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,Jодато1- ., 
до постанови Це11тра.1ьноr виборчоі ко,ніс/1 

єід J.J червня 2019 pOhJ'.\i 1010 

ЗВІТ 
npo uа..1хо.:1женt1я та вu1:.орuстан11я �,.оштів в11борчоrо фонд) 

�,.аюпдата в 11nро,:щі .:1en),ar11) t.раї1ш 
в одuо,1ан,1атно\1) вuборчо,1) 01.:рузі ,Уо 58 

остаточний 

за nepю;i з "02" :uпrnя .:io ":!4" шшНJІ 2019 poi,.") 

Требу,ов Антон Ігоров11ч 
(прuенак. i-i·.a. по 61-ni<ON .-aiu,uan 11дeoyr:m1) 

КБ «ПриватБаню>, ;1.Іар1,11ольсью1іі Ф1тал, в1дд1.,ення No 14, 
(� та щ:��. auo� euxp1rro ООТО"<юої р�х,нок."''Р3-'"'"•�І 

pa.x,l{OK 2643005-ЮОІ8 І І, код 14360570, МФО 335429 

Наіl'1tн�·аання сrатті 

1. Надходження �-оштів на nоточн11іі рВХ) но�- в11борчого фонд)
Власні кош111 каl-І.д11дата І 
ІІобnовілью внесю1 юо1щ11чних осіб. у тощ числ� 

С)',а 

(гон} 

о.оо 

о.оо 

І в11ео.:и ос16. ЄІtЗІІачеиих у частиш трепті статт1 50 Ja,,011,i ' 
о.оо 

�·,,:ршіт "Про (f!J(jopu народних д,:тутат,в '!(,,:роі111/', яю ue .,юють 
11=ва зд11істовати в1д11ов1дн1 в11есю1 І 
внесхи, роз.щр яюLr перев1ш1,1·с роз.шр. в11311аченті частиною другою J о.оо 
статт, 50 За,,:ону Уч,аїни "Про вибори uapoдm,r депутштв 
)',,:nni1111" 

ІІобnовL1ЬНІ внесю1 mіз11чюІХ ос1б,, тощ ч11сл� І 91870.50 
внесю, ос1б, в11з11аче11ю: у частиш треп111і статт1 50 За,,:оuу о.оо 
j',,:po11111 "Про в11бори 11арод11их де11утат1в j',,:pai1111", яю не .нають 
11rюва зд1иснюват11 ви)тж1д111 q11ec1,.71 

І внес,,:и, роз.щр я1.1Lr персв1111{.І < роз.шр, визначен11й частиною др�·гою о.оо 
статт1 50 За,,:ону } '1,;раі1ш "Про в1Ібср11 uиродню: депутатrв 
j',,:oai1111" 

' Перерахувания штрафних санкuі й виконавцями за укладенІІ\111 0,00 
договорами 

І ПОМИЛКОВІ над.ходжения коштів о.оо 

Усього нaдiiiw.rro коштів н11 noтoчmtii ах ·но�- в11бо чого р ) р ф ондv . 91870,:>О 2 + 3 + 4 - 9+ 12) 

2100 

2. Перерах) вання �-оштів з поточного рахр,"") в11борчого фонду
Повернення доброві.1ьш1"Х внесків особам (21 ОО '- 2300)· 
Повернения особам вн�юв, вІА яюtх в1дмов11вся розпорядн1�.к 
ПОТОЧНОГО раХ} НК) 

о.оо 

0,00 

-



[ко,.,._ -стаn, 
ІІоіі•ІtІІ)'ВаІІІІЯ етапі 

2300 

3000 

ОГО фо11ду Повернення особа,, онсск1в, що над1йш.111 до виборч 
ГІ\СЛJІ ДНЯ ГОЛОС)Вання (у раз, В КЛІО'ІСННЯ канд11даr.1 
виборчо� о бюлетеня дзIя повторного 1011осування 1 

в депуrатн 10 
ІІСЛЯДН.Я 

повторного голосування) 
Перер а,уо1111ня кош 1ів до Держsш101 о бю;�.жС1у � 'країн11 

... 

