
ЗВ1Т
про надходження та використання к о н тв  виборчого фонду 

кандидата в народш депутати Украши 
в одномандатному виборчому окруз1 №203

остаточний

за перюд з "03"липня 2019 року до "28" липня 2019 року 
Жар Михайло Михайлович

Ф Ы я -  Чершвецьке облуправлшня АТ «Ощадбанк», код банку: 356334,
№ рахунку 26434500433194

Код
статп Найменування статп Сума

(грн)
1. Надходження кошт1в на поточний рахунок виборчого фонду

2 Власш кошти кандидата 299800
3 ДобрОВШЬШ ВНеСКИ ЮрИДИЧНИХ ОС1б, у ТОМу ЧИСЛ1 -

10 внески оаб, визначениху частит третш статтг 50 Закону 
Украгни "Про вибори народник депутатгв Украти", якг не мають 
права здшснювати вгдповгдт внески

<“

11 внески, розмгр яких перевищуе розмгр, визначений частиною другою 
статтг 50 Закону Украти "Про вибори народных депутатгв 
Украти"

4 ДобрОВШЬШ ВНеСКИ ф13ИЧНИХ ОС1б, у ТОМу ЧИСЛ1 -

10 внески осгб, визначениху частит третш статтг 50 Закону 
Украти " Про вибори народных депутатгв Украти", якг не мають 
права здшснювати вгдповгдт внески

11 внески, розмгр яких перевищуе розмгр, визначений частиною другою 
статтг 50 Закону Украти "Про вибори народних депутатгв 
Украти"

9 Перерахування штрафних санкцш виконавцями за укладеними 
договорами

-

12 Помилков! надходження к о н т в -

Усього надшшло к о п т в  на поточний рахунок виборчого фонду 299800

2. Перерахування к о ш т ё в  з поточного рахунку виборчого фонду
2000 Повернення добровшьних внесюв особам: -

2100 Повернення особам внесюв, В1д  яких вщмовився розпорядник 
поточного рахунку

-

2300

Повернення особам внесюв, що надшшли до виборчого фонду 
тел я  дня голосування (у раз1 включения кандидата в депутати до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування -  шеля дня 
повторного голосування)

-

3000 Перерахування кошт1в до Державного бюджету Украши -

3110

Перерахування до Державного бюджету Украши внесюв ос1б, яю 
в1дпов1дно до частини третьо'1 статг1 50 Закону Украши "Про 
вибори народних депутат1в У краши" не мають права здшснювати 
В1ДПОВ1ДШ внески

-



Код
статп Найменування статп Сума

(грн)

3120
Перерахування до Державного бюджету УкраУни внесюв, розм1р 
яких перевищуе розм1р, визначений частиною другою статп 50 
Закону Украши "Про вибори народних депутат1в УкраГни"

3210
Перерахування до Державного бюджету Украши внесюв ос1б, В1д 
яких в1дмовився розпорядник поточного рахунку, в раз1 
неможливост1 Ух повернення вщповщним особам

3230

Перерахування до Державного бюджету Украши внесюв, що 
надшшли до виборчого фонду т е л я  дня голосування (у раз1 
включения кандидата в депутата до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування -  шеля дня повторного голосування), у 
раз1 неможливост1 Ух повернення банком в1дпов1дним особам

-

4000 Банк1вськ1 послуги, не пов’язаш з вщкриттям 1 зак|шттям 
рахунку та його функщонуванням -

5000 Повернення помилкових надходжень кошпв -

6000 Опублжування реквпит1в поточного рахунку в друкованих 
засобах масовоТ шформацп

-

Усього перераховано копгпв з поточного рахунку виборчого фонду
"

Загальний розм1р виборчого фонду 299800

3. Використання копгпв виборчого фонду
1000 Сума витрат виборчого фонду 185558
1100 Виготовлення матер1ал!в передвиборноУ аг1тацп: 57500
1110 виготовлення друкованих матер1ал1в передвиборно'1 аг1тацп 

(плакат1в, лист1вок, буклетав та шших аг1тац1йних матер1ал1в)
57500

1120 виготовлення вщеозапиав -

1130 виготовлення ауд1озапис1в -

1140 виготовлення предмет! в, матер1ал1в (сувен1р1в, канцтовар1в тощо) з 
використанням пр1звищ чи зображень (портретов) кандидапв

