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Копія 
Додаток 7 

до flocmanoвu Центральної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

Код 
статті 

2 

3 
10 

11 

4 
10 

11 

9 

12 

форма№4 

ЗВІТ 
про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України, 
в одномандатному виборчому окрузі №11 

остаточний 

за період з "03" до "21" липня 2019 року 
Скрипченко Валерій Володимирович 

Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО-302076 
Pax.No26438500731838 

Найме11ува1111я статті 

1. Надходжеt1ня коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Власні кошти кандидата 

Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 
в11ески осіб, виз1юче11их у частині третій статті 50 Зт,011у 
України "Про вибори народ11uх депутатів У1-;раї11и", я,.;і ие .нають 
права здійснювати відповідні внески 
внески, розмір яких перевищує роз.wір, визпачеиuй частиною другою 
статті 50 Ja,.;011y Украї11и "Про вибори народ11их депутатів 
Украї1-1и" 
Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 
в11ес,,.:u осіб, визначет,х у частині третій статті 50 Ja1,:011y 
У1-.раїни "Про вибори народ11их депутатів У1-.раї11и", я1-.·і 11е ,нають 
права здійстовати відповідні внески 

внески, розмір ш·их перевищує розмір, виз11ачений частиною другою 
статті 50 Закону Украііщ "Про вибори народних депутатів 
України" 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
договорами 

Помилкові надходження коштів ,;:-

Сума 
(гр11) 

о 

о 

о 

о 

2500 
о 

о 

о 

о 

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
2500 

(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 
2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

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

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 
поточного рахунку 

,,-,оно з 
с. LІ І .АНОМ 

Вх.№ ЗSЧ 

О �;j
e

о 

о 

cn ІІ ІІ ІІІ І ІІІІІІІІІІ І ІІІ ІІ І І І І ІІ ІІ ІІІ І ІІІ ІІ ІІІІ І 



/ І 

Кщ1 

ст1,1�rі 

2300 

3000 

3 І І О 

3120 

3210 

3230 

4000 

5000 

6000 

Найменува11ня статті 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 
після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 
повторного голосування) 

Перерахування коштів до Державного бюджету України
(311 О+ 3120 + 321 О+ 3230) 

І Ісрсрuхування до Державного бюджету України внесків осіб, які 
відповідно до частини третьої статті 50 Закону У країни "Про 
вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати. . . 

ВІДПОВІДНІ внески 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 
яких перевищус розмір, визначений частиною другою статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 
яких відмовився розпорядник поточного 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 депутати до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування - після дня повторного голосування), у 
разі неможливості їх повернення банком відповідним особам 

Банківські послуги, не пов'язані з відкриттям і закриттям 
рахунку та його функціонуванням 

Повернення помилков11х надходжень коштів 

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

3. Використання коштів виборчого фонду

1000 Сума витрат виборчого фонду ( 11 ОО + 1200 + 1300 + 1400) 

llOO 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
(І 110 + 1120 + І 130 + 1140+1150+1160): 

11 І О 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 
l 160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів
1200 Використання засобів масової інформації ( 121 О + 1220): 

1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): ,. 

1211 OnJІf:lma �фір1ю?о часу 1-1а теле9а�і 
І 

' 

l 

�� 

J 

РИПНАЛОМ 

Сума 

(ГІ)ІІ) 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

2500 

2175 

2175 

2175 

о 

о 
о 

о 

о 
о 

о 

о 



Ксщ Найменування статті 
Сума 

СТІІ'І , І (грн) 
1212 оплата ефірного часу на радіо о 
- �

122U 
11ублікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової о 

і11формuції 

1300 
І11ші 11ослуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації о 

( 131 О+ І 320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

1310 тран1.:1юртні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації о 

(псрсв�зе1111я виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 
обладна1н1я 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 електрuчиого зв 'язку (телефоююго, телеграфиого, о 

фототеле;,раф11ого, фт:с�иr1іль11ого, дт.уме1-1тсшь1-1ого зв 'яз1-у, 
мереж та 1,:аналів передавання даних тощо) 

1362 послуги пои-lmового зв'яжу о 

1400 І11ші витрати ,ia 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 підтримку тощо) 

Залишок коштів на поточ11ому раху11ку виборчого фонду 325 

(2 + З + 4 + 9 + 12 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - І ООО) 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за о 

укладеними договорами 

Звіт подано " " ______ 20_ року 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

ЗГІДНО З 
С JJИПН!і,ЛОМ 

Скрипченко В.В. 
(прізвище та інініали) 

Н. БЕРНАЦЬКА 



Додаток 8 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів �иборчого фонду 

кандидата в народні депутати Украї11и 

Коа етапі 

2 

2 

Усього 

Ко:1 <"Т2пті 

з 

з 

з 

Усього 

Кодrл1п·і 

4 

4 

4 

4 

Усього 
f ,. 

