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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 219 

Проміжний 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "27" червня по "10" липня 2019 року 

Дубнов Артем Васильович 
(Нрrзвище, 1м я, но ьатьковr кандидата в депутати, 

АТК Банк "ПРИВАТБАНК", филиал "РАСЧЕТНЬІЙ ЦЕНТР", ОТДЕЛЕНИЕ № ЗSVIP, 

єдрПОУJДрФО 3238416994 рахунок Н3 26430052600980 МФО 320§49 

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

Найменування етапі 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Власні кошти кандидата 

Добровільні внески юридичних осіб, в тому числі 

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

вибори народних депутатів України", які не мають права здійснювати 

відповідні внески 

внесків, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

Добровільні внески фізичних осіб, в тому числі 

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

вибори народних депутатів України", які не мають права здійснювати 

відповідні внески 

внесків, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 

договорами 

Помилкові надходження коштів 

Сума (грн) 

о 

о 

о 

1490000,00 

1490000,00 

о 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
1490000,00 

(2+3+4+9+12) 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внесків особам (2100+2300) 

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник поточного 

рахунку 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду після дня 

2300 голосування (у разі включення кандидата в депутати до виборчого 
бюлетня для повторного голосування - після дня повторно голосування) 

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

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 

3110 
відповідно до частиною третьою статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України" не мають права здійснювати відповідні 
внески 



Код 
Найменування етапі Сума (rрн) 

стаnІ 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір яких

3120 перевищує розмір, визначений частиною другою етапі 50 Закону України 

"Про вибори народних депутатів України" 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від яких 

3210 відмовився розпорядник рахунку, в разі неможливості їх повернення 

відповідним особам 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що надійшли до 

виборчого фонду після дня голосування (у разі включення кандидата в 
3230 депутати до виборчого бюлетня для повторного голосування -після дня 

повторно голосування), у разі неможливості їх повернення банком 
відповідним особам 

4000 
Банківські послуrи, не пов"язані з відкриnям і закриnям рахунку та 

йоrо функціонуванням 

5000 Повернення помилкових надходжень коштів 

6000 
Опублікування реквізитів поточноrо рахунку в друкованих засобах 

масової інформації 

Усьоrо перераховано коштів з поточноrо рахунку виборчоrо фонду 

(2000+3000+4000+5000+6000) 

Заrальний розмір виборчоrо фонду 
1490000,00 

(2+3+4+12)-(2000+3000+4000+5000+6000) 

3. Використання коштів виборчоrо фонду

1000 Сума витрат виборчоrо фонду (1100+1200+1300+1400) 889238,5 

Виrотовлення матеріалів передвиборної аrітації 

1100 (1110+1120+1130+1140+1150+1160): 260282,5 

1110 
виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації (плакатів, 

листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 160282,5 

1120 виготовлення відеозаписів 

1130 виготовлення аудіозаписів 

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

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 100000 

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): 252720 

1210 оплата ефірного часу (1211+1212): 252720 

1211 оплата ефірного часу на телебаченні 252720 

1212 оплата ефірного часу на радіо 

1220 
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 

інформації 

1300 
Інші послуrи, пов"язані з проведенням передвиборноУ аrІтації 

(1310+1320+1330+1340+1350+1360) 290208 

транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 

1310 
(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 

обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших предметів і 
матеріалів, пов"язаних із передвиборною агітацією) 

2 



Код 
Найменування статті 

статті 

оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, дискусій, 

1320 "круглих столів", прес-конференцій, 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 та 

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): 

послуги електричного зв"язку (телефонного.телеграфного, 

1361 фототелеграфного, факсимільного, документального зв"язку, мереж та 

каналів передавання даних, тощо) 

1362 послуги поштового зв"язку 

Інwі витрати на передвиборну аrітацію (розповсюдження виборчих 

листівок, плакатів та інших друкованих агітацийних матеріалів чи 

друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації; 

1400 проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, концертів, вистав, 

спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших 

публічних заходів за підтримки кандидатів, а також оприлюднення 

інформації про таку підтримку тощо) 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчоrо фонду 

(2+3+4+9+ 12-2000-3000-4000-5000-6000-1 ООО) 

9 
у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за 

укладеними договорами 

Розпорядник 

коштів поточного 

рахунку 
виборчого фонду 

Звіт подано " 

Сума (rрн) 

