
Додаток 7 

------------·· ------·-- ---

до постанОІІІІ Центрш,tно1 ви6орrю1 
коміс1Т вю U ЧeJ№UI 2019 року .№ 1010 

форма№4 
ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в народні депутати Украіни 

в одномандатному виборчому окрузі Ntl57 

(проміжний) 

за період з "27" червш до "12"лиПНІІ 2019 ро,;у 

Сурженко Микола Андрійович 

філія - Сумське обласне управління АТ "Ощадбанк", 337568, 26430500723738 

(1183118 та код банку, а ""owy відкрито nаrочииА рцунок. N, poxyu:y) 

Код ЯаRиенуваВВJІ статті Суиа 
cnтri (mв) 

1. НадходженВІІ коштів 11а поточний рахунок виборчого +оиду
2 Власні кошrи кандидата 197950.00
3 Добровільні внески юридичних осіб, у томv числі -

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону -
України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 
ппава здійснювати відІ'ЮВідні енески 

11 внески, розмір яких перегищує розмір, визначений частиною другою --
cmammi 50 Закону України "Про тюори народнw: депутатіг 
у...,.,,rни• 

4 Добровільні виесЮІ Фізичних осіб, у тому числі --

10 внески осіб, вuзначенш; у част11ні третій статті 50 Закону -

України "Про тюори народних депутатю України", які не .мають 
,,,.,,,.,, здійснювати гід,ювідні енесrи 

11 гнески, розмір JІКІІХ перевищує розмір, гизначений частиною r)ругою --

статті 50 Закону України "Про вибори народних деrrутат.ів 
У,таіни• 

9 Перерахування штрафІDІХ саНІ<ЦЇА виконавц,�ми за укладеНЮІИ --

договорами 
12 Помилкові надходжеиНJІ кошrів --

Усього надійшло кошrів на поточний рахунок виборчого фонду 197950.00
(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 

2. Перерахувавв11 кошrіа з поточного рпувку виборчого +ов:ду

2000 ПоверненВІІ добровільивх внесків скобам (21 ОО + 2300): -

2100 ПовериеИВJІ особам внесків, від ІІОІХ відмовився розпорядиmt
поточного рахуюсу 

Ко,11 НаІІмевуааВВJІ crani
Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фон.цу 

2300 після дня голосува111111 (у разі включення кандидата в депуrати до 
виборчого бюлеtеШІ дm1 повторного голосування -пісшІ ДНJІ 
повторного rолосуваввя) 

3008 Перерпувавн• коштів до Дераввого бюдже'І)' Ук раіи■ 
(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 
ПерерахуванІОІ ДО ДерЖЗ8ЯОГО бюджеtу України внесків осіб, пі

3110 відповідно до частнии третьої етапі 50 Закону Україин "Про 
вибори народних депутатів Украіни" не мають права :ційсвювати
відповідні внески 
Перерахуванна до Державного бюджеtу Україин внесків, розмір 

3120 яких перевищує розмір, визначений часrи.ною другою СТ8'ПЇ 50 

Закону Украіни "Про вибори народних депуrатів Україюt" 

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

неможливості ЇХ повернеІІШІ відповідним особам:
Перерахуваяш до Державного бюджету України внесків, що
надійшли до виборчого фон.цу після дЮІ rолосуваиЮІ (:J разі 

3230 включения кандидата в депуrати до виборчого бюлетешr дм 
повторного голосуваияя - після дІОІ повторного rолосувашg), у 
разі неможливості ЇХ повернеНВІ баm:ом відповідним особам 

4000 Бавкікькі ооспуrв, не оов'ІІЗІІ■і з відкритn�м і ЗUС'рвТПІм
рпувку та йоrо tув�ціовуван■•м 

5000 Повернеи■11 помнлковмх надходжень коштів 

6000 Ооублікуванн11 реквІзвтів поточного ра:ІJвку в друкоааввх
засобах масовоJ ів•омаціі 

У СІ,Оrо перераховано коштів з поточного рuувку ввборчоrо +о�щу
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000)
Заrальввй розмір ввборчоm-+овдУ 
(2 + 3 + 4+ 12) -(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000)

3. В.корвставна коuпів ввбор"оrо +оцу

1000 Сума в втрат ввборчоrо tовду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 

