
ДоOаrпок 7
lo пос оlановu Це п lпрL|l bvoi вuборчоl Koмicii'

Bit 11 червап 2019 року LYl I0I0

форма N! 4

звIт
про надходження та використашня коштiв виборчого фонду

кандидата в Irароднi депутати Украiни
в одномандатному виборчому oKpy]i ЛЭ72

остдточниЙ
(видrBiT} промi*llий. осlаlоч ий)

за перiод з "02" ло "23" липня 20l9 рок1

Кучин Олег Iванович
(прПвице. iм'я. по батьковi кан,lипатs в -lепутаlи)

АТКБ (ПРИВАТБАНК>. 1 4360570. р/р 2643 l 05]800389
(назвата код баяку. в якоч} вiJкрито поточний рах}нок. лц pa\)-llK) )

код
cTaTTi Найменування cTaTTi

Сума
{лпн)

l. Надходженпя коштiв па поточний рахунок вrrборчого фоцlу
) власнi кошти канлидата 27000.00
3 flобровiльнi внески юридичних осiб. у тому числi 0л00
l0 внескu осiб, вuзнцченLй у часпulli прелпiil спаппi 5() ?uKoll)

yKpaiHu "Про вuборu нароdнчх Оепулпапk] yKpaittu", якi не .чutоtпь
права зd iйсн юваlпu вidповidt l i внескч

a,()l)

внескu, розмiр якuх l|еревulцус роз-l|iр, вчзl!аченllЙ часmullою Орr,?ою
сmаmпi 50 Закону yKpaiHu "Про вчборч нароiнuх iепуlпапiв
улрgцu'__

(),()()

4 Добровiльнi внески фiзичних о!iб, у тому числi 0.00
l0 BHecKu oci6, вuзначеlluх у чаL,lпlлlli mpemiit спqmпi 5() ЗаNоп\

yKpai|ttu "Про вчбоРч н(lроiнuх Оепупапiв YKpu|ttu'', якi tte -ttuюtпь
права зd iйсн ювlllпч б krповiан i внесliu

l),0l)

внескu, розмiр якLl перевulцус роз-uiр, вuзначенui часлпuною dру?ою
спапmi 50 Закону y\pai:Hu "Про вuборu нароdнuх Оепупалпiв
!цраiнu"

(),0{)

9
перерахуваяня штрафпих санкцiй виконавцrми ]а укладеними
договорами

0.00

l2 Помилковi надходження коштiв ().()0

Усього надiйшло коштiв ва поточний рахунок виборчоrо фонlrу(2+3+4+9+12) ]7000.0()

цу

0,00

2]00
Повернення особаv BHecKiB. вiд якиХ вj]vовився розпоря,rник
поточного рахунку

().()0



код
cTaTTi

Наймен}вапня cTaT.I.i
CyMl
(гпн)

2]00

Повернення особам BHecкiB. lцо надiйшли до виборчого фон,цу
пiсля дпя голосування (у разi включення кандида,tа в деп),Iа,ги;tо
виборчого бюле I ен я дпя повlорного tолосlвання tliс:lя:ня
повторного голосування)

0.00

з000
Пер€рахувапяя коштiв до Державного бюджец, Украiни
(3l10 + зl20 + 32l0 + з2з0)

0.00

зl10

П9рерахування до Дсржаввого бюджету УкраТни BHecKiB осiб. якi
вiдповiдно до частини третьоi cTaTTi 50 Закону Украiни "Про

вибори народних депутатiв Украiни" не маюгь права здiйснювати
вiдповiднi внески

0.0t)

з ]20
Перерахування до Державного бюдr(ету Украiни BHecKiB. розмiр
яких перевищуе розмiр, визначениЙ частиною другокl cTaTTi 50
Закону Украiни "Про вибори наролних,tепутатiв УкраТни"

0.00

з2l0
Перерахування до Державного бюджету Украiни вяескiв осiб. вiд
яких вiдмовився ро}порядник поlочноtо рахlнку. в pari
неможливостi ix поверненвя вiдповiдним особам

0.00

з 230

Перерахування ло,Щержавного бюджету Украiни BHecKiB. nlo
надiйшли до виборчого фонлу пiсля лня голосування (у разi
включення кандидата в депутати до sиборчого бюлетеня д,lя
повторного голосування - пiсrlя дня повторного голосування). у
разi немоrсlивостi ix повернення банком вiдповiдним особам