-

1150 придбання канцтовар1в, паперу, 1нших предмет1в 1 матер1ал1в для 
виготовлення матер1ал1в передвиборно'1 аг1тацп

-

1160 виготовлення та встановлення аптац1йних намет1в -

1200 Використання засоб1в масовоТ шформацп: 128058
1210 оплата ефгрного часу: -
1211 оплата ефгрного часу на телебаченм 97350
1212 оплата ефгрного часу на радю -

1220 публ1кування аптацшних матер1ал гв у друкованих засобах масово'1 
1нформацп

30708

1300 1нш1 послуги, пов’язаш з проведениям передвиборноУ аптац11: -
1310 транспорта! послуги для реал1зацй заход1в передвиборноУ аптащУ 

(перевезення виборчих листлвок, плакапв, техн!чних засоб1в та 
обладнання для ведения передвиборноУ аптацп, а також 1нших 
предмет1в 1 матер1ал1в, пов’язаних 13 передвиборною аг1тац1ею)

1320 оренда будинюв 1 прим1щень для проведения публгчних дебатов, 
дискус1Й, "круглих стол1в", пресконференцш, а також для 
виготовлення матер1ал1в передвиборноУ аг1тац11



Код
статп Найменування статп Сума

(грн)
1330 оренда обладнання та техшчних засоб1в для ведения передвиборно'1 

аптацй
-

1340 оренда прим1щень у а х  форм власност! для проведения збор1в 
громадян, шших публ!чних заходов передвиборно! аптацй

-

1350 розмнцення друкованих аптацшних матер1ал1в чи пол1тично1 
реклами на нос1ях зовшшньо! реклами (б1лбордах, вив1сках, 
С1т1лайтах тощо)

1360 Послуги зв’язку: -

1361 послуги електричного зв ’язку (телефонного, телеграфного, 
фототелеграфного, факсимтъного, документального зв ’язку, 
мереж та каналов передавання даних тощо)

1362 послуги поштового зв ’язку -

1400 1нш1 витрати на передвиборну аптащю (розповсюдження 
виборчих лист1вок, плакапв та 1нших друкованих аптацшних 
матер1ал1в чи друкованих видань, в яких розмщено матер1али 
передвиборно‘1 агтаци; проведения м1тинг1в, поход1в, 
демонстрацш, п1кет1в, концерт1в, вистав, спортивних змагань, 
демоистраци ф1льм1в та телепередач чи шших публ1чних заход1в за 
шдтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення шформацп 
про таку шдтримку тощо)

Залишок кошт1в на поточному рахунку виборчого фонду 114242

9 у тому числ1: перерахування штрафних санкц1й виконавцями за 
укладеними договорами

Розпорядник КОШТ1В 

поточного рахунку 
виборчого фонду

Зв1т подано "28» липня 2019 року 

Жар М.М.



РОЗШИФРОВКА 
до Звгту про надходження та використання к о н т в  виборчого фонду 

кандидата в народш депутати Украши 
в одномандатному виборчому окруз1 № 203

остаточний

за перюд з «03»липня 2019 року до «28» липня 2019 року

Жар Михайло Михайлович
Ф Ы я -  Чершвецьке облуправлшня АТ «Ощадбанк», код банку: 356334,

№ рахунку 26434500433194

11. Вщомосп про надходження на поточний рахунок власних копгпв
кандидата в народш депутати Украши

(код статп 2)
Код статп Дата надходження кош-пв Номер розрахункового документа Сума (грн)

2 03.07.2019 року 7398544725 149900
2 08.07.2019 року 9579125725 149900

Усього 299800

1. Вщомосп про надходження на поточний рахунок
добровшьних внесюв юридичних ос1б

(код стати 3)

Код статп Дата надходження 
внеску

Номер
розрахункового

документа

Наймену-вання
платника

Мкцезнаход- 
ження платника

Код платника
(6ДРПОУ)

Сума
(грн)

3 - - - - -

Усього - - - - - -

2. Вщомосп про надходження на поточний рахунок
добровшьних ВНеСК1В Ф13ИЧНИХ 0«б

(код надходження копгпв 4)