1100 В■rотовленв■ матеріалів перцвІІбориоі аrітааіі 
(ШО+ 1120+ 1130+ 1140+ ШО+ 1160): 

шо виготовлення друа:оваиих матеріалів передвиборної аrітаціі 
(плакатів. листівок, бvклеrів та інших агітаційних .,......,,,щлів) 

1120 виготовлення відес>записів 
1130 виготоsления аудіозап:исів 
1140 виготоsлс;нвя предNеrів, матеріалів ( сувенірів, каицrоварів тощо) з

використаишм ПtІізввщ чи зобnажень (поD'ПІСТЇв) кандидатів 
1150 nридбаніІя канцтоварів, паперу, інших дрс;дметів і 

матеріал
ів

дщІ виготовлення матеоіащв пеоедвибориої аrіrації 
1160 виготовлення та ІІСТІІІІовлс;ииs агітаційних наметів 
1200 Ввкорветаа" засобі в мас:овоІів+ормац�1 (1210 + 1220):
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1210 
12IJ 

Код 
етапі 
1212 

1220 

1300 

1310 

1320 

1330 

1340 

13S0 

1360 

1361 

1362 
1400 

оnлата ефірного часу (12ll + 1212): 
оплата ефірного часу на телебаченні 

НаІмеuуванна статті 

оплата ефірного часу на радіо 
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масовоі 
інформації 
Інші поелуrи, пов'11зані з проведенн11м передвиборної аrітації 
(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 13S0 + 1360): 
транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної аrітаціі 
(перевсзенюr виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 
обладнанНJІ для ведеНИJІ передвиборної агітації, а nхож інших 
111)Сl,І),ІетЇВ і м�і@_ів, пов'язаних_із пс:ред!ІибоJ)ио10_агі_таці_єю) 
оренда будинків і приміщень для проведеНЮІ публічних дебатів. 
дисхусій, "круrлих столів", пресконференцій, а тахож дл.І 
виготовлення матеріалів пере,двиборної агітації 
оренда обладнаннJІ та технічних засобів для ведення передвиборної 
агітацu-'---------
оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 
rpo�. інших публічних заходів передвиборної агітації 
розміщення друкованих агітаційних ма-rеріалів чи політичної 
реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, внвісхах, 
сітілайтах тощо) 
Послуги зв'язку (1361 + 1362): 
послуги електрuчноzо зв 'язку (телефонноzо, телеzрафноzо, 
фототелеzрафного, факсимільного, документального 38 'язку, 
меr,еж та каналів передавання даних тошо) 
послуzи поштовою з8 'язку 
Інші витрати на перед11иборну аrітацію (розповсюдження 
виборчих листівок, ПJІакатів та інших друкованих агітаційних 
матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали 
передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, 
демонсtраЦій, пікетів, конпертів, вистав, спортивпих змагань, 
демонстраціі фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за 
підтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення інформації 
поо тахv підт!жмкv '!'()ЩО) 

Залишок коІІІТUІ на nоточвому рахунку виборчою tоиду 
(2 + 3 + 4 + 9+ 12-2000-3000-4000-5000- 6000-1000) 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за
УJ(JІаденими договорами д 
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18360.00 
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319.10 

РОЗПОJІJІДНИІ( кошrів 
_ Звіт подано ·и· ІJШШІІ..2012.року 

поточиоrо рахунку 
виборчоrо фонду 

Секретар 
Центральноr ви6орчоі комісіl 

СуржещоМ.А, 
(прІзІІище u івіціап) 

Н. БЕРІІАДЬКА. 