+ 
І 
. 

І 
І 

3 І 10 

(3110 3120 3210+3230) 
ссків ос16, � l Іlерераху1}:11шя до Державного бюджету Укра111и в-.-, -

в1дпов1д1ІО до част111111 1рс�ьої статт1 50 За кону Укра 
011бор11 народ1111х депутатIв Укра1н11" не ,1ають права 

ІНИ "Про 
здійснюваnt 

вtдповIд111 внески 
ссків, розмIр І Ісрерахуваш1я до Дсржав1юго б1оджеrу У1,.'"])а11111 011 

3120 як11х псреошцус розмір, 11изначе1111й частшюю друго 
Закон) Укра11111 "Про 011бори народ1111х депутатш Ук 
Перерахува1111я до Державtюrо бюдЖСТ) Украш11 он 

ю статт1 50 
ра�ни" 
ссюв ос1б, вщ 
разI 
---

3210 

t

ЯКІІХ DЩМОВІІВСЯ розIюряд1111к ПОТОЧІtОГО рахунку, 6 
ІІСМ ОЖШІІІОС І І ІХ по11срIIеIIIIя ВІДІІОВІДНИМ особам 

ссюв, що Перерач11а11ня до Державного б1оджеrу Укра11111 011 
ІІОДІЙШЛІІ до в11бор•101 0 фонду ПІСЛЯ дІІЯ rолосуnан11 Я() разI 

3230 01<,1ю•1е1111я ка11д11да 1а II дс11утаn1 до ш1борчого б1оле тсн.я для 
осування), у 

І 
пов rop110I о I олосування 11Iсл11 дня 11овторно1 о I ол 
раз� ІІСМОіКJІІІВОСn ІХ 11ооер11е1111я банком ВІДПОВ,ІДІІІІ м особам 

4000 Ьвнківські nocлyr,,, не nоо'яза11і 1 оідкр11 1,яІ\1 і за 
J)ЗХ)ІІК) ra iioro фу11кціо11уоан11я\І 

крu11я\І 

�
50()() r1овср11с1111Я1 ІlОМІІ.rtКОПІІ,\ ІtаДХОДЖСІІІ, коштів. 

GO()() l О11уб;1ікуо111111� �екоі тті� •. пото•1110rо р11ху11ку од рукооаню.
)!Ісоба, МІ\СОООІ ІІІ_ф!Ш_\ІRЦІІ __ 

� СІ,01 О 11срсрІІ:\О88ІІО коuпів ') ІІОТОЧІtОІ O ра,у111,.; в11борч ОГО фонду 
(2000 3000 t 4000 І 5000 + 6000) 

11111 ат,нніІ розмір 011борчоrо фонду 
(2 3 4� 12) (2000 + 3000 + 4000 + 5000 6000) 

3. 811кор11ста11ня кош t"iB в11борчоrо фо1tД)

І 

С')\13 

{І J)II) 

о.оо

0,00 

о.оо 

о.оо

о.оо

о.оо 

о.оо 
о.оо 

о.оо

o.ou

t 1()()() 

С) ,111 0111 ра 1 011601)•101 о фонду ( І І ОО -1- 1200 1300 + І 400) 9 І 508,44 
__ .....;.. ___ ..J.__ 

11 оо

111 О 

1!111 о I ощ1с1111я ма I срі1міu 11срсд1шбо1тої агі1 nнії 8508,44 
(1110+ 1120+ 11301 І 140� 1150 1160) 
в11готов;11�I111я др)-кова111I, матерtалІВ nередв11бор1101 аг1тац11 8508,44 

-

-

1120 
1130 
ІІЮ 

l11,1ака1111, ;111сnвок� 1vIспв та 11IшI1, аr1таu1й1111х ,1атер1ал1в) =і 
RІІІ ОІОВJІСІІІІЯ 0ІДСО1:!ПІІСІВ 0,0

