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Додаток 7 
до постанови Центрш,ьної виборчо;· комісії" 

від 14 червня 2019 року № 1010 

форма№4 

ЗВІТ 

про надходження та використання кошrів виборчого фонду 
кандидата в народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 94 _ 

__ проміжний ___ _ 
(вид звіту: проміжний. остаточний) 

за період з "_ 27 _" червня 2019 року до "_ 1 О_" липня_ 2019 _ року 

Олкова-Михницька Агнеса Вячеславівна ---
(прізвище, ім'я, оо батькові кандищпа в депуrати) 

_Київське ГРУ Обухівське відділення МФО 321842 р\р 26430053000010 ___ _ 
(назва та код банку, в якому відкриrо пиrочний рахунок, № рахунку) 

Код Найменування статті Сума 
статті (грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

2 Власні кошти кандидата 25 500,00 

з Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі о 

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 України "Про вибори народних депутатів 

України" 
4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі о 

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 України "Про вибори народних депутатів 
України" 

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними о 

договорами 

12 Помилкові надходження коштів о 

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
25 500,00 

(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 
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Код Найменування статті Сума 
статті (ГРН) 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду о 

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

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету У країни о 

(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 депуrатів 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 депуrати до виборчого бюлетеня для 

повторного голосування - після дня повторного голосування), у 
разі неможливості іх повернення банком відповідним особам 

4000 
Банківські послуги, не пов'язані з відкриттям і закриттям 

о 
рахунку та його функціонуванням 

5000 Повернення помилкових надходжень коштів о 

6000 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 

о 
засобах масової інформації 

У сього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду о 

(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

Загальний розмір виборчого фонду 25 500,00 
(2 + 3 + 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

3. Використання коштів виборчого фонду

1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 18 360,00 

1100 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації о 

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

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації о 

(плакатів, листівок, буклетів та mших агітаційних матеріалів) 
1120 виготовлення відеозаписів 6 600.00 
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): о 

1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): о 

1211 оплата ефірного часу на телебаченні 9 360,00 
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Код Найменування статті Сума
етапі (грн) 

1212 оплата ефірного часу на радіо о 

1220 
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 2 400,00 
інформації 

1300 
Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітаціі о 

(1310+ 1320+ 1330+ 1340+ 1350+ 1360): 

1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації о 

(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, о 

дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної о 

агітації 
1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів о 

громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 
1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної о 

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 
сітілайтах тощо) 

1360 Послуги зв'язку (1361 + 1362): о 

1361 послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, о 

фототелеграфного, факсимільного, документш,ьного зв 'язку, 
мереж та каналів 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 
про таку ПЇдтРИМКV ТОЩО) 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 7140,00 
(2 + З + 4 + 9 + 12 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 1 ООО) 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за о 

укладеними договорами 

Звіт подано "10" липня 2019 року 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

(підпис) 
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_ Олкова-Михницька А.В. 
( прізвище та ініціWІи) 

Н. БЕРНАЦЬКА 
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Додаток В 
до постанови Центральноі' 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 No 94 (форми No 4) 

___ проміжний _____ _ 
(вид звіту: проміжний, осппочний) 

за період з "_ 27 _" червня 2019 року до "_ 1 О_" липня_ 2019 _ року 

Олкова-Михницька Агнеса Вячеславівна 
----

(прізвище, ім'я, оо &rrькові кандидаrа в депуrати) 
_Киівське ГРУ Обухівське відділення МФО 321842 р\р 26430053000010 ___ _ 

КІЩсrІПТІ 

2 

2 
2 

Усього 

КІЩсrатrі 

з 

з 

з 

Усього 

Код етапі 

4 

4 

4 
4 

Усього 

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

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

(код статті 2) 

Лата RІШХІЩZОННІІ коштів Номео nмinaxvнll'oвoгo доІt'VU!евта І'vма frnн) 

02.07.2019 0.0.1398168016. І 20500,00 

10.07.2019 О.0.1404173718.1 5000,00 

о 

25500,00 

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

(код етапі З) 

Дата ВІІДходzенна 
Номер Наймеиу•В8ННІІ Місцuвuод- Код маТННХ8 роJрпувкового 

внеску 

Дата 
НВДХОДZОННR 

внеску 

ПJІ8ТВJП<8 .енна впатвика (ЄДРПОУ) 
�--

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

(код надходження коштів 4) 

Місце 
Рсuтраціfіннй 

Номер 
проzнвавв11 

номер обпіковоі 
Прізвище, ім'а, плаТНJU<а ро,рахун- по батькові (область, Адреса zнтлв кврткв 

кового 
район, 

WІ8ТННХ8 WІ8ТІПІХ8 
WІ8ТВВ"8 

ПІЩаndв/UрUІ і докумеНТ8 
нкмеввй 

ПVІПМ"\ номер паспорта 
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Сума 

