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Bid 14 червня 2019 року М 1010

форма J\Ъ 4

звIт
про надходження та використання коштiв виборчого фонду

кандидата в народнi депутати Украiни
в одцомандатному виборчому окрузi NЬ 37

остаточнии
(вид звiту: промiжний, остаточний)

за перiод з "10 " червня до "25" JIипЕя 2019 року

АТ кКБ кПриватБанк> код банку-305750. NgpaxyнKa 26439053500058
(назвата кол банку, в якому вiдкрито поточний рахунок, М рахунку)

(прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата в депутати)

Код
cTaTTi

Найменування cTaTTi
Сума
(грн)

1. Надходження коштiв на поточний рахунок виборчого фонду
2 Власнi кошти кандидата 14000,00

3 ffобровiльнi внески юридичних осiб, у тому числi 0
]0 внескu осiб, вuзначенuх у часmuнi mреmiй сmаmmi 50 Закону Украtнu

"Про вuборu HapodHttx dепуmаmiв YKpatHtl", якi не маюmь права
зd iйснюваmu вidповidнi внескu

0

1] внескu, розмiр якuх перевutцус розJчliр, вuзначенuй часmuною dруеою
сmаmmi 50 Закону Украtнu "Про вuборu HapodHtlx dепуmаmiв YKpaIHu"

0

4 Добровiльнi внески фiзичних осiб, у тому числi 0
]0 внескu осiб, вuзначенuх у часmuнi mреmiй сmаmmi 50 Закону YKpaiHu

"Про вuборu HapoDHux dепуmаmiв YKpaiHu", якi не маюmь права
зdiйснюваmu вidповidнi внескu

0

11 бнеск11, розмiр якuх перевuLцуе розмiр, вuзначенuй часmuною dруzою
сmаmmi 50 Закону YKpaiHu "Про вuборu нароdнuх dепуmаmiв Украiнu"

0

9
Перерахування штрафних санкцiй виконавцями за укJIаденими
договорalп,Iи

0

|2 Помилковi надходження коштiв 0

Усього надiйшло коштiв на поточний рахунок виборчого фонду
(2+з+4+9+12) 14000,00

2. Перерахування коштiв з поточного рахуЕку виборчого фонду
2000 Повернення добровiльних BHecKiB особам (2100 + 2300): 0

2100
Повернення особам BHecKiB, вiд яких вiдмовився розпорядник
поточного рахунку

0

Звiт до ЩВК ТОВКУН



Код
cTaTTi Найменування cTaTTi Сума

(грн)

2300

Повернення особш.t BHecKiB, що надiйшли до виборчого фо"ду пiсля
дня голосування (у разi включення кандидата в депутати до виборчого
бюлетеня для повторного голосування - пiсля дня повторного
голосування)

0

3000
Перерахування коштiв до Щержавного бюджеry УкраiЪи
(31 10 + 3120 + 3210 + 3230)

0

з110

Перерахування до,Щержавного бюджету УкраiЪи BHecKiB осiб, якi
вiдповiдно до частини третьоi cTaTTi 50 Закону Украiни ''Про вибори
народних депутатiв Украiни" не мають права здiйснювати вiдповiднi
внески

0

з|20
Перерахування до Щержавного бюджету УкраТни BHecKiB, розмiр яких
перевищуе розмiр, визначений частиною другою статгi 50 Закону
Украiни "Про вибори народних депутатiв УкраТни"

0

з210
перерахування до.щержавного бюджету Украiни BHeckiB осiб, вiд яких
вiдмовився розпорядник поточного рахунку, в разi неможливостi ix
повернення вiдповiдним особам

0

з2з0

Перерахування до.Щержавного бюджету УкраiЪи BHecKiB, що
надiйшли до виборчого фонду пiсля дня голосування (у разi
включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для
повторноГо голосування - пiслЯ дня повторного голосування), у разi
неможливостi ix повернення банком вiдповiдним особам

0

4000
Банкiвськi послуrи, не пов'язанi з вiдкриттям i закриттям
рахунку та його функцiонуванням 0

5000 Повернення помилкових надходжень коштiв 0

б000
Оrryблiкування реквiзитiв поточного рахунку в друкованих
засобах MacoBoi iнформацii 0

Усього перераховано коштiв з поточного рахупку виборчого фонду
(2000 + з000 + 4000 + 5000 + 6000)

0

Загальний розмiр виборчого фонду
(2 + з + 4+ 12)_ (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000)

14000,00

3. Використання коштiв виборчого фонду
1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 13915,00

1100
Виготовлення матерiалiв передвиборноi агiтацii
(1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160):

0

l110 виготовлення друкованих матерiалiв передвиборноi агiтацii (плакатiв,
листiвок, буклетiв та iнших агiтацiйних матерiалiв)

