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'<) до постанови Центральноf виборчоі комісіі 
від 14 червня 2019 року .№ 1010 

.. 

форма№4 

ЗВІТ 

про над�6,цження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в народні депутати Украіни 

в одномандатному виборчому окрузі №50 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "24" червня до "10" липня 2019 року 

_Остріков Володимир Олегович_ 
(прізвище, ім'я, по батькові кащщдата в депутати) 

рахунок №26433500716999 ПАТ «державний ощадний банк України» філія - Донецьке 
Обласне Управлінням.Краматорськ, вул. Сіве,рська 54 код 335106 

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

Код 
Наймевувавви етапі 

Сума 
статrі (гри) 

1. Надходження коштів ва поточний рахунок виборчого фонду

2 Власні кошти кандидата о 

з Добровільні внес:ки юридичних осіб, у томv числі о 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону о 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 
n1Х1ва здійснювати відповідні внески 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою о 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
Украіни" 

4 ЛобРовільні внес:ки фізичних осіб, у тому числі 65500 
10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону ' о 

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

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою о 

статті 50 Закону Ук.раїни ''Про вибори народних депутатів 
України" 

9 
ПерерахуDання штрафних санкцій виконавцями за укладеними о 

договорами 

12 Помилкові надходження коштів о 

У сього надійшло коштів ва поточний рахунок виборчого фонду 
65500 

(2 + З + 4 + 9+ 12) 

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 
і 

Національне аrентство з питань запобігання корупції 

ОТЧЕТ ФОНД- остаточний.dосх 1 
09/64183/19 від 23.07.2019 
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Код Наймевувавиястатrі 
Сума 

статті (гри) 
Повернення особам внес.ків, 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 Державного бюджету Украівв о 
3000 (3110 + 3120 + 3210 +.}230)

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 внес.ків 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 послуги, не пов'язані з відкрипям і закритrям 

о 
рахунку та його функціонуванням 

5000 Поверненн11 помилкових надходжень коштів о 

6000 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 

о 
засобах масової івформаціі 

У сього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фов,цу о 

(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

Загальний розмір виборчого фов,цу 65500 
(2 + З + 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

3. Викорветаввя коштів виборчого фонду

1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 24650 

1100 Виготовлення матеріалів передвиборноі агітації о 

(1110+1120+1130 + 1140 + 1150 + 1160): 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної аrітації 22490 
(плакатів. листівок. бvклетів та інших аrітаційних матеріалів) 

1120 виготовлення відеозаписів 2160 
1130 виготовлення аудіозаписів о 

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

використанням ПРізвищ чи зображень (novJ.�J.�) кандидатів 
1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для о 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
1160 виготовлення та встановлення аrітаційних наметів о 

1200 Використання засобів маеовоі інформації (1210 + 1220): 31977 

1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): 31977 

1211 оплата ефірного часу на телебаченні 31977 

Національне агентство з питань запобігання корупції 

09/64183/19 від 23.07.2019 
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Код 
етапі 
1212 

1220 

1300 

1310 

1320 

1330 

1340 

1350 

1360 
1361 

1362 

1400 

Ваймевувавп етаnі 
оплата ефірного часу на радіо 

публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової
інформації 
Інші посяуrи, пов'язані з проведеввям передвиборвоІ аrітаціІ
(1310 + 132(У+ 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 
ГР<>Мадяв, інших пvблічних заходів передвиборної агітації 
розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 
реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 
сітілайтах тощо) 
Послvги зв'язкv (1361 + 1362): 
послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, 
фототелеграфного, факсимільного, документального зв 'язку, 
мереж та каншzів передавання даних тощо) 
послуги поштового зв 'язкv 
Інші витрати ва 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 такv ПЇдтРИМку ТОЩО)

Залишок коштів ва 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 

Сума 

(rрв) 
о 

о 

5000 

о 

о 

о 

о 

5000 

о 

о 

о 

612 

3261 

о 

ОТЧЕТ ФОНД- ост�rrо'ІНИЙ.dосх 

Національне аrентство з питань за106ігання корупції 

09/64183/19 від 23.07.2019 
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Додаток В 