С. 

в ОДІІОмандатному виборчому окрузі № 11 (форми № 4) 

остаточний 

за період з "03" до "21" липня 2019 року 
Скрипченко Валерій Володимирович 

( 

Вішшцькс обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО-302076 
Рах.№26438500731838) 

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

(код статті 2) 

Дата fІІДІ.ОДЖ(!'ІІІІR 8'0ШТЇ8 І·Іuмер ро11Jа1ункового до11:уме11та с,,\Іа (11111) 

І. Відомості про надходже1111я на поточний рахунок 

добровільних внесків юридичних осіб 

(код статті З) 

о 

о 

о 

о 

Дата ІІИІІХОдЖt"ІШR 
llo"<J> 

І Іаіімt,1у-ваш1м �Іісце1ш1ход- Код 11л11т1111к11 
рu1рахуш.:ового 

Hllt'C.'K)' 

Дата 
ІtІДХОДЖf'ІttІМ 

внеску 

04.07.2019 

НО 

11J18ПІІІКІt Жt"ttllM ІllІІtТІІІІКа (ЄДРПОУ) 11oк,'�tt"ttтa 

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

(код надходження коштів 4) 

Miru, 
Рессч1аціі'і1111їі 

Номер 
ІlІJОЖtІВНІІІІЯ 

номер облікової 
ГІрі1в11ше. і�t'м, 11латt111ка 

Алреrа ж.-т ли ро1ри1у11-
110 батькові (об1111rть, 

І\ІJ)П.11 
..:oooro 

раЇІОtt, 
r111а11111ка 11/IOTtlllk'.I 

плат1111��а 
11011атків/сf рія і дОК)'МtІІТВ 

11areлr1111ii 
nу11кт) 

11омер nnr11opт11 

1 Нагорний Вінницька Котовсько  

Я.В. ,Іллінці ГО 7  

-

//,Р \_ 

з t�w� {//,�/(rV" 4 

• i І ,. І:ОМ 

с,, ... 
(грt1) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(rp11) 

2500 

о 

о 

о 

2500 



.i. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків 
юI,111111•111Iех щ•іб, 1ш·ншче1шх у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 

IIм1ащII111х 11,·11ут1пі1, України", які не мають права здійснювати відповідні внески 

(код статті 1 О) 

І JI• І. tt■f1\U .,. ........ ltu•otІI ро ІІІ•Х)'ІІКОООІ'О ІІаііме11уиа11нg �1icUf1H8XOДЖfttltW �0!1 llд8Tttllt\l Ср,и 

І О 

10 

10 

Уt•І,СІІ СІ 

•м"•)' .1108'V�ІеІІТІ ПЛІТІtІІКМ rL118Tltlt8'M (СДРПОУІ (ГІJІІ) 
. о 

о 

о 

5. Ві11нмuсті про надходже1111я на поточний рахуtюк внесків
фіз11ч1111х осіб, 1ш1ш1•1с1111х у частині третій статті 50 Закону України "Про вибор11 

ш1род11их щтут1пі11 Укрn'і1ш", які не мають права здійснювати відповідні внески 
(код статті І О) 

Micue 
Реfстрацііі1111іі 

''""''' І І1)і1в11щt. ім'�а, 
npOЖltBIHHA 

номtр облікової 
lt• •• ttlt.11\Щt• n..11a1·ttttK8 Адр«а ЖІІТШt 

І\uл r1апі ро111•ч·нко•оru по батькові к1ртк11 ПJІ8ТІНІК8 
ЖfІШМ 1tнn·ку (о6,1асть, 11аііон, JlЛІТІШКІ 

локумr1111 IIJl81ltllKI 
H1H'fJІttШii 

HOltИl'Kiвlcepiw і 

fl\'HKT) 
110,1rp 11111:ПOJITU 

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 статті 11) 

Дитм Номер р01раху11ко- �tаіім,11ува1111w Місце1наход•же1tш1 Код ІІJІUТІІІtКВ 
Код с111 п ·і tt1д1одженнм 

м11·1,нtса (ЄДРПОУ) 
BllfCKV 

вого до..:умt-Іt ІН ПJ11ТНІІКІ 

11 
11 
11 

11 

Усього 

Су"а 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

Су.,• 
(гр11) 

о 

о 

о 

о 

о 

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір,
виз11ачений частиною другою статrі 50 Закону України "Про вибори народних

депутатів України" 

Код стятrі 

11 

11 
11 

Усього 

Дата Номrр 
надходже11ни J)OlJ)ІXytt�OOOГO 

внес"у документа 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

( код статті 1 І ) 

:\1ir1.1r 

ІІрі1в11щt, ім'м, 
прож11ва1111я 

r10 батькові 
nлап1шса 

(область, раііо11, 
11.'ІІІТННЮІ населеш1і'і 

nv111,.-т) 

,-
Prcr1p1tt1iiщ11ii 

11омер об.rеі"ової Адреса ЖІІТЛН 
ІК8І) l"till ІIJНtl ttІІК:3 Сум•• 

плат,шка (ГІНІ) nодата.ів/серіw і 
номер nac11op1a 

,. 



k'щt t tiltl tl 

І) 

І.) 