0.0()

{000
Банкiвськi послугп, не пов'я}апi] вiдкрпттям iзакриттям
рахунку та його функчiонуванням

0,00

5000 Поверпеlrпя поми,,tковllх наjlходжень Kollt гiв 0.00

6000
Опублiкуванвя peKBi]и,|,iB по,|,очного рахунку в друкованих
засобах MacoBoi iнформаuii

0,00

Усього пер€раховдно коштiв з поточного рахунку виборчого фонду
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000)

0.00

Загальнпй розмiр виборчого фонду
(2+ з +4+ ]2) (2000+ ]000+,1000+ 5000 r 6000)

]7000.00

1000 Г rlз?sJ,o

t l00 Виготовленвя матерiалiв передвшборноi лгiтацii
(1110 + l120 + 1lЗ0 + l l40 + ] 150 + 1l60):

2lз78.40

ll10 виготовJIення друкованих матерiалiв передвиборноТ агiтацii
(плакатiв, листiвок, буклетiв та iнших агiтацiйних MaтepialliBf

1l20 виготовлення вlдеозаписlв ().()()

ll30 виготовлення аудlозаписlв 0.00
l ]40 виготовлення предметiв. матерiапiв (cyBeHipiB. каячтоварiв тоtчо) з

використанням прi lвиш чи ]ображень (портпеr iB) канли:а r iB
0.(х)

1l50 придбання канцтоварiв, палеру, iнших предмегiв i матерiмiв,,Lля
виl оlовлення vа rерiалiв передвиборноJ ar i raui'i

().()()

1 l60 виготовлення та встановлення агIтацlиних HaMeTlB 0.00
l200 Використання засобiв MacoBoi iпформацiI ( ] 2 ] 0 + ] 120); 0.0t)

l2l0 оплата сфiрноrо часу (l2l l + l2l2): 0.00

]21 l оппапа ефiрно?о часу lla пе-lебаченнi 0,00



код
cтaTTi

наймешчвання cI.sTTi
Сумs

_ (грн)
l),00l2 ]2 оп,!аlпа ефiрно?о часу на paoio

l220
публiкування агiтачiйних матерiапiв у,лрукованих засобах MacoBoi
iнформачii

1995.00

lз00 Iяшi послуги, пов'язапi з проведеtrням перелвиборноi aгiTarrii
(1Зl0 + lЗ20 + 1ЗЗ0 + 1З40 + lЗ50 + l360):

0.00

lзl0 фанспортнi послуги для ремiзацii заходiв перелвиборноi агiтачii
(перевезення виборчих листiвок. плакатiв. технiчних засобiв та

обладнання для ведення передвиборноj агiтацii. а r,акож iнших
поедметiв i матерiалiв. пов'язаних iз передвиборною аri,tацiсю)

0.00

l]20 фенда будинкiв i примiщень.лля проведення публiчних лебатiв-

дискусiЙ, "круглих столiв", пресконференцiЙ. а також lця
ви, o,1овлення vа lеDiалiв передвиборноi al iгацii

0.00

lз30 0.00

1]40 оренда приviщень ycix форм власностi дlя прове;lення зборiв
громадян, iнших публiчних заходiв передвиборно'r' агiтацii

0.00

l з50 розмiщення друкованих агiтацiйних матерiалiв чи полiтичяо]

реклами на посiях зовнiшньоi реклами (бiлбор,lах. вивiсках,
сiliлайтах гощо)

0.00

о]]01]60 l ]61 + 1362):Посл зв'
l361 послу?ч елекпрuчноzо зв'язку (mелефонноtо, пеlеzрафноео,

фоmопелеерафноео, факсuvilьноzо, dоку.ченmtl ьно?о зв' яlку,

мереэ!с lпа KoHaLIiB переdавання dанLr поu|l])
lз62 пос-,lу?u поu,lпово?о зв язк 0,()l)

l100 lншi витрати ва переавяборну агiтачiю (розповсюдження
виборчих листiвок, плакатiв та iнших друкованих агiтацiйних
матерiалiв чи лрlковани\ видань. в яких porMiuleHo чаlерiа"rи
передвиборноj агil ачii: провеLення чiгин t iB. походlв.