до посmІlнови Центрольноf виборчоl комісіf 
від 14 червня 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про надходження та використання-коштів виборчого фонду 

·· кандидата в народні депутати Украіни
в одномандатному виборчому окрузі N! 50 ( форми Nt 4) 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, осrаточиий) 

за період з "24" червня до "10" липня 2019 року 

Остріков Володимир Олегович_ 
(прізвшце, ім'.я, по батькові канди,щrга в депуrати) 

ПАТ <<державний ощадний банк України» філія - Донецьке Обласне Ушщвління 
м.Краматорськ, вул. Сіверська 54 код 335106 № рахунка 26433500716999 

(назва та код банку, в .якому відкрито поточний рахунок, N11 рахунху)

Коцстаnі 

2 

Усього 

Кодааnі 

з 

Усьоrо 

Кедстаnі 

4 

4 

4 

4 

1. Відомоеті про вадходжевu ва поточний рахунок влаенвх коштів
кандидата в народні депутати Украіни 

( код статті 2) 

о о 

Сума (rрв} 
о 

о о 

1. Відомості про вадходжеввя ва поточний рахунок
добровільних ввееків юридичних оеіб 

(код статті З) 

о 

Дата ІІІІ.ЦОд1DІІІUІ 
Номер 

НаІме&у•В8ВВІІ Місц-:�од- Код JIJl8ПIJID 
розрпувхоаоrо 

ввеасу 

о 

о 

Дата 

ІШ8ТЯИК8 8еІІИІІDJІІТВИD (ЄДРПОУ) 

о о о о 

о о о о 

2. Відомості про вадходжеввя ва поточний рахувок
добровільних внесків фізичних осіб 

(код надходження коштів 4) 

Місце 
реєеrрцІьвІ 

Номер Прізввще, іи'8, ІШ8'І1ІІІІСІІ 
.-ероСwкоІиІІ 

/IIUOJIR 
ре3рuув-1<8ВОrо пебаn.І<О&і (o&acn., А,ЧJееІІ8КІ'ла КІІрnаІ 

- IIJIIIТIIIIIQI -

документа IJJl8ТIIIIIQI район, 
ввееку населенвй по,цndаІсеріа І 

mпп,т} -мер паспорта 

25.06.19 1055452SB Тюків Олексій м.Покровськ 
Геннадійович Донецька 

обл 

01.07.19 s2pl999371 Бучинський 
Альберт 

Васильович 
01.07.19 S2pl723104 РисВ.С. 

01.07.19 S2pl721901 Барановська 
Зор.яна 

Йосипівна 

ОТЧЕТ ФОНД- остuточний.dосх 4 

Сума 
(rрв) 

о 

о 

Сума 
(rрн) 

7000 

10200 

9900 

9900 



- , 

4 02.о7.19 1081028sb Пшоппсо Донецька М.Новоrроді 10000 
Віталій обл 
Олександрович  

.. 
Украіни 

4 05.o7.l9 10075977 Браславець 1000 

4 05.о7.19, 10076272 П'ех.Аццрій 3000 
' 

-;.::- Стахович є-

4 І l'f)94787cв Тюкін Олексій Донецька мЛшqювсьх 12000 
5.07.19 Геннадійович обл 

,.  

4 05.07.19 170572Зсв Кравченко Т.В. 2500 

Ус:ьоrо 65500 

4. Відомості про надходження ва поточний рахунок внесків
юридичних ІКіб, визначених у частині третій етапі 50 Закову УкраІви "Про вибори 

вародвих депутатів Украіни", які не мають права здійснювати відповідні внески 
(код етапі 10) 

Ko.1mrni llna 111.UO- Номер po:sJNІ:ryюro•oro �- Місцезнu•---- к ... -- Сума 
ВВееІСУ д-евт• ПЛ8ТІІІІІС8 ПІІІІТВІІІС8 '"°ЛРПОУІ (rов) 