Код статп
Дата

надходження
внеску

Номер
розрахун

кового
документа

Пр1звище, 1м’я, 
по батьков1 
платника

М|сце
проживания

платника
(область,

район,
населений

пункт)

Адреса житла 
платника

Ресстрацшний 
номер обл1ково*1 

картки 
платника 

податк1в/сер1я 1 
номер паспорта

Сума
(грн)

4 - - - -

Усього - - - - - - -

11. Вщомосп про надходження на поточний рахунок внесюв
юридичних ос1б, визначених у частиш третш статп 50 Закону Украши «Про 

вибори народних депутат1в Украши», я к ё  не мають права здшснювати
ВЩПОВ1ДН1 внески

(код статп 10)
Код статп Дата надходження Номер розрахункового Найменування Мкцезнаходження Код платника Сума

внеску документа платника платника (СДРПОУ) (грн)

10 - - - - -

Усього - - - - - -

5. Вщомосп про надходження на поточний рахунок внесюв
фпичних ос1б, визначених у частиш третш статп 50 Закону Украши «Про вибори 
народних депутате Украши», яю не мають права здшснювати вщповщш внески



(код стати 10)

Код статп Дата надход
ження внеску

Номер
розрахункового

документа

Пр13внще, 1М*Я,

по батьков1 
платника

Мкце 
проживания 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт)

Адреса житла 
платника

Реестрацшний 
номер облжово? 

картки платника 
податк1в/сер1я 1 
номер паспорта

Сума
(грн)

10 - - - -

Усього - - - - - - -

6. Вщомосп про надходження внесюв юридичних о«б, розмйр яких перевищуе
розм1р, визначений частиною другою статп 50 Закону Украши «Про вибори

народних депутат1в Украши»
(код статп 11)

Код статп
Дата

надходження
внеску

Номер розрахунко
вого документа

Найменування
платника

Мкцезнаход-ження
платника

Код платника
(€ДРПОУ)

Сума
(грн)

11 - - - - -

Усього - - - - - -

7. Ввдомосп про надходження внесюв ф1зичних ос1б, розм1р яких перевищуе розм1р,
визначений частиною другою с т а т п 50 Закону Украши «Про вибори народних

депутат1В Украши»
(код статп 11)

Код статп
Дата

надходження
внеску

Номер
розрахункового

документа

Пр1звище, 1м’я, 
по батьков) 
платника

М1сце 
проживания 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт)

Адреса житла 
платника

Реестрацшний 
номер облйсово? 

картки платника 
податк1в/сер1я I 
номер паспорта

Сума
(грн)

11 - - - - - - -

Усього - - - - - - -

8. Вщомосп про перерахування штрафних санкцш виконавцями
за укладеними договорами

(код статп 9)

Код статп

Дата
перерахування

штрафних
санкцш

Номер розрахун
кового 

документа

Виконавець 
(повна назва)

Код внконавця
(СДРПОУ)

Рекв1зити 
договору (дата 

укладання, 
номер та 
предмет 

договору)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

9 - - - - - -

Усього - - - - - - -

9. Вщомосп про помилков1 надходження к о п т в  на поточний рахунок
В1Д юридичних ОС1б

(код статп 12)

Код статп Дата надходження 
внеску

Номер
розрахункового

документа

Найменування
платника

Мкцезнаходження
платника

Код платника
(СДРПОУ)

Сума
(грн)

12 - - - - - -

Усього - - - - - -



10. Вщомосп про помилков1 надходження копгпв на поточний рахунок
ВЩ  ф 13И ЧН И Х  ОС1б

(код статп 12)

Код статп Дата надход
ження внеску

Номер
розрахун

кового
документа

Прввигге, 1м’я, 
по батьков1 
платника

Мгсце 
проживания 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт)

Адреса житла 
платника

Ресстрацшний 
номер обл1ково! 