демонстрацiЙ. пiкетiв. концертiв. вистав. спортивних змагань.

лемовстрачi'i фiльмiв та телепередач чи iвших публiчних ]аходiв за

пiдтримки кандидата в депутати. а також оприлю;rнення iнформаlrii
про так] лiдlримку lошо)

0.00

Залшшок коштiв fiа поточному рахушка виборчого фонлу
(2+з+4+9+l2 2000 з000_4000 5000 6000 l000)

626.60

9 у тому числi: перерахування штрафних санкцiЙ виконавllями за

укладеними договорами

0.00

Розпорядних коштiв
поточного рахунку
виборчого фон,лу

Секреmар
It е н mр cb,l ь н oi в uб о р ч oi ком i с ii

Звiт полано "25" лиtlня 20l9 року

К)"ЦИн О, I.
(Ilpl,випlс la ]lrLUa, и)

Н. БЕРНДЦЬКА

_-- ]



Доdаrпок 8
do посtпанова lleHtпpab{oi' вuборчоi Koшicii

Bi l4 червнп 20l9 року М 10l0

РОЗШИФРОВКА

остлточниЙ
(вид звiт}: лромiжний. остаточний )

за перiод з "02" до "23" липня 20l9 рок),

Кучин Олег Iванович
(прi]вице. iм'я. по батьковi каппихата Е,lсll)тли)

АТКБ (ПРИВАТБАНК,,. l4360570, р/р 264З l 053800З89
( назва та код банку. в я ком) вirкрито поточ trиП ра\) нок. Л! рАун к} )

l. Вiдомостi про надходlкенпя ва поточншй рахунок власних коштiв
кандидата в пародЕi депуrати УкраiЪи

до Звiту про падходжеrIпя та впкорllстаttня коштiв виборчого фонду
кандидата в народнi депутати УкратЕп

в одномандатному виборчому окрузi ЛЪ 72 (форми J\Ъ ,l)

l. Вiдомостi про надtодження на поточпий рахунок
добровi,T ьних BHecкiB юри;tичниr осiб

(код cTaTTi З)

(код статгi 2)

1 l0,07,19 аlр1.1lззз2 20000.00

2 l7,07,19 @2рL6492з2 7000.00

2
27000,00

2. BИoмocтi про надходженяя на поточний рахунок
добровiльflих BHecKiB фiзичвих осiб

(код надходження коштiв 4)

0.00
1 0.00
4 0.00
4 0.0t)

.l



4. Вiдомостi про яадходжевня на
юрuдичяих осiб, впзпачених у частинiтретiЙ

вароднпх депутатiв УкраiЪп", якi ше мають
(ко.]сtапi

поточпий рахунок BHecкiB
cTaTTi 50 Закону УкраiЪи "Про Brrбoprr

права злiйспювати вiдповirпi впескш
l0)

10 0.00
10 0.00
]0 0.00

0,00

5. ВИомостi про надходжевня на поточний р!хунок внсскis
фiзичних осiб, визначених у частипiтретiй cTaTTi 50 Закоllу Украiilи "Про вибори
нароляиrлепуrаtiв Украiни", якi не uаюlь права l,riйскюваlll Billloвi,llli вп(сNи

6. Вiдомостi про t]адходженЕя BBecKiB юриличниr осiб, po]Mip яких перевичrу(
poзMip, визяачеяяй частиною другою cTaTTi 50 Закояу Украiви " Про в бори

народвпх лепутатiв УкраiЪи"
(код cTaTTi I l)

7. Вiдомостi про надходrкення BHecKiB фitичнпх осiб, poзMip яких псревищу( po]Mip,
ви!начепий частиною,lругою cTaTTi 50 Закону УкраiЪи "IIро вttбори наро;lних

депутатiв Укрлiни"
(код cTaTTi ] l)

(Ko,r cTaTTi l0)



(Ko,r cTaTTi 9)

9 0.00
0.00

9 0.00
0.00

8. Вiдомостi про перераrуваннq штрафних сапкцiй викондвIIя]uи
!а укладен ми договорами