10 о о о о о о 

Усьоrо о о о о о о 

5. Відомоеrі про вадходжевви ва поточний рахунок ввееків
фізичних осіб, визначених у частииі третій статті 50 Закову УкраіНи "Про вибори 
вародввх депутатів Украіни", які не мають права здійснювати відповідні внески 

(код етапі 10) 
Місце 

РеєеrреціІвd 
Номер Прі]ІІІІІQе, Ім'11, ІІJЮ8ІВ8ІІВJІ 

воиер о61.dкноІ 
Ко4стаnі Дата нцкод-

РІВJNІху&КОВОПІ по ІІаn.кові JJJl811111Ja1 NQJIIC88&1'JIII 
арткв-1'111Па1 

Сума 
-••вееку 

,qокумеиn ПІІІТІІІІD (об.лкть, pdoa, Jlllll'l1llllla 
mtJUІnda/eephr і (rрв) 

оувкт) 11811epl8CIICJP'l'8 

10 о о о о о о о 

Усього о о о о о о ·О

6. Відомості про надходження ввееків юрвдвчвих осіб, розмір яких перевищує
розмір, визначений частиною друrою етапі 50 Закову Украtии "Про вибори

народних депутатів Украіни" 
(код етапі 11) 

Дата 
Номер розраsувко- ІІаймевуаавм Micцasue- к ... - Сума Kцmrni IUI.U� 

- ..... Д8ІС)'ІfеІmІ - - (ЄДРПОУ) (rрв) 

11 о о о о о о 

Уеього о о о о ,О о 

7. Відомоеrі про надходження внесків фізичних осіб, розмір •ких перевищує розмір,
визначений частиною другою статті 50 Закону Украіни "Про вибори вародвих

депутатів Украіни" 
(код етапі 11) 

Місце 
РесетраціІІоdt 

Дата Номер ПрЬввще, Ім'11, .-
номер оІІліn8оі 

Ко4етаnі вцходжеВІІІІ PIQJNIX)'IIКOBOПI ПОбаТЬІІ'ОІІі 
ІІJJ8ТІІВХ8 Адреса 8111'Jl8 Сума 

(о6/Іаеп., район, -
ap,n DІІ811ІІІК8 

(rрв) внеску 40К)'МеІП8 ІІ.ІІІІТВВК8 
васелеаий �і 

ПУJП<Т) uмер-,та 

11 о о о о о о о 
Усього о о о о о о о 

ОТЧЕТ ФОНД- осmrочннй.dосх 
5 



ICoд.cnni 

9 

Усього 

XOAenni 

12 

Усього 

ІСод.еnnі 

12 

Усього 

Kucпni 

о 

Уеьоrо 

ІСцс:таnі 

о 

Усього 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
1а укладеними договорами 

(код статrі 9) 
� 

Р..ЬІІПІ 

Дата деrовору (Diaтa 
Номер ро3рuув-

перерпуІІ8НІІК Викова--. 
-.-0 

Кцввк- уuцавв, п..--

вrrраtюп (повна 88388) (ЄДРПОУ) номер та ІІJІ8Те8)' 
савхцІІі докумеиrа <· ІІJІQІІет 

. -� - .: . ,. 

о о о о о о 

о о 
,. 

о о о о 

9. Відомості про поМВJІКові надходження коштів ва поточний рахунок

від юрпдвчввх осіб
(код статrі 12) 

Датанцхо-
Номер 

Нdменуваюs Місцсзвах ....... KUDJD'11111К8 

� 
JNЩJIUYlll<V8«U WІаТВВХІІ Wlll'J'ВIID (ЄДРПОУ) 

до.,.,..евта 

о о о о о 

о о о о о 

10. Відомості про поМИ.JІкові надходження коштів ва поточний рахунок
від фЬичвих скіб 

(код статrі 12) 