картки 
платника 

податк1в/сер1я ■ 
номер паспорта

Сума
(грн)

12 - - - -

Усього - - - - - - -

11. Вщомосп про повернення добровшьних внесюв юридичним особам
(код статп 2100, 2300)

Код статп Дата повернення 
внеску

Номер розрахун
кового документа

Отримувач 
(повна назва)

Мкце- 
знаходження отримувача

Код отримувача 
(СДРПОУ)

Сума
(грн)

2100 - - - - -
2300 - - - - - -

Усього - - - - - -

12. Вщомосп про повернення добровшьних внесюв фгшчним особам
(код статп 2100, 2300)

Код статт!
Дата

повернення
внеску

Номер
розрахункового

документа

Пр1звище, 1М*Я,

по батьков! 
отримувача

Мкце 
проживания 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт)

Адреса житла 
платника

Ресстрацшний 
ном ер обл1к о в о 1 

к а р т к и  п л атн и к а  
податК1в/сер1я 1 
ном ер паспорта 

отри м увача

Сума
(грн)

2100 - - - - - - -

2300 - - - - - - -

Усього - - - - - - -

13. Вщомосп про перерахування кошт1в юридичних омб
до Державного бюджету Украши
(код статп 3110, 3120, 3210, 3230)

Код статп Дата перераху
вання внеску

Номер
розрахункового

документа

Найменування
платника

Мкцезнаходження
платника

Код платника
(СДРПОУ)

Сума (грн)

- - - - - -

Усього - - - - " -

14. Вщомосп про перерахування кошпв фпичних омб
до Державного бюджету Украши
(код статп 3110, 3120, 3210, 3230)

Код статп Дата перераху
вання внеску

Номер
розрахункового

документа

Прйзвище, Ы’я, 
по батьков! 
платника

Мкце
проживания

платника
(область,

район,
населений

пункт)

Адреса житла 
платника

Ресстрацшний 
номер обл1Ково*1 

картки 
платника 

податк1в/сер1я 1 
номер паспорта

Сума (грн)

- - - _ - - - -

Усього - - - - - - -

15. Вщомосп про оплату банювських послуг, не пов’язаних з вщкриттям I закриттям
рахунку та його функцюнуванням

_________ (код статп 4000)___________ ______________________
Код статп Дата оплати 

послуг

Номер
розрахункового

документа

Найменування
банку

Мкцезнаходження
банку

Код банку
(СДРПОУ)

Сума (грн)

- - - - - -



Усього - - - - - -

16. Ввдомосп про повернення юридичним особам
помилкових надходжень кошт1в

(код статп 5000)

Код статп Дата повернення
КОШ Т1В

Номер
розрахункового

документа

Отрнмувач 
(повна назва)

М1сце-
знаходження
отримувача

Код отримувача
(€ДРПОУ)

Сума
(грн)

5000 - - - - - -

Усього - - - - - -

17. Ввдомосп про повернення ф1зичним особам помилкових надходжень к о п т в
(код стагп 5000)

Код
статп

Дата повернен
ня КО Ш Т1В

Номер 
розрахунко

вого документа

Пр1звище, 1м’я, 
по батьков1 
отримувача

Мкце 
проживания 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт)

Адреса житла 
платника

Реестрацшний 
номер облнсовоТ 

картки платника 
податк1в/сер1я 1 
номер паспорта 

отримувача

Сума (грн)

5000 - - - - - -

Усього - - - - - - -

18. Ввдомосп про опубл1кування реквпипв поточного рахунку
в друкованих засобах масовоТ шформацп

(код статп 6000)

Код статп
Дата

перерахування
К О Ш Т1В

Номер розрахунко
вого документа

Найменування
отримувача

Мкцезнаходження
отримувача

Код отримувача
(СДРПОУ)

Сума (грн)

6000 - - _ - -

Усього - - - - - -

19. Ввдомосп про використання к о п т в  поточного рахунку
виборчого фонду кандидата в народш депутати Украши

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

Номер 

одномандат 

ного 

виборчого 

округу 

(в порядку 

зростання)

Код

статт

1

Дата

платежу

Номер

розрах

ун-

кового

докум

ента

Отримувач

(повна

назва)

Мгсцезна-

ходження

отримувач

а

Код

отрим

увача

(едрп

ОУ)

Призначен 

ня платежу

Сума

(грн)

203 1110 03.07.2019 1

ФОП

Варвус

Валерш

Ватершови

ч

58000, м. 

Черн1вц1, 

вул. 

Маловогзал 

ьна, 2Д

Виготовлен

ня

друкованих 

матер1ал!в 

передвибор 

чо1 аптацп

13000



203 1110 04.07.2019 2

ФОП

Варвус

Валерш

Валершови

ч

58000, м. 

Чершвщ, 

вул. 

