі номер паспорта 
nvu,n-) отрнмvвача 

..__ 

L 
., ..



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

(код статті 6000)

Дата Номер розрахунко- Найменуванн11 Місцезнаходженн11 Код отримувача 
Код статrі перерахуванна вого документа отримувача отримувача (ЄДРПОУ) Сума(грн) 

ІСОІІПЇВ 

6000 
-

6000 
-

6000 
-

Ус1.ого -

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 Номер 
одномандатного 

Дата Отримувач Місцезна- Код 
Прнзначенн11 Сума 

виборчого окруrу Код статrі розрахун-
(повна ход:жени11 отримувача кового (rрн) 

( в nорІІДІ<У 
платежу назва) отримувача (ЄДРПОУ) 

платежу 

зростанн11) 
документа 

(!/<f /,-А,,МJ о 11, tl./ 1.9 fo!J7-.f:__;_ (l;J?Oll
..ц. ¼.D]d �      17� 5'ра;,::. 

�� w
/ 

,Qt:Ц✓,P)t;,.e. і 
- �,::�� /) 

r. 
-

Усього -

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

Дата Номер 
Код повер- розрахуи-

cтarn ненн11 кового 
коштів документа 

8 
--- -

8 -

8 -

8 
-

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Внконавеu.1. 

(повна назва) 

. 

Секретар 
Центрш�ьноївиборчоїкомісїі 

(код статті 8) 

Реквізити 
Місцезна- Код договору (дата Прнзна-

Сума 
J:ОЦ,КЄННІІ 8НІСОН8ВЦІІ укладанН11, номер ЧСИНІІ 

(грн) 
ВИКОН&ВЦ.111 (ЄДРПОУ) та предмет платежу 

договооv\ 

&08at1ea1-1X> 8 .сА� -
(прізвище та ініціали) 

Н. БЕРНАЦЬКА 
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