284988 

5220 

5220 

86028 

600761,50 

"липня 2019 року 

Секретар 
Центральної виборчої комісії Н.БЕРНАЦЬКА 

з 



ІІОДСТІТТІ 

2 

2 

Кодст1ттІ 

3 

з 

ІІодстІТТІ 

4 

4 

РОЗШИФРОВКА 

Додаток В 

до постанови Центральнот виборчот комісіТ 
від 14 червня 2019 року Na 1010 

до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі NІІШ (форма Nll4) 

ПромЬкний 
(8МД 11Nту. ПРомІJКНий, остаточнмІ1) 

за період з •25• червня по •13• липня 2019 року 

Дубнов Артем Васильович
(прізвище, Ім·я, по батькові кандидата е депутати) 

АТК 6ан1 "ПРИВАТ5АНК-, фмнм "РАСЧЕТНЬІЙ ЦЕНТР", ОТДЕЛЕНИЕ Nt 38VIP, ЄДРПОУ/ДРФО 323U18tN, 

РІІУНРІ tl 2013005200911 А МІР З20Н9 
(На388 та код банку, • якому відкрито nоточниА рахунок, No рахунку) 

1. ВІдомос;тt про надходження на поточний рахунок власних коштів 
кандидата в народні депутати УкраІ'ни 

(код надходження коwтІв 2) 

Дата надходження коwтІв І Номер розрахункового рахунку Сума(rрн) 

І 
І 

Усього надійшло коwтІв о 

Дата 
н�одження 

внеску 

2. ВІдомос:т\ про надходження на поточний рахунок добровІnьних внесків 
юридичних осіб 

(код надходження коwтІв 3) 

Номер 
Код платника 

розрахункового Найменування платника Місцезнаходження платника 
(ЄДРПОУ) 

документа 

Усього надійшло коштІв 

Дата 
н�одження 

внеску 

02.07.19 

03.07.19 

з. Відомості про надходження на поточний рахунок добровІnьних внескІв 
фізичних осіб 

(код надходження коwтів 4) 

Реєстраційний 
Номер 

Прізвище, ім"я, по 
омер обліковот 

розрахункового 
батькові платника 

Місце проживання платника картки платника 
документа податків/серія і 

номер nacnopтa 

@2PL711151 Тімку Крістіан Іванович 

@2PL188349 
Фесик Кирило 

Олександрович 

Сума 

(грн) 

о 

Сума 

(грн) 

149000,00 

149000,00 



4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

КодстптІ 

9 

КодстаттІ 

10 

10 

04.07.19 @2PL781793 
Фесик Кирило 

Олександрович 

05.07.19 @2PL940320 
Візнюк Вадим 

Федорович 

05.07.19 @2PL942170 
Гавва Олександра 

Геннадіївна 

06.07.19 @2PL185501 Скрипник Ольга Ігорівна 

09.07.19 @2PL627743 Метулинська Ольга 
Олексrrвна 

10.07.19 @2PL271788 Цимбалюк Олег 
Миколайович 

10.07.19 @2РLЗ92936 Новіков Олександр 
Миколайович 

10.07.19 @2PL618743 Сухомлин Микола 

Серrійович 

Усьоrо надІйwnо коштів 

Дата 
перерахування 

wтрафних 
санкцій 

4. ВІдомостІ лро перерахування wтрафних санкцій виконацями 
за укладеними договорами 

(код надходження коштів 9) 

Реквіsити 

Номер 
Виконавець Код виконавця 

договору (дата 
розрахункового 

(повна наsва) (ЄДРПОУ) 
укладання, номер 

документа та предмет 
договору) 

Усьоrо перераховано штрафних санкцІІіі 

149000,00 

149000 

149000 

149000 

149000 

149000 

149000 

149000 

1490000,00 

Приsначення Сума 
платежу (rptt) 

о 

15. ВІдомостІ про Н8ДХОДJ«ення на поточний рахунок внесків від юридичних осіб, ви3начених у ч1С111ні треtііІ 
етапі 50 Закону Украrни •про вибори народних депутаtів Украrни•, 

що перераховуються до Державноrо бюджету України 

(код НІ\д)(ОДЖВННЯ коштів 10) 

Дата надходження Номер 
Код платника Сума 

розрахункового Найменування платника Місцезнаходження платника 
внеску документа (ЄДРПОУ) (грн) 