Маловогзал 

ьна, 2Д

Виготовлен

ня

друкованих 

матер1ал1в 

передвибор 

ноТ аптацп

35000

203 1220 04.07.2019 3

ПП

«Редакцш

газети

«Новий

день»

60400, 

Чершвецька 

обл., 

Глибоцький 

р-н., смт. 

Глибока, 

вул. Борщв 

за волю 

Украши, 5

024762

73

публжуванн

я

аптацшних 

матер1ал1в у 

друкованих 

засобах 

масовоТ 

1нформацп

10200

203 1220 04.07.2019 4

КП 

«Г ерцаТвськ 

а газета 

(Нова 

сер1я)»

60501,

Чершвецька

обл.,

Г ерцаТвськи 

й р-н., м.

Герца, вул. 

Г. Асаю, 16

214200

77

публ1куванн

я

аптацшних 

матер1ал1в у 

друкованих 

засобах 

масовоТ 

1нформащ '1

12540

203 1220 04.07.2019 5

ПП 1А 

«Новоселич 

чина»

60300, 

Чершвецька 

обл., 

Новоселиць 

кий р-н., м. 

Новоселиця 

, вул. 

Пирогова 

18/6

386625

04

публ1куванн

я

аптацшних 

матер1ал1в у 

друкованих 

засобах 

масовоТ 

шформацп

2800

203 1211 08.07.2019 6

ТОВ 

«Толекомпа 

шяТВА»

58002, 

Чернивецьк 

а обл., м. 

Чершвщ, 

вул. 28 

Червня, 44

142608

68

оплата 

еф1рного 

часу на 

телебаченш

97350

203 1110 08.07.2019 7
ТОВ "ДРУК 

АРТ"

58018,

Чершвецька

О бл., М1СТО 

Чершвщ,

228426

04

Виготовлен

ня

друкованих

матер1ал1в

2200



вул.

Г оловна, 

198 А, офю

5

передвибор 

чо1 аптаци

203 1110 11.07.2019 8

ФОП

Варвус

Валерш

ВалерШови

ч

58000, м. 

Чершвщ, 

вул. 

Маловогзал 

ьна, 2Д

Виготовлен

ня

друкованих 

матер1ал1в 

передвибор 

чо1 аптацн

2200

203 1220 11.07.2019 5

ПП1А

«Новоселич

чина»

60300, 

Чершвецька 

обл., 

Новоселиць 

кий р-н., м. 

Новоселиця 

, вул. 

Пирогова 

18/6

386625

04

публкуванн

я

аптацшних 

матер1ал1в у 

друкованих 

засобах 

масовоТ 

щформацп

3200

203 1110 15.07.2019 10

ФОП

Варвус

Валерш

Валершови

ч

58000, м. 

Чершвщ, 

вул. 

Маловогзал 

ьна, 2Д

Виготовлен

ня

друкованих 

матер1ал1в 

передвибор 

чо'1 аптацп

2600

203 1110 15.07.2019 11

ФОП

Варвус

Валерш

ВалерШови

ч

58000, м. 

Чершвщ, 

вул. 

Маловогзал 

ьна, 2Д

Виготовлен

ня

друкованих 

матер1ал1в 

передвибор 

чо'1 аптаци

2500

203
1220 16.07.2019 12

ПП

"АГЕНЦТЯ

"СЛОВО

ПРАВДИ"

60300, 

Чершвецька 

обл., 

Новоселиць 

кий район,

М1СТО

Новоселиц, 

вул. 

Клубна, 3

024762

82

публ1куванн

я

аг^тащйних 

матер1ал1в у 

друкованих 

засобах 

масово'1 

1нформацп

1968

Усього 185558



20. Вщомосп про повернення на поточний рахунок виборчого фонду кошпв,
перерахованих виконавцям

(код статп 8)

Код
статп

Дата
повер
нення

К О Ш Т1В

Номер
розрахун

кового
документа

Виконавець 
(повна назва)

Мгсцезна-
ходження

внконавця

Код
внконавця
(€ДРПОУ)

Рекв1зити 
договору (дата 

укладання, номер 
та предмет 
договору)

Призна-
чення

платежу

Сума
(грн)

8 - - - - - - - -

Розпорядник копгпв 
поточного рахунку 
виборчого фонду Жар М.М.