Додаток8 
до 11ос/fІ11нн11 Цеж1qю111,ноr 11NІіорчьі 

коміс/І 4ід U черtІНІІ 2019 року № 
1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіrу про надходження та використання кошrів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати Украіни 
в одномандатному вмборчому окрузі Nt.fii( форми .№ 4) 

проміжний 
(ИJІ >віtу: пром:іжвхІІ, ОСtПОЧКИА) 

за період з "27" червня до "12" липня 2019 року 

Сурженко Микола Андрійович 
(прІ.Зенще, ім.'1. no баn.коаі ІС8ІЩІІ.АаТІІ в депуrа-тн) 

філія- Сумське обласне управління АТ "Ощадбанк", 337568, 26430500723738 
(казоа та •о• бан<у, 1 цому від,срито поrочн•А рахуисж, Nt рахуН<у) 
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1. Відомості про НІІJUОДJІ[енu на поточний рахунок аласнп ІІСОІІПЇІІ 
кандидата в народні депутати Украіни 

(код статrі 2) 
•ап--.,е ... -
02.07.11119р 7 54450.00 
08.07.ЮІ9р 0ISl396619 (N3301!4396619) 87080.08 

09.07.1019р 0975�19 (111330975795619) 56580.08 

197950.00 

Z. Відомості про надходжен- на поточний рахунок 
добровільних внесків юридичв1111: осіб 

(код статrі 3) 
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3. Відомості про имходжевн11 ва поточний рахунок 
до6ровu1,ввх внесків 4tізнч-х осіб 

(код надходжс:ИНІІ кошrів 4) 
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4. Відомоеті про вад:1оджевва ва поточний рахунок внесків
юр�щвчнвх осіб, визначених у частині третій статті 50 Закову Укр11Іи• "Про вибор■ 

варо.11нп девутаrів Ук:раінв", икі ве мають права здійснювати відповідні ввеск■ 
( КОД статrі 10) 
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5. Вцомоеті про нцхо.11аенвв ва ооточв■і рахунок внесків 
♦ізвчш осіб, в■1вачеивх у частині третіІ статті 50 Закову Украін■ "Про ввбор■ 
вародв■х �епутатів У краін■", 111:і не мают. права 1дійсвюваТІІ відпоац■і ввесЕІІ 

(код етапі 10) 
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6. Bti.oмoc'li про вадхо.цJКевна внесків юрнд■чвп осіб, розмір ■ІСІЦ 

перевищує розмір, ви1иачен11Іі частиною друrою статrі 50 Закову Украtвв 
"Про ваборв

.11,n 
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народних депутатів Украіни" 
(код статrі 11) 
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7. Відомості про вадхоДJІ[енви внесків фпвчви.х осіб, розмір ■КІП перевв-.ує рммір,
ввзначеивй частиною другою статrі 50 Закону УкраІнв "Про вІІбор■ народних 

депутатів Укрвівн" 
(код етапі 11) 
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8. Відомосrі про перерахувавн11 штрафних санкцій виконавцsrми
311 уклцеиимв доrоворам■ 

(код статrі 9) 
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9. Відомості про помилкові надходженн11 коштів ва поточвяІ рахунок
від юридичних осіб 

(кодстатrі 12) 
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10. Відомосrі про помилкові вадходженн11 коштів ва поточвнІ рахунок 
від фізичних осіб 

(кодстапі 12) 
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11. В ідомості про оовервевВJІ добровільних ввес:ків юрвд11чвнм особам 
(код етапі 2100, 2300) 

д..-._ .. в.-.,....,,. 0.-,.м,-• - ІC-.0Jtl'8Jf)'u• 
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12. Щдомосrі про повервенн11 добровільних внесків фізичним особам 
(код статrі 21 ОО, 2300) 
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13. Від-ос:rі про перерахуваив11 коппів юрцнчввх осіб 
до Державвоrо бюдаету Украт■в 
(код статrі 3110, 3120, 3210, 3230) 
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14. Відомості про перерахувави■ �rоштів фі:n111них осіб 
до Де,-вноrо бІОдже'ІУ Украінв 
(код статrі 3110, 3120, 3210, 3230) 
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15. Відомості про опл1пу баиківс:ьквх пос:луr, не пов'юаввх :, відкрІІТПІм і 38КрІПТ8М 
рахунку та його ♦ункціонуванн11м 
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І КОД статrі 4000) 
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16. В ідомІК'Іі про повернено юрІІД■чввм особам 
ПОМИJJІСОВІП НІІДХОдхеНЬ коштів 

(код статrі 5000) 
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17. Відомості про повервевв11 ♦ізичвим особам оом■.1111rоввх ■ІІДХода:евь кошrів 
(кодстатrі 5000) 
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18. Відомості про опублікувавнJІ реквізитів поточного paI)'llicy
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