Усього надійшло коwtів о 

2 



КОДСТ8ТТІ 

10 

10 

КодСТ8ТТІ 

11 

11 

КодСТ8ТТІ 

11 

11 

Кодст•ттt 

12 

12 

Усьоrо 

Код ст8ттІ 

12 

12 

КодстаттІ 

Дата надходженн11 
внеску 

6. Відомості про надходженн11 вІд фізичних осІб, визначених у частині третіІІ 
статті 50 Закону Украrни "Про вибори народних депутатів УкраJни", 

що перераховуються до Державноrо бюджету 
України 

(код надходження коштів 10) 

Реєстраційний 
Номер 

Прізвище, ім•я. по батькові омер обліковоТ 
розрахунковоrо Місце проживання матника картки матника матника 

документа податкіВ/серія і 
номер паспорта 

Усьоrо надІіwnо коштів 

Дата надходження 
внеску 

7. Відомості про надходження внесхів вІд юридичних осіб, розмір 11ких перевищу,: 
розмір, визначений частиною друrою етапі 50 Закону Украrни "Про вибори 

народних депутатів України, що перераховуються до Державноrо бюджету Укра'іни 

(код надходження коштів 11) 

Номер 
Код платника розрахунковоrо Найменування платника Місцезнаходження платника 

документа (ЄДРПОУ) 

Усьоrо надійшло коштів 

6. Відомості про надходження внесків вІд фізичних осіб, розмір яких перевищує
розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону УкраJни "Про вибори 

народних депутатів України, що перераховуються до Державноrо бюджету України 

(код надходження коштів 11) 

Дата надходження Номер 
Прізвище, ім"я, по батькові розрахункового Місце проживання матника внеску матника документа 

Усього надійшло коштів 

Дата надходження 
внеску 

Дата надходження 
внеску 

t. ВІдомостІ про помилкове надходження коштів на поточний 
рахунок вІд юридичних осІб 

(код надходження коштів 12) 

Номер 
розрахункового Найменування платника Місцезнаходження платника 

документа 

10. ВІдомостІ про помилкове надходження коштів на поточний 
рахунок вІд фізичних осІб 

(код надходження коштів 12) 

Номер Прізвище, ім"11, по батькові 
розрахункового Місце проживання матника 

матника 
документа 

Усьоrо надійшло коштів 

Дата повернення 
Номер 

розрахункового 
внеску документа 

Усього повернуто коштів 

11. ВІдомостІ про повернення юридичним 
особам внесків, що надійшли на поточний 

рахунок 

(код спрямування коштів 2100,2300) 

Код 
Отримувач Міоцезнаходжен 

(повна назва) 
отримувача ня отримувача (ЄДРПОУ) 

з 

Реєстраційний 
омер обліковот 
картки матника 
податків/серія і 
номер паспорта 

Кодматника 
(ЄДРПОУ) 

Реєстраційний 
омер обліковоТ 
картки платника 
податків/серія і 
номер паспорта 

Код 
спрямування 

коштів 

Сума 
(rрн) 

о 

Сума 
(rрн) 

о 

Сума 
(rрн) 

о 

Сума 
(rрн) 

о 

Сума 
(грн) 

о 

Сума 
(грн) 

о 



Номер 

12. ВІдомостt про поверненн,� фІзмчнмм
особам внескІв, що надІйwnм на поточнмй
рахунок 

(код спрямування ІСООІТів 
2100,2300) 

Кqц КQQ 
Дата повернення Отримувач Місцезнаходжен 

Кодст1ттІ розрахункового (повна назва) ня аrримувача 
отримувача спрямування 

внеску дс:жумента (ЄДРПОУ) коштів 

Усьоrо повернуто коwтІв 

Дата перерахування 
коштів 

Номер 

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

(код спрямування коштів 3110,3120,3210,3230) 

Реквізити юридичної особи, від якої отримано внески 
розрахункового Місцезнаходжен Код платника 

документа Найменування матника 
ня платника (ЄДРПОУ) 

Усьоrо перераховано коштів до Державноrо бюджету УкраУни 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету України 

(код спрямування коштів 3110,3120,3210,3230) 

Інформація про фізичну особу, від якоТ отримано внески 
Реєстраційний 

номер 

Номер обпіJ<овоі 
Дата перерахування 

розрахункового Прізвище, ім"я, по батькое 
Місце картки 

коштів проживання платника документа платника 
податків/серія і платника 

номер 
паспорта 
платника 

Усього перераховано коштів до Державноrо бюджету УкраУни 

Дата ерненняпов 
Номер 

розрахункового 
внеску 

докvмента 

Усьоrо повернуто внесків 

Номер 
Дата ерненняпов 

розрахункового 
внеску 

документа 

Усьоrо повернуто внесків 

16. Відомості про повернення юридичним осібам 
помилкових надходжень коштів 

(код спрямування коштів 5000) 