9. BйoMocTi про помплковi вадходжевня KoulTiB па поточнхй ряхунок
вiд юридичвих осiб

(код cTaTTi l2)

l0. виомостi про помплковi надходження кошl'iв нд поточний рахунок
вiл фiзпчнпх осiб

(код cTaTTi l2)

l1. Вiдомостi про повернення добровiльпих BrlecKiB юридичн м особдtt
(код cTaTTi 2l00. 2з00)

12. Вiдомостi про поверrrеняя добровiльяих BHecKiB фiзичяим особам
(Kojl стат,гi 2l00. 2j00)

12 0.00
I2 0.00
l2 0.00

}'сього 0,00

0.00
0.00
0.00
0,110

0.00
0.00
0.00

Усього 0,00

6



l3. Вiломостi про перерахування коштiв юридпчнrrх осiб
до Державного бюджеry УкраiНп
(Ko.1 cTaTTi 3l 10. З l20, 32l0. З2З0)

14. Вiдомостi про перерахуваппя коштiв фirичних осiб
до Держдввого бюIlжет_ч Укрпiirи
(кол статгi 3 ] l0. 3l20. .]2 ]0. ]2j0)

кол cTaTTi 4000)

l6. ВИомостi про поверненвя юрtrдичппм особам
помилкових надtоджепь кош гiв

(код cTaTTi 5000)

l7. Вiдомостi про повервення фiзичним особдм помилкових надхоiжеllь коштiв
(код cTaTTi 5000)

0.0i)

0.00
0.00
0,00

0.00
0.00
0_00
(l.(X)

l5. Вiдомостi про оплаry банкiвських tlосJуг! не пов!я]аних ! вillкриттяц ilакриIтям
раrуrlку га його функцiоllуваIlняDt

5000 0.00
5000 0.00
5000 0.00

усього 0,00

1000
1000
4000

Усього

с*.l



l8. Вiдомостi про опублiкуваfiня реквiзитiв поточного рахункy
в друковацих засобах MacoBoi illформацiТ

(код cTaTTi 6000)

l9. Вiдомостi про викорllстання коштiв поточного paxyrrK1
впборчого фопду каtlдидатд в народнi депутатп Украiни

(код cTaTTi l ll0, ll20, 1l]0, ll40, ll50, l]60. ]2ll. ]2]2. l220, lЗl0. ]З20. l]30.
lз40, 1350. lзбl. 1362. ]400)

б000 0.00
6000 0.00
6000 0.00

0,00

17 l1l0 l I -07_19
l7l93l4

5l

Редакцi

ýлру*6
.Тя,Iiв

0247258
8

Вигоl.лр

ук
передв{б

opHoi
агiтацii

3575,0
0

12 lll0 11.07.19
l7l l580

|2

ТзоВ
<Micтo

нв>

IванФ.
Франкi

J0l0669
5

Виlот.др

ук
лерелвиб

opHoi
агiтацii

,l500,0

0

12 Ill0 l5.0?.19
l058284

65

тзоВ
Райоян

а

Газета
<Зоря

Рахiвщ
пни,

м. PaIiB
02,1726J

!

Вигот.лр

]"К

пере]rвиб

opHoi
агiт.цii

],l03,.l
0

12 l l20 l7.07.19
l547075

87

тов
<редякц

iя

гдзетп
<тячiв>

м.тячiв зz9z7l1
:\

Публiку
ван ня

al,iT.MaTe

pinJliB у
друкова
вих зМI

,1995,0

0

12 lll0 l7.07.19
155l297

09

т]оВ
<MicTo

НВл

I вано-
Франкi

30l0669
5

Впlот.др

ук
передвпб

орпоi
агiтацii

9900,0

0

8



Усього
26J7J,

t0

20. ВИомостi про повернсння па поточний рахунок виборчоI,о фоllд!,коштiв,
лерерахованих виконаацям

(код cTaTTi 8)

8 0.00
lt 0.00
8 0.00
8 0.00

0.00

Розпорядник коштiв
ПОТОЧНОГО Р&ХУЕКУ
виборчого фонду Кучин О. L

(прi]вице та iнiцiа,l и)

Секреmар
Itенtпраъ Hot в uборчоi KoШicit Н. БЕРНАЦЪКА

(пiдпис)

9