Місце РеttтраціІІввй 
Номер 

ПрЬвюце, ім'а, 
вро- вмер o6Jlhrcиюt 

Дата ІМДХОД- ро3раs:ув- побатькові 
плаТІІJІІСІІ Адрес88ИЛ8 арта 

-ввееху кевого (об.ласп., район, ІШІ'І'ІІІІІС8 DJIIIТJDDCII 

документа 
WJIIТlllllfll 

населеввІ ooaandв/cepia і 
nvm,т\ --

о о о о о 
' о 

о о о о о о 

11. Відомості про повервеввя добровільних внесків юридичним скобам
(код статrі 2100, 2300)

Дата-,- Номер pmpas:yв- Оrрвмувач Місце- к ... ........,.. ... 
- ковоrо 1■-118Зва\ --- .. 1"ТП>ПОУІ 

о о о о о 

о о о о о 

12. Відомості про повервеввя добровільвих внесків фізичним особам
(код етапі 2100, 2300) 

Міеце Ре«траціІввІІ 

Дата Номер ПрЬавще,Ім'-, 
проsРJJ,Івиа вомероІпіnмІ 

п_,..,,..,. JI03p&X)'JIJЮIJOГO побатькові - Адреса-- 8'8pDIIWl8'111111C8 
(об.ласn.. рІІЙОВ, DЛа'ПІІІК8 -nda/eepu, І 

ІІІІССКУ документа отрВМ)'В8'18 на-а вомерпасnерта 
.......,.,.\ 

о о о о о о 

о о о о о о 

13. Відомості про перерахуваввя коштів юрвдичвих осіб
до Державного бюджеrу Украіни 
(код статrі 3110, 3120, 3210, 3230) 
Номер 

Сума 
(rрІІ) 

о 

о 

Сума 
(rрв) 

о 

о 

Сума 
(rрв) 

о 

о 

Cyu 
ІПІВ) 

о 

о 

Сума 
(rрв) 

о 

о 

Кцmrпі Дата перераху.. ІІdмевJа8- МіСЦС'3ІІІІУ-- к ... -

-� 
JІО]рІJ.уВОІІОГО WІаТВ&а - (ЄДРПОУ) 

Сума(rрв) 
дтrvменп 

о о о о о о о 

Усьоrо о о о о о о 

ОТЧЕТ ФОНД- ОСТІПОЧІПІЙ.dосх 6 



Кодс:таnt 

о 

Усього 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету Украіни 
(код статrі 311 О, З 120, 321 О, 3230) 

Місце Реtt'ІJІ8ЦіІввІ 

Номер ІІрЬвRЩІ!, іи'11, оро811В81111t1 номер о6.ІІіІІовоІ 
Даn перераху- ІJЛІІТІІІІКІІ АJqМСІІ_.ла apnrв 

вІВНІІ внеску , , _ розрпуВКОВОІ'О по&m.кові 
(облаеn., район, • платmurа --

докумеиrа IIJUIТIIIIJC8 
васuевий -ndll/cepill і

...,..,,..\ ---

о о . о о о о 

о о о о о о 

Сума(rрв) 

о 

о 

15. Відомості про оплату башdвеьких послуг, не пов'язаних з відкрВТПІМ і закрВ'ПDІ
рахунку та його фувкціовуваввsм 

Кодаатті 

4000 

Усього 

Кодаатті 

5000 

Усього 

І КОД статrі 4000) 
Ноиер 

ІWЬивуваІІІUІ МkцезвUО)ІІІІ!ІІІІ!І Код боку 
Дата ОІШІТИ ПІКJІУГ розрахуиховоrо 

4аиху баВ8У (ЄДРПОУ) 
ДІІІ<"VІІевТІ 

о о о о о 

о о о о о 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статrі 5000) 

Датапо-,-s 
Номер 

ОrрІІІІ)'ВІЧ 
МіаІе-

Кед n'Jlllll)'III• 
ковnів розрпункевоrо 

(по- 11113111) 
ЗВПОД8е8ВІІ 

(ЄДРПОУ) 
д ча 

о о о о о 

о о о о о 

Сума(rрв) 

о 

о 

Суиа 
(rрв) 