(грн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 
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4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків
юридичних осіб, визначених у частині третій статті SO Закону Украіни "Про вибори 

народних депутатів Украіни", які не мають права здійснювати відповідні внески 
(код статті І О) 

КодстІІІ"rі Датавад-евu Номер розрпунковоn� ВаіімеR)'В8111111 Місц�ва:ІОДІІеНВJІ Код олатввка Сума 
ввккv R""""СВТ8 олатввка олатввка (ЄДРПОУ) (rрн\ 

10 о 

10 о 

10 о 

Усього о 

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

(код статті 10) 

Місце 
Ресстраційний 

Номер Прізав,це, ім
'
g, про1U11181111а 

номер обліковсі 
Код статті Дата вадІОД• 

побаnкові 
олаmвка Адреса аит.па 

�rевваанеску розрахуиковоrо 
( об.пасть, район, олатввка 

карпа, платввка 
документа DJІ8ТНН"8 

насе.пеинй податків/tерЬ. і 

пvвкт\ 
номер паспорrа 

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 Украіни" 
(код статті 11) 

Дата Номер роорпунк<>- Найменуваим Місцuнпод:-11енв11 Код п.п8ТІПП<ІІ Кодстаnі В8ДІОД8:tВИJІ 

анеску воrо документа платника олаmвка (ЄДРПОУ) 

11 

11 

11 

11 

Усього 

Сума 
(rрн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(rрн) 

о 

о 

о 

о 

о 

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

депутатів України" 

(код статті 11) 

Місце 
Р..:стр,щійний 

про...-аанІІJІ 
Дата Номер ПрІ,ви,це, Ім

'а, 
олаmиn Адреса аит.па номер об.лікоеоі' Сума Код статті вадход.:енв11 розрахуиковоrо оо батькові картки ПJІ8ТRRК8 

{об.пасть, район, олатввка (rрв) ви"ку документа ПJІ811ІНК8 
населений податкіа/серіа І 

nvнкт\ 
номер паспорта 

11 о 

11 о 

11 о 

Усього о 
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Код n-.,,; 

9 

9 

9 

Усього 

Код tt8Т'П 

12 

12 

12 

Усього 

Код ст.,,; 

12 

12 

12 

Усього 

Код ст8Т'П 

Усього 

Код статrі 

Усього 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами 

(код етапі 9) 

Рек■ІJІПR 
Дата Номер ро:,рпув- _.овору (дата 

аерерuуваии,, ковоrо Виховав- Код ВІІІСОВUЦІІ укд8Д ...... ПJІІІ3В.ІчеRІІІІ 

штр"ІІІП (повна вuва) (ЄДРПОУ) номер та ІІ.ІUІТеІІ)І 

саmщІй документа предмет 
договоnv\ 

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

(код етапі 12) 

Дата надsодzенИІІ 
Номер 

Найменувавв■ MitцtJB8IOJgttRНII Код платника ро•рахувкового 
внеску д�евта платmп,а платника (ЄДРПОУ) 

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

(код статті 12) 

Місце Реєсrраціііввіі 
Номер 

ПрЬвище, Ім'■, ПJ)ОJDІВ8ИНІІ номер обліковоі
Дата падsод- ро,рпун- побат•кові 

nлаТНИІ<8 Адреса ІКИТЛа картка 
аенн11 внеску ІСОВОГО (облІКТь, pdon, WJ8111DJC8 платника плаТИИІ<а 

документа ивселеиніі 
подвnrів/сері■ і 

nvиrr\ номеn пасповrа 

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

Дата поверnеНИІІ Номер ро:,рпун- Отримувач Місце- Код отримувача 
ВНКК'\І' ков•о д----ента fnовна наJва\ ,ипод,�rенНІІ отпимvаача ((ІJРПОУІ 

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

Місце Реєстраційвніі 
Дата Номер Прізвище, ім'11, 

про1КИВани11 номер обліковоі 
платника Адреса ...тла картки WІатнІІІС"а 

поверве.RН8 ро,раsуm<ового побат1.кові 
( облаn-ь, раііон, платника подаndв/сері■ і внеску документа оrримувачв 

НВ<еленніі номер паспорта
_, -им-а"І■ 

3952df47Ь678e78c7077d\09Ь67c06d03e80cЬ43c49956I006e55d68�4e8 

Сума 

(rрн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 

(rрн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(rpn) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(rрн)

о 

о 

о 

о 



КодстІІПі 

Усього 

Код етапі 

Усього 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюджету У країни 
(код етапі 3110, 3120, 3210, 3230) 