..;.
0 _ _j 

ІїІ!ГОТОВЛСІІІІJ,І аудІО)3rІІІСІІІ _.._ в11101011.IеI111я пред'ІСТІВ 'ІатсрIа111в (с�всн1р1в, каIщтовар1в тощо) з 

1150 11р11,1бt1111111 �..а11цтовар111, IIапсру, 111ш11, 11редме110 1 \Іатернuно дJІЯ 
r111101 ов;11:11IIя маn:рнu1111 11средв11бор1ю1 аrпацII 

0.,00 

о.оо 

о.оо j 
BIIKOJJIIC lillt\tll\1 l!QI }OltUI •ІН ЗООQЗЖСІІЬ �ТІ в) кан.:,.1uа11в 

1160 ІІІІГОІОІІ.ІСІІІІІІ ra всIа1ІОІ\ЛСІІНЯ 3ГІТіІНІІІfІІІ'( намспо о.оо12011 Н11КОJJІІС'І 11ІІІІЯ )ІІСОбіо \ІІ1СОООЇ інфор,1ації ( 121 о о.о о ----

121 U oiI Iata еф1р11,)1 о •1ас\( 1211 1212 І 0,00 
1211 І ІІІШ//11(/ cr/ІІJJ/IO, 'ІJ 

1ІІКІ' 1/(/ ІІІ<; Іt'І//ІЧ_1•_11_11_1 -------------1---о_,о_о __ �
І 112 L111L1t1111111·r/11p1111,•o чщ І щ1 р,11)ю 0,00 

2 



/ Код 
---

етапі Наuме.нува1шя етапі 
Сум11 

(грн 

1220 
публікування агітаційних \1атер1алів у др}'КОваних засобах масовоі
tнформащї 

0,00 

1300 
Інші nослуг11, пов'язані з проведенням nсредвибор11ої агітації 0,00 
(1310+ 1320+ 1330+ 1340+ 1350+ 1360): 

1310 транспортні послуги для реалізації заход1в передвиборної аnтац1і 0,00 
(перевезення виборч111х листівок, плакаnв, технічних засоб1в та 
обладнання для ведення передвиборної аrітац1ї, а також 1ншнх 
пnедметів I матеріал,в. пов'язаних із пеnедвибоvною агітацією)

1320 оренда будинків і nрим1щень для проведення публічних дебатів, 0,00 
дис11.-усій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 
виготовлення матер1алів пеvедвиборної агітації 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення 111ередвиборної 0,00 
аrітації 

1340 оренда приміщень ус1х форм власнос,і для проведення зборів 0,00 
громадян, інших пvблічних заходів nеnедвибоvної агітації 

1350 розміщення друковаюrх агітаційних матеріал1в чи пол1тичної 0,00 
реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, виІВісках, 
сіnлайтах тощо) 

1360 Послvти зв'язку (1361 + 1362): о оо 

/36/ пос.1угu е.1ектр11ч11ого зв 'яз"у (телефотюго, те.1еграф11ого, 0,00 
фототелеграфиого, факс11,111,7ь11ого, до1,.уменmа.7ь11ого зв 'яз/\у, 
.11еоеж та кш1сщ1в передавштя даних тощо) 

/362 11ос.1vг111101ш11ооого зв 'язкv о.оо 

1400 Інші витрап1 на передвиборну агітацію (розповсюдження 
вибор'ІЮ( листівок, п;ц1.ка1ів та шших друкованих аrгrацій1шх 83000,00 
матер1алів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали 
передвиборної аrітаціі, проведення міrnнгів, походів, 
демонстрашй, пікеlів, конuерlів, вистав, спортивних змаrань, 
демонстрації фільмів. та телепереда•1 чи інших публічних заходів за 
підтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення інформації 
nnn такv пщтvимкv тощо) 