0

1 120 виготовлення вiдеозаписiв 0
1 130 виготоцлення аудiозаписiв 0
1 140 виготовлення предметiв, матерiалiв (cyBeHipiB, канцтоварiв тощо) з

використанням прiзвищ чи зображень (портретiв) кандидатiв
0

1 150 придбання канцтоварiв, паперу, iнших предметiв i MaTepia;liB для
виготовлення матерiалiв передвиборноi агiтацii

0

l 160 виготовлення та встановлення агiтацiйних HaMeTiB 0
1200 Використання засобiв MacoBoi iнформацii (1210 + 1220): 0

|2\0 оплата ефiрного часу (121 | + |2|2): 0
121 1 оплаmа ефiрноzо часу на mелебаченнi 0

Звiт до I]BK ТОВКУН



Код
cTaTTi

Найменуванпя cTaTTi
Сума
(грн)

1212 оплаmа ефiрноzо часу на раdiо 0

|220
публiкування агiтацiйних матерiалiв у друкованих засобах масовоi
iнформацii

0

1300
Iншi послуги, пов'язанi з проведенням передвиборноi агiтацii
(1310 + 1320 + 1330 + 1З40 + 1350 + 1360):

13915,00

13 10 транспортнi послуги для реалiзацii заходiв передвиборноi агiтацii
(перевезення виборчих листiвок, плакатiв, технiчних засобiв та
обладнання для ведення передвиборноТ агiтацii, а також iнших
предметiв i матерiалiв, пов'язаних iз передвиборною агiтацiею)

0

|з20 оренда будинкiв i примiщень для проведення публiчних дебатiв,
дискуоiй, "круглих столiв'l, пресконференцiй, а також для
виготовлення матерiа_пiв передвиборноi агiтацiТ

0

1 330 оренда обладнання та технiчних засобiв для ведення передвиборноi
агiтацii

0

1 340 оренда примiщень ycix форм власностi для проведення зборiв
громадян, iнших публiчних заходiв передвиборноi агiтацii

0

1 350 розмiщення друкованих агiтацiйних матерiалiв чи полiтичноi реклами
на носiях зовнiшньоТ рекла.пли (бiлбордах, вивiсках, сiтiлайтах тощо)

13915,00

1360 Послуги зв'язку (13б1 + 1362): 0

1 зб1 послу2u елекmрuчноzо зв'язку (mелефонноzо, mелеzрафноzо,

ф о m о mел е ер аф н о zо, ф аксuмiльн о z о, d о куtи енmальн о ? о з в' язку, Jиер е эtс

mа каналiв переdавання dанuх mоu,lо)

0

1 зб2 послуzu полumово1о зв'язку 0

1400 Iншi витрати Еа передвиборну агiтачiю (розповсюдження виборчих
листiвок, плакатiв та iнших друкованих агiтацiйних матерiалiв чи
друкованих видань, в яких розмiщено матерiали передвиборноТ
агiтацiТ; проведення мiтингiв, походiв, демонстрацiй, пiкетiв,
концертiв, вистав, спортивних змагань, демонстрацii фiльмiв та
телепередач чи iнших публiчних заходiв за пiдтримки кандидата в

депутати, а також оприлюднення iнформацiТ про таку пiдтримку
тощо)

0

Залишок коштiв на поточному рахунку виборчого фонду
(2 + з + 4 + 9 + 12 _2000 _ 3000 _ 4000 _ 5000 _ 6000 _ 1000)

85,00

9 у тому числi: перерахування штрафниlсанлцiй виконавцями за
укладецими договорztми * ./

0

Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фонду

iдпис)

{у

"-26 " /l/-Q.1//4_р 2949 року

,%grч +Ь
(прiзви(е та iнiчiали)

С,

/rм

[/,,екреmар
It енmр шl ь н ot в uб ор ч o'i KoMic ii

Звiт до ЦВК ТОВКУН

Н. БЕРНЛЦЪКЛ
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Bid 14 червня 2019 року М 1010

РОЗШИФРОВКА
ло Звiry про надходження та використання коштiв виборчого фонду

кандидата в народнi депутати Украiни
в одномандатному виборчому окрузi ЛЬ 37 (форми Л} 4)

остаточнии
(вид звiту: промiжний, оотаточний)

за перiод з 'l1Oil червня до "25" липня 2019 року

Товкуц Альона BiKTopiBHa
(прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата в лепутати)

:\ТЗКЕзПриватБанк> код банку-3 05 7 5 0. Jфрахунка 2643 905 3 5 0005 8
(назва та код банку, в якому вiдкрито поточний рахунок, Nч рахунку)

1. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок власних коштiв
каЕдидата в народнi депутати Украiни