І) 

Ус І,СІІ'U 

Ku.a f1u1 ,і 

12 

12 

12 

Усього 

Код стuтті 

12 

12 

12 

Усього 

Код стu r1 і 

Усього 

Усього 

Н. Ві;{омості про перерахування штрафних санкцій виконавцями 
за укладеними договорами 

(код статті 9) 

r�tккі111т11 

11••· ІІомt1> ро1ра,ун- договору (дата 
1t•·••tІІ\)RlftllM кuноrо О1tко1t11веuь Код BIIKUIOIBUЯ ук11ада11щ1, П1н111111че1111и 
... , ........ � документи 

(r1ощ1а ш11uа) (ЄДІ'ГІОУ) 110,\oitJ) ТІ п.гшrt>Ж)' 

r1ttw11H• llfff'Д,Ч�T 
JІОГОНО•>VІ 

-

-

-

9. Відомості 11ро помилкові надходження коштів на поточний рахунок
від юридичних осіб 

(код статті 12) 

1\8'11 Щl/t�t.НІ*tttltИ Ноr-н.•р І-Іаіімевува1111я Міrце1ваходже1шя Код 11лят1111.,;о fІОlІ)МХ)'ІІКОUОГО 
(ЄДРПОУ) KlttC.'k')' до�vме11та 

nлат1111ка 11лат1111ка 

10. Відомості про помилкові надходже1111я коштів на пото•11шй рахунок
від фізичних осіб 

(код статті 12) 

Micuc Ре-t"tтрацііі1111іі 

І"Іоме1> Прізв11wе. ім'и. Щ}ОЖІШВІІІІЯ 11омер облікової 
Дата шшход- ро1раху11- по батькові nла11шюt Адреса ЖІІТ JIR кuртк11 
Жf.'ІІІІМ BlttCK)' кового (об.,ас·гь, pai\01t, 11лат111,ка IIJIBTltllKR 

олатннка докуме-1па населеtt11й подап.;ів/rе1Jім і 
І)VІІІ<ТІ 1,омен ПІІСІlООТа 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам
(код статті 21 ОО, 2300) 

Да11t 11ooe1нtf1tttи 1-Іомер ро1раху11- Очшмувач Місце- І\од 01 f)ІІM)'U:t'-la 
ВІІС'СКУ ковоrо до....:уме11та ( 11ов1tа на·sва) 111.tХОДЖС'ІІІІЯ 0ТІНІМ\'8МЧІІ ІЄДІ'ГІОУ\ 

•• 

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

Дата 
11oвepttL'Іtttи 

внес..:у 

Номер 
J>01J>8X)'HKOBOГO 

документа 

r11:.:10 з
0РИГ11АЛОМ

П1Jі1в11ще, ім'я, 
110 батькові 
отрниувоча 

Mirue 
ПІ)ОЖІІ88ІІІІЯ 

ПЛ8ТІІІІК8 
(область, раііо11, 

населе1шіі 
11 ІІКТ 

АдІ>Е�са ЖІІТЛ8 
плат1111ка 

Рссс·трацііі1111іі 
11омер облікової 

карт11:11 ПЛИТІШКW 
r1одатків/серіи і 
11омер паспорта 

ОТ ІІМV83'-І3 

Сума 
(rp11) 

о 

о 

о 

о 

Су"" 
(rрн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(r1>11) 

о 

о 

о 

о 

с,,1щ1 
(І

0

ІНО) 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 



Код статті 

Усього 

Код стаn·і 

Усього 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюджету України 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

Дата nepepaxy- но .. •р ІІайменуванни Місцr11tаходже1111м Код n.11:п1111 ... :1 

вання внеску 
ро1раху11ковоrо 

платника nлатнш,а (ЄДРПОУ) 
документа 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету Укра'іни 