Залишок коштів на поточному раху11ку виборчого фонду 362,06 

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

9 у тому числі: перерахування штрафи.их санкцій виконавцями за 0,00 
укладеними договорами 

Звіт подаво "25" липня 2019 ро11.-у 
Розпорядник коштів 

поточного рахунку 
виборчого фонду 

3 

Требухов А. І. 
(пр1зв11щс Т1І анщіо.111) 

-
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Аодато,; 8 
до постанови Uентрадьної виборчо, 1,од1іс17 

від /.І черв1tЯ 2019 po"J'. U 1010 

РОЗ ШІІ Ф POBhA 
до Звіт) про на;�ходжеиия та вв�-орпсташ1я �.оштів виборчого фо11..1� 

�-аидозата в на рози і дспутат11 У�-раї1111 
в одно,1аН.Jап10") виборчО\І) о�-рузі .Уо 58 (фор\tп .,о�) 

остаточний 

за nер10д 3 "02" .1\ШЮІ ,10 "24" ЛІІПНЯ 2019 ро� 

Требнов Антон Ігоров11•1 
(nр13J!И1Ш:. L"·a. no6'tn._, uи.:11uата ■.1сп:,-татп) 

КБ «ПриватБаню1, Мар1vnольсью1й Фт1а..1, в1дд1лення No 14. 
(JUJU та � �"}. • по� ,a,.u;pкro ПОТ'О'Іюrй ра" НОІ<. � �" ЮС\ І 

ра.х-v1юк 26430054001811, код 14360570. МФО 335429 

1. Вuомості про ш1д1одже11ня ма nото•11111й раху11ок в.r1асш1х коwтіо
"--Зндидата в народні депутаn, � країни 

(код cтarri 2) 
....,.,.;_�-:;:,її',':.:;':.::::,,J�•n;_�._,.;;,;,;;;; ... ;.;,.;::::�:�"°1,.,,i-w,���-��� .. � ... ��;-o!!J'°"-;;�;_,,,;-;_,--_-..;_-_-_-_ -_-_ -_ -c__,_f)t,eat•..J[.2_ttl ----1

о.оо 

�01 n-•n1 

2 
2 

2 
') сього ���_.,___ _________ ___. ___ � ___________ о,оо 

irr:ucт-.-rri 

4 

4 

4 

4 

4 

д.,. 

1. Відо"tості про надходження на поточннй ра\у11ок
добровL1ьнш1. внесків юридичних осіб 

( код стаm 3) 

11-J, 
Kuc-nrn �••• 

J-:'O,,;І IL"18l"IIOO 
(СДРПО>) 

з 

з 

з 

Усього 

,.,..,. 
·-

-

03 07 2019 

03 07 2019 

03 07 2019 

Ю 07 :0L9 

03 07 2019 

""!ЯS' 

2. Ві.до\tОсті про надходження на поточний рахунок
добровільних внесків фіз11чн11х осіб 

(код надходження КОШТІВ 4) 

\Ііа,, 
Р�аІЬ•• ... , .... 

n,i.._i,.·, ILUП.-.0 
IIOttC'pC'.16.--' 

lloмq-..,w- 806" ....... (o6.u,n. 
A,Jpta..-,.U .. pn.:,, 

��"]ІМ"8Т· 
L],J ....... раІо8. 

.... ,...., -.1.1111,оса 

aovncac-.rp.a І 
............ 

.,, .. ,, -»Н'рDІ�tаОрІ-а 

Во!)оІІlІ08 
1Ш�35SВ В..Сн.,ь І ич 

&с,;,ва,,а� В.= 
a2PL456767 & 1СНТЮІІ.8ІQ 

Лрuс:.1ЮJФ8 
li2PL3J6867 І\'Ію::=І 

ЄагсноІІИЧ 

Ж.1n.,ь Кр1сnн:1 
а 2PLA359::9 О-ае ІМQ 

ТІСІ'Ісю:оСерnіі 
a2PL445632 Пu.10U!Ч 

( '"'� 
(rp■) 

о.оо 

о.оо 

<),,, 
(грt>) 

297025 

3000.00 

3000,00 

3000,00 

300000 



. 