Отримувач Місцезнаходження отримувача 
( повна назва) 

16. Відомості про повернення фізичнммосібам
помилкових надходжень коштів 

(код спрямування коштів 5000) 

Прізвище, ім"я, по батькові Місце проживання отримувача 
отримувача 
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Код 
спрямування 

коштів 

Код 
спрямування 

коштів 

Код отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Реєстраційний 
номер обліковоТ 
картки платника 
подвткі в/серія і 
номер паспорта 

отримувача 

Cyua 

(rрн) 

о 

Сума 
(rрн) 

о 

Сума 

(rрн) 

о 

Сума 
(грн) 

о 

Сума 
(rрн) 

о 



Номер 
Дата платежу розрахункового 

документа 

04.07.19 184817401 

05.07.19 104812285 

05.07.19 104353602 

05.07.19 170918492 

05.07.19 185121558 

08.о7.19 110218711 

09.07.19 110218711 

10.07.19 170831035 

10.07.19 150038786 

10.07.19 161050032 

Усього використано коштІв 

Дата повернення 
Номер 

коштів 
розрахункового 

документа 

Усього повернуто коштІв 

Розпорядник коштів поточного 

рахунку 
виборчого фонду 

17. ВІдомостІ про використання коштІв поточноrорахунку 

виборчого фонду кандидата в народнІ депутати України 

Отримувач КСІІІ отримувача 

(повна назва) (ЄДРПОУ) 
Призначення платежу 

Сплата рахунку № 

Товариство з обмеженою 1900553 від 

відповідальністю 35910443 02.07.2019р., за 

"Віннер-прінт" брошура А5, в т.ч. ПДВ 
26713,75 грн 

Сплата рахунку № 

Товариство з обмеженою 1900553 від 
відповідальністю 35910443 02.07.2019р., за 

"Віннер-прІнт" брошура А5, в т.ч. ПДВ 
26713,75 грн 

буклет, 
Фізична особа- футболка,напІпка,кепка. 

підприємець Хільчук Юлія  Сплата рахунку-фактури 
Микола'fвна № 81 від 02.07.20019., 

без ПДВ 

Приватне підприємство 
Сплата рахунку № 

42604710 1300000008 від 
"ОХОРОНА-013" 

05.07.2019р., без пдв 

Товариство з обмеженою Сплата рахунку № 186 
відповідальністю 41193973 від 02.07.2019р., в т.ч. 
"ЕНЕРДЖіМЕДіА" ПДВ 1363 грн.; 

Приватне підприємство 
Сплата рахунку № 

42604710 1300000013 від 
"ОХОРОНА-013" 

12.07.2019р., без пдв 

Приватне підприємство 
Сплата рахунку № 

42604710 1300000013 від 
"ОХОРОНА-013" 

12.07.2019р., без ПДВ 

Сплата згідно рахунку 
/1111111.11.1.3.-157 за 

Київська міська дирекция безадресну доставку 
Акціонерне Товариство 1189979 рекламно! або 

"Укрпошта" інформаційно! продукції 
вІд 09.07.19, в т.ч. ПДВ-

870 грн, 

Сплата розповсюдженн 
Товариство з обмеженою передвиборчо! агітаць1 

відповідальністю 
23729809 

на каналахтепебачення 
Т еперадіокомпанія згідно договір ВР-19/6 

•студія 1+1 • від 05.07.19 вт.ч.ПДВ-
42120 грн 

Сплата за послуги з 
розміщення та 

Товариство з обмеженою виготовлення поліmчнот 

відповідальністю 41767986 реклами згідно рахунку 

"Медіа Гравіті" фактури № 701/0009 від 
01.07.2019р., в т.ч. пдв 

47498 грн.; 

18. ВІдомостІ про поверненя коштІв виконавцями 
за укладеними договорами 

Виконавець Код виконавця 
Реквізити договору 

(повна назва) (ЄДРПОУ) 
(дата укладання, номер 

та предмет договору) 
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КСІІІ статті Сума 
витрат (грн) 

1110 133568,75 

1110 26713,75 

1140 100000 

1400 47250 

1400 8178 

1400 16320 

1400 14280 

1362 5220 

1211 252720 

1350 284988 

889238,5 

Призначення Сума 

платежу (грн) 

о 