о 

о 

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

Код 

5000 

Усього 

Koдerani 

6000 

Усього 

Місце Реm-раQІІввІ 

Номер ПрЬJнпце, ім'м, 
..,.,.._ нмеро4nіІс8оІ 

д.nпо..-. - Адреса...-- -....--
118ІtОІІІ'І'ів розраr.увко- DO&m.nвi 

(оСІлаеп,, рdои, ПІІІtТІІІІD ІЮ,ІІndІІ/серіІІ і 
воrо докумеиrа отримувача населений ВОІНРІІІСІІорІІІ 

...,,..,...\ ча 

о о о о о о 

о о о о о о 

18. Відомості про опублікуваннк реквізитів поточного рахунку
в друковавих засобах маеовоі івформаціі 

(код етапі 6000) 

Даn 
Ноиер розрахувхо- ІІаймевува- Місце:�ип-- Код ОТJІІІІІУ8ІЧІ 

перерпувавІІІІ 
соштІв воrо документа О'І]ІВИУ8ІЧІ отрвмувача (ЄДРПОУ) 

о о о о о 

о о о о о 

ОТЧЕТ ФОНД- <ХmПUЧний.dосх 7 

Суиа(rрв) 

о 

о 

Суиа(rрв) 

о 

о 



Номер 
OIUIOIUWUI 

1ВОГО 

ІІІІбор'ІОІ'О 

ОКJІУІ'У 
(8 DOIJIJJU'Y 

:Jf10C1111DU1) 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

19. -В._ідомості про ввкор_встання коштів поточного рахунку
виборчого фонду кандидата в народні депутати УкраУвв

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

Номер Місцезва- Кед 
Код Дата рспрахув- Отримувач (повна J:OдaelDIJI flІІММУ88Ч8 

ІІриІн8чевм 
DJ181aty кuвоrо вазва) ВІІ811S)' (rрв) 

отринувача (ЄДРПОУ) 
докуменrа 

Донецька 
обл .. м. ВиrотоВJІеННJІ ФОП Кривенцова Покровськ,

lllO 08.07. 6 друкованих 12600 
о.о. вул .. 

МІlТСріалів 

 
Донецька 

обл .. м. Вигоrовлення 
1110 01.07. 22 

ФОП Кривенцова Покровськ,
9890 о.о.  

друкованих вул .. 
.мm:ріалів  

 

Донецька 

ТОВ Орбіта- обл .. , м. ВигоrовлеННJІ ll20 26.06 383 Покровськ. 33136397 2160 
продаюпн відеозаписів площа 

Шибаюrова 1 

Донецька, 

Сф· ТОВ телебачеНЮІ 
обл .. ,м. Oruurra 

1211 02.07 Покровськ, 33320794 ефірного часа 26730 000142 Капрі вул .. Захисии на телебаченні 
ків Украіни 6 

Донецька 

ПрОООООО ТОВ телевізійна обл.,м. Опшrrа 
1211 03.07 ПокровсьІ<, 22025804 ефірного часа 5247 418 ІЮМП8НUІ Орбіта площа на телебаченні 

Шибаюсова 1 
Донецька 

ПрОООООО ТОВ телевізійна обл., м. 
1400 03.07 490 компанія Орбіта 

Покровськ, 22025804 Інші виrрати 612 
площа 

Шибаюсова І 

ОТЧЕТ ФОНД- осrаточний.dосх 8 



.. 

20. Відомое'!і про повернення на поточнd рахуІ!ок виборчого фонду кошrів,
· перерахованих виконавцям

Дата Номер 
Код повер- розрuун-

стапі ВСІІІІІІ ковоrо 
коппів документ• 

8 о о 

Розпорядник кошrів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

ОТЧЕТ ФОНД - остаточний.dосх 

( код статті 8) 

Виковпец. 
Мk:цезна- Код 

ІОЮІtВВ11 ВІІІСеиавJІІІ 
(ПОВИІВ83U) 

·- (ЄДРПОУ) 

о о 

9 

РеаЬвпІ 

доrоІЮРУ (дата ПJІІDІІІ-
уuца111111, воиер -

ПІІреАМе'І' ІІЛІІ'І'аС)' 

,.._ 

о о 

Остріков В.О. 

Сума 
(rp•) 

о 
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