/ 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Усього 

-
Прощенно Ганна 

03.07.2019 a,2PL399842 Поrош�а 300000 
YJ)H 81,m,рІ.М 

03 07 2019 а2РІА02232 АІшто.,11ана 10000.00 
Ко,щра"" Юр,n 

ОЗ.07 2019 л2РІ..383262 Анзто.11Пое1tч ___lli)OO...QO_ 
А.uбаш А ,�на 

03 07.2019 'a2PL319094 0,1СІІВК3 1300000 
Шз11раном Л,на 

О-І 07 2019 'а2РL8652ФІ 0.'ІСКСІІВН8 2000.00 
ЛСВІІЦ!,КІОЇ 

О-І 07.2019 1225076 SB М11юrта 2970,25 
Вз.1с:1mtнов,1ч 

Прощенно 
О-І 07 2019 g,2PL883700 в,та.,�іі 3000,00 

Вячссмвов1rч 

О-І 07 2019 1227419S0 
Всрб�н Ір11иа 

Во.10.111,11mLІНА 6930.00 

04 07 2019 a,2PL735501 
Конщрснхо 
B.,a.:ute ,а.в 10000,00 
0.'ICl'Olllf'I 
Зосі\\ Мнюm� 

15 07 2019 ii'2PL362335 Дwтnійоанч 300000 

ГОНЧар)1' Іr<JІІ 
15 07 2019 а2РLЗ66ІЗ6 Мюrо.1аІіов1,ч 400000 

Д;,а!нс,u Олена 

15.07.2019 a2PL345987 МнкО,14І8Н3 6000.00 

91870.50 

4. Відомості про надходжс,,ня на nоточ1111іі рахунок 011ссків
юрид11ч1111х осіб, в11значе1111х у частині третій етапі 50 Закону України "Про вибори 

народни>. депутатів України", які ие JІ1ають права здійс11юватs1 відnовід11і в11еск11 
(код статrі 10) 

KQ.Іn11nl З.11-.ц.uо»m•• HO'tf11 po1pa-i:)•�o llal)НIQ-.aau \1kllf'UІU.(\,CRaR• 1\0,.1 LUПll)(:8 ()'4• 
··� ІІОk,"'Мf'МІІ n.птмм ... -. ,..,.., ..... -а fІ'ЛРП0)1 І1онІ 

10 о.оо 

10 о.оо -
,__10 о оо 
Усього о оо

5. Відомості про надходження на пото•ншй рахунок внесків
фіз11ч1111х осіб, визначе1іих у частині третій статті 50 Закону України "Про ВІ1бори 
11аро.1н11х депутатів Україu11", які не мають права здійснюваru відповідні внески 

( код статті І О) 
�-

Pf'fnp1tdl:•al 

......... flpa8.UІf',IM'8, ·р(81188••· •о•, or" '1ЬrовоТ 
l\o.:tnani 

Д1паt.UО.1• 
ро)р.І.Jі)-Ю."0808'0 no6aтwcoof 

L'Ufkю<.I A.,pte81lr."JIIT,'l'A <.')�• 
IR'M■• Utlf'OO (tА·ІКn. paR011. ІІЛ:ІТ811Н8 

карnн• ІL'іП'ІfмН"І 
(rp■) ДOW)M('tt'Т■ U.'tІІІІККІІ 

":1.tt.:WMІClt a.o.;a.11...-i.Jttpl■ I 

.-.-....-т\ ... ,.ХІІОр, • 

10 о.оо

10 о.оо

10 о.оо 
Усього, о.оо 

6. Відомості про надходження внесків юр,шичннх ос,іб, розмір яких перев11щус
розмір, визначений част11ною другою статті 50 Закону Укра'і1111 "fl1>0 011бор11

народних депутатів України" 
(код статrі 11) 

Д.та 
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