(код cTaTTi 2)

1. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок
добровiльних BHecKiB юридичних осiб

(код статгi 3)

Код cTaтi дата нддходження коштiв Номер розрахункового документа Счма (грн)

2 l3.06.19 0.0. l з7994б466. l 14000,00
2

2
Усього 14000,00

Код cTami .Щата надходження
внеску

Номер
розрахункового

локчментя

Наймену-вання
платника

мiсцезнаход-
ження платника

код платникя
(€дрпоу)

Сума
(грн)

J
J
J

Усього

2. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок
добровiльних BHecKiB фiзичних осiб

(код надходження коштiв 4)

Код cTaтi
.Щата

надходження
внеску

Номер
розрахун_

кового
документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
IUIатника

Мiсце
проживаIrня

платника
(область,

райоrl,
насе,lений

пчнкт)

Алреса жшла
IUIатппка

Ресстраuiйний
номер облiково'f

картки
платника

поддткiв/серiя i
номер паспорта

Сума
(грн)

4
4
4
4

4Звiт до ЦВК ТОВКУН



Код cTaTTi .Щата надходження
RнрсW

Номер розрахункового
поWмсртя

Найменування
платника

мiсцезнаходження
платника

Код платника
1€лрпоуr

Сума
(гпнl

10

l0
10

Усього

Усього |

4. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок BHecKiB
юридичних осiб, визначених у частинi третiЙ cTaTTi 50 Закону Украiни "Про вибори

народних депутатiв УкраiЪи", якi не мають права здiЙснювати вИповiднi внески
(код cTaTTi 10)

5. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок BHecKiB
фiзичних осiб, визначених у частинi третiй cTaTTi 50 Закону УкраiЪи "Про вибори
народних депутатiв Украiни", якi не мають права здiйснювати виповiднi внески

(код cTaTTi 10)

6. Вiдомостi про надходження BHecKiB юридичних осiб, розмiр яких перевищуе
розмiр, визначений частиною другою cTaTTi 50 Закону Украihи "Про вибори

народних депутатiв Украiъи"
(код cTaTTi 11)

7. Вiдомостi про надходження BHecKiB фiзичних осiб, розмiр яких перевищуе розмiр,
визначений частиною другою cTaTTi 50 Закону Украihи "Про вибори народних

депутатiв Украihи"
(код cTaTTi 11)

Код стаmi Дата надход-
ження внеску

Номер
розрахункового

документа

Прiзвицq iм'я,
по батьковi
платника

Мiсце
проживання

lшатника
(область, район,

населений

Адреса житла
платника

Ресстрацiйний
номер облiковоi

картки платника
податкiв/серiя i
номер паспорта

Сума
(грн)

l0
10

l0
Усього

Код cTaTTi
.Ц,ата

надходження
BHecW

Номер розрахунко-
вого документа

Найменування
плдтника

Мiсцезндход-ження
платника

Код платника
(€дрпоу)

Сума
(грн)

Усього

Код cTaTTi
Дата

надход2кення
внеску

Номер
розрахунковоrо

документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
irлатника

Мiсце
прожrtвання

платника
(область, район,

населений
пчню)

Алреса lкитла
платника

Ресстрацiйнпй
номер облiковоi

картки платника
полаткiв/серiя i
ном€р паспOрта

Сума
(грн)

l1
11

11

Усього

Звiтдо I{BK ТОВКУН

11

11

ll
11



Код cTaTTi

Дата
перерахування

штрафних
санкцiй

Номер розрахун-
кового

документа

виконавець
(повпа назва)

код виконавця
(€дрпоу)

реквiзитu
договору (дата

укладдння,
номер та
предмет

Призначеlrня
платежу

Сума
(грн)

9
9
9

Усього

8. Вiдомостi про перерахування штрафних санкцiй виконавцями
за укладеними договорами

(код cTaTTi 9)

9. Вiдомостi про помилковi надходження коштiв на поточний рахунок
вИ юридичних осiб

(код cTaTTi 12)

10. Вiдомостi про помилковi надходження коштiв на поточний рахунок
вiд фiзичних осiб

(код cTaTTi 12)

11. Вiдомостi про повернення добровiльних BHecKiB юридичним особам
(код cTaTTi 2100,2300)

12. BйoMocTi про повернення добровiльних BHecKiB фiзичним особам
(код cTaTTi 2100,2300)

Код cTaTTi Дата надходження
внеску

Номер
розрахункового

ппюмснтп

Найменування
шатника

мiсцезваходження
шатника

Код платника
(€дрпоу)