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

Mirue Реєстраuііі1111й 

Номер П1>і1s11щr. ім"м. 
nрожнва1111я ttoмep облікової 

Да·rа ш.•рераху• 
no б1тькові 

ПЛ81'ttІІК8 АдІ)КІ ЖJІТJ1а картюt 

иа1-нс11 внеСК)' 
рu11)ахункоко1·0 

(об11асть, р11Гtо11. IIJlll0HHKM nлат1111ю• 
докуме,па ІtлІТНІІКІ 

11аrелеtшіі nода1·кіu/се1Jія і 
r1vнi.;т) номео 11ас11ОІ)ТИ 

Су"" (грн) 

о 

о 

о 

о 

Сума (11н1) 

о 

о 

о 

о 

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

рахунку та його функціонува1шям 

Код статті 

4000 

4000 

4000 

Усього 

Код cлtrri 

5000 

5000 

5000 

Усього 

(код статті 4000) 
Номер 

В11йме11ува11ш1 І\tісuе1находже1111 я Код 60111,у 
Дата оnлат11 послуг ро1рахункоооrо 

банку бан�-у (ЄДРПОУ) 
ДОК)'Мf'ІІТВ 

16. Відомості про поверне11ш1 юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

Дат.- ПОВ(·1те1ttІЯ 
Номе11 

Отрt1мува•1 
Micue--

Код отр11 мува•ш 
1-ео111тів 

ро1рахунковоrо 
(1108118 Н8188) 

11,входже,1ня 
(ЄДРПОУ) 

докvме11та ОТІНІМV88'18 

Су"11 (11н1) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(1·р11) 

о 

о 

о 

о 

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

Код 
статті 

5000 

5000 

5000 

Усього 

t-lo�•rp 
Дата r1овер11с11-

ШІ 8'0ШТіВ 
ро1ра1уш<о-

вого докумевта 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

ГІрі1в11ше, ім'я, 
по батькові 
очне,,t)'ва•1а 

Міс1.1е, Pecc'rpauiii1111ii 
ПІ)ОЖІІВЗІІВЯ 11оме11 облікооої 

nлат1шка Адреса ж1пла ЮtJНКІІ 11Л41ПІІІhїІ 
Сума (11н1) 

(область, ра11011, платн11ка nодап,іо/1·ерія і 
11аселе1шfі во,,1ер пас11011л1 

ПVІtk-Т) Oll)ltMYІИt•ta 

о 

о 

о 

о 



18. Відомості про опублікування реквіз1пів поточного раху11ку

в друкованих засобах масової і11формації 

(код статті 6000) 

Дата Но�н?ІJ 1,011Jaxy1t1'\0- НаіімtІІУ6ІННМ l\Ji('l.1tlHIІ0ll.Жf'HHW �о.а. оr1-.11муиа--,а 
Кu11с11пі перер11ува1щм Сум• (rp11) 801·0 докумеttта отрttмув1ча очн1муь1ч111 (СДРПОУ) кош1·ів 

6000 о 

6000 о 

6000 о 

Усм1rн о 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку
виборчого фонду кандидата в народ11і депутати України

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

...... ., .. ІІочtр 
!ІJІІІІІ�t•Іt,І• І НІІІ tl 

}(МІ О 
О rр11.чуи;1•1 1\Іісн..-111u• Код 

ІІр1111оu•1с1111я Сума ІІІІІUJІ'tІІІ U Ul(JI) І f Кщц1111І 
pu1111xyt1• 

(11ои11а XO.!lЖetlllSI отр11мув1,,м 
t• ІІІІІІtІ!tt() нлап··.«у 11:oaoro 

ІІ81ІИІІ) (СДІ'ПОУ) 
ll.'11Tt".+.y (rp11) 

/108')Mt'IIIW 
о 1111,мувача 

11н-.·1•1tнм) 

о 

о 

о 

о 

Усього о 

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

,1ата ІІuм,11 
h'од 11оие1,- ро1р•ху11-

nан1·і tltltllM t\08010 

І\Оштів 1101\умента 

8 

8 

8 
8 

Розпорядник коштів 

поточного рахунку 
виборчого фонду 

UвІ\01шuеuь 

(ІІОDІІа ІІИ188) 

Секретар 

Це11траль11ої виборчої комісії 

ЗГІДНО З 
ОРИП АЛО.� 

(код статті 8) 

1'1іruенш• 
10/,IЖt'•tttW 

ОІІКОfІМВШІ 

Рr..:ві111т11 
Код доrоеору (дІІТа Пр11111а-

С)'МІІ 
Blt�Ofl8BЦSI )'КЛИДВfІfІЯ, ttQ\H.'J) чemtw 

(rp11) 
(С'ДРПОУ) ТІ r1prJ)NtT пла1·е-�у 

дu,·ооооуІ 

о 

о 

о 

о 

-
о 

" 

��КАL-0 /1./3
7 (прізвище та ініціали) 

Н. БЕРНАЦЬКА 