Д.т■ перерву- Номер 
Н■ймену118ВНІІ МісцtJІІПОДІІаuu� Код WІ8'ПІИХ8 

JІО)р■:І)'ІІХОВОГО 
ІІJІ811ПІІС8 ПЛ811ПІХ8 (Є

ДРПОУ) ІІІІІПІІІ ІІВtску д"""""t11111 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету У країни 
(код етапі 3110, 3120, 3210, 3230) 

Місце РеєстрацііінвіІ 

Номер ПрЬввще,ім'g, 
ПрD""'88НВJІ номер обліховоі 

Дата перерву- платника Адреса ант ru, 
картки pмp■,rym,oвoro побатькові ванн11 внеску ( обл■ст>, район

, 
WІ■ТІІВка wатннка документа ПЛ8ТИИК8 

наttІІениІі под�mdв/серіІІ і 
ПVИІП1 номер паспорта 

Сум■(rрв) 

о 

о 

о 

о 

Сума(грв) 

о 

о 

о 

о 

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

Кодстатrі 

4000 

4000 

4000 

Усього 

Код етапі 

5000 

5000 

5000 

Усього 

(код етапі 4000) 
Номер 

НайменувавВІІ МісцеJвахоД8tнВІІ Кодбавку Д8Т■ ODJJ81'R послуг розрпунковоrо 
б8Іпсу б8Іпсу (Є

ДРПОУ) 
JIOln'lltИП 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код етапі 5000) 

Дата поверненВJІ Номер 
Отримувач 

Місце-
Код отримувача 

кошrів ро,ра:купковоrо 
(повна назва) 

знаходж:еин11 

(Є
ДРПОУ) докvм�нта """"'-ИMVR81118 

Сум■(грн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(гри) 

о 

о 

о 

о 

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

Місце РеєстрапііІниІі 
Номер ПрЬввще, ім

'-
, 

ПJЮІrИВ8НЮІ номер об.Jrіховоі 
Код Дата повернев-

ро1рахунхо- побатькові 
платника Адресаантла картки ІІJІатввка Сума(rрн) статті в11кошrів (омасть, рІІіон, плаmиn П(Щmdв/СtрЬ. і вого документа UІJІИМУІІ8•8 н■сменніІ номер nacnopra 

пvвкт\ oтn.uvaaчa 

5000 о 

5000 о 

5000 о 

Усього о 

3952df47Ь678e78c7077d109Ь67c06d03e80cЬ43c49956I006e55d68c6e414e8 



Кодетпті 

6000 

6000 

6000 

Усього 

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

(код статті 6000) 
д.т• Номер розрuуико- НаІімевув8ИВJІ Місцезиаход�ивв11 ІСод отримувача 

перерuув8ВВІІ воrо документа О'ІJІІІМ}'ІІ8'18 оrримувач• (ЄДРПОУ) 

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

сум■(rри) 

о 

о 

о 

о 

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

Помер 
одномаид 

8ПІОІ'О Номер Код 

внборчоr Код Оrримув■ч (пови■ 
Місцезиа- оrримуаа 

ПризначеНШІ сум. оокруrу Датаплате"")' 
розроув-

--- ... 
стптf В8388) (rрв) 

(в 
ковоrо 

оrримувача (ЄДРПО ІІJІ&П"")' 

nорад,<у 
докуменп У) 

Jростани 
■\ 

Товариство з 

94 1120 09.07.2019 114106628 
обмеженою 

м.Обухів 
Ввrотовлевв11 

6600,00 34385611 

відеозапиеів відповідальнісrю 
«Студія Бард» 

Товариство з 

94 1211 09.07.2019 113213491 
обмеженою 

м.Обухів 
Оплата 9360,00 

відповідальністю 
34385611 

ефірного чаеу 
((Студія Бард)) 

Публікувавв11 
Товариство з матеріалів у 

94 1220 09.07.2019 141322797 
обмеженою 

м.Украfвка друковавв:1 
2400,00 

відповідальнісrю 
32224230 

заrоба:1 

(<дні-Про» масовоТ 
ІвформаціІ 

Усього 18360,00 

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

Дат• Номер 
Код повер- розрпув- Виконавець 

венна ковоrо (повна вовв) 
коштів документа 

8 

8 

8 

8 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку виборчого фонду 

(підпис) 

(код статті 8) 

Місцезна-
ЮДSf:НИІІ 

8ИКОВ8ВЦІІ 

3952df47Ь678e78c7077dl09Ь67c06d03e80cЬ43c49956I006e55d68roe484e8 

РеквЬнти 
Код доrовору (дата Прюн•-

8ІІК'ОН8ВЦ. )'ХІІадаии■, номер ...,ин■ 
(ЄДРПОУ) та предмет платеку 

дoroвonv\ 

Олкова-Михницька А.В. 
(прізвище та ініціали) 

сума 

(rрв) 

о 

о 

о 

о 

о 
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