Сума
(грн)

l2
12

12

Усього

Код стапi [ата налхол-
ження внеску

Номер
розрахун_

кового
документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
платнико

Мiсце
проrlilвання

платника
(область, район,

населенпй

Адреса житла
платника

Ресстрачiйний
номер облiковоi

картки
шатllика

полаткiв/серiя i

Сума
(грн)

l2
l2
l2

Усього

Код cTaTTi .Щата повернення Номер розрахун_ Отримувач
(повна назва)

Мiсце- Кол отримувача
/€прпочl

Сума
1гпн)

a

Усього

Код cTaTTi
,Щата

повернення
внеску

Номер
розрахункового

документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
отримувача

Мiсце
проживавня
шатникд

(область, район,
ндсе,lений

пчнкт)

Адреса житла
платника

Рееmрачiйний
номер облiковоi

картки платника
полаткiв/серiя i
номер паспорта

Сума
(гр")

Усього

Звiт ло I_{BK ТОВКУН



Код cTami .Щата перераху-
вання внеску

Номер
розрахункового

Найменування
платника

Мiсцезнаходження
платнпк8

код плдтника
(€дрпоу) Сума (грн)

Усього

13. Вiдомостi про перерахування коштiв юридичних осiб
до Державного бюджеry Украiни
(код cTaTTi З 1 10, ЗI20, З21,0, З2З0)

14. Вiдомостi про перерахування коштiв фiзичних осiб
до Державного бюджеry Украihи
(код cTaTTi 31l0, З|20,З2|0,З2З0)

15. Вiдомостi про оплату банкiвських послуг, не пов'язаних з вiдкриттям i закриттям

код cTaTTi 4000

16. Вiдомостi про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштiв

(код cTaTTi 5000)

17. Вiдомостi про повернення фiзичним особам помилкових надходжень коштiв

7

Код cTaтi .Щата перераху-
вання внеску

Номер
розрахупкового

документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
платникд

Мiсце
проживання
платникl

(область, район,
населений

пчнm'|

Адреса житла
шатнпка

Ресстрацiйний
номер облiковоi

картки
rulатника

полаткiв/серiя i

Сума (грн)

Усього

рахунку та його функцiонуванням

Код стапi [ата повернення
коштiв

Номер
розрахункового

Отримувач
(повrlа яазва)

Мiсце,
знаходження

Код отримувача
(€дрпоу)

Сума
(грн)

5000
5000 a

5000
Усього

(код cTaTTi 5000)

Код
cTaTi

.Щата повернен-
ня коштiв

Номер
розрахунко-

вого документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
отримувача

Мiсце
проживання

платника
(область, район,

населений
пчнюl

Адреса житла
платника

Ре€страцiйниir
номер облiковоi

картки платвика
податкiв/серiя i
номер паспорта

Сума (грн)

5000
5000
5000

Усього

Звiт до ЦВК ТОВКУН



Код стапi
.Щата

перерахування
Номер розрахунко-

вого документа
Найменування

отримувача
мiсцезнаходження

отримувача
Код отримувача

(€дрпоу) Сума (грlr)

6000
6000
6000

Усього

18. Вiдомостi про опублiкування реквiзитiв поточного рахунку
в друItованих засобах MacoBoi iнформачii

(код cTaTTi б000)

19. Вiдомостi про використання коштiв поточного рахунку
виборчого фонду кандидата в народнi депутати Украiни

(кодстатгi 1110, 1120, 1130, 1140, ll50, 1160, 1211-,l2I2,|220,|З10, 1320, 1330,
1340, 1350, l361, l362,1400)

20. Вiдомостi про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштiв,
перерахованих виконавцям

(код cTaTTi 8)

Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фонду

(пiдпис)

Секреmар
Itенmршьноi в uборчоi KoMicii

Номер
однома}Ulа

тного
виборчого

окруry
(в порялку
зростання)

Код
шат

i

.Ц,ата
платежу

Номер
розрахун-

кового
документа

Отримувач
(повна назва)

Мiсцезна-
ходкення

отримувача

код
отримувача
(€дрпоу)

Призначення платежу
Супtа
(.рr)

37 l350 13.0б.19 19404б69l

Товариство з

обмеrкеною
вiдповiдальнi

.стю <ТРК
АТЛАнТD

S3800,

!нiпропетров
ська обл.,

Апостолiвськ
ий р-н, м.

Апостолове,
вул,

Ветерапiв,
бул.6

42010866

Розмiщення друкованих
агiтацiйних матерiалiв
на носiях зовнiшньот

реlотами, згИно

рахунка ЛЪl5 вiд
r2.06.2019p. по договору

N187i20/19 вiд
12.0б.2019р., без ПДВ

l3915,00

Усього 13915,00

та iнiцiали)

Звiт ло ЩВК ТОВКУН

Н. БЕРНЛЦЪКЛ
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