
Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

форма№4 

ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № _ 220 __ 

Остаточний 
----- ----------

(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "24" червня до "27" липня 2019 року 

Кармазіна Тетяна Віталіївна 

(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «УКРГ АЗБАНК», 320478 

(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Поточний рахунок № 26437924415487.980 

Код 
Найменування статті Сума 

статті (грн) 
1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

2 Власні кошти кандидата 22 700 грн 

з Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі -

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону -

Украі'ни "Про вибори народних депутатів Украі'ни ", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою -

статті 50 Закону Украі'ни "Про вибори народних депутатів 
Украі'ни" 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі -

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону -

Украі'ни "Про вибори народних депутатів Украі'ни ", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою -

статті 50 Закону Украі'ни "Про вибори народних депутатів 
Украі'ни" 

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними -

договорами 

12 Помилкові надходження коштів -

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
22 700 грн. 

(2 + З + 4 + 9+ 12) 

Проміжний звіт - Кармазіна T.B .. doc 



Код Найменування статті Сума 
статті (грн) 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 

2100 

2300 

3000 

3110 

3120 

3210 

3230 

4000 

5000 

6000 

Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300): 

Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 
поточного рахунку 

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 
(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 
відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про 
вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 
відповідні внески 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 
яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 
. .

яких вщмовився розпорядник поточного рахунку, в раз1 
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 помилкових 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 +З+ 4+ 12)- (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

1000 

1100 

1110 

1120 
1130 
1140 

1150 

З. Використання коштів виборчого фонду 

Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 

Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
(1110+ 1120+ 1130+ 1140+ 1150+ 1160): 

виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 

. . 

виготовлення вщеозаписш 
виготовлення аудіозаписів 
виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо) з 
використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

Проміжний звіт - Кармазіна T.B .. doc 2 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22700 грн 

22400 грн 

22400 грн 

22400 грн 

-

-

-

-



Код Найменування статті 
Сума 

статті (грн) 
1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів -

1200 Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): -

1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): -

1211 оплата ефірного часу на телебаченні -

1212 оплата ефірного часу на радіо -

1220 
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової -

інформації 

1300 
Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації -

(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації -

(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 
обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 
предметів і матеріалів, пов' язаних із передвиборною агітацією) 

1320 оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, -

дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної -

агітації 
1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів -

громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 
1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної -

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 
сітілайтах тощо) 

1360 Послуги зв'язку (1361 + 1362): -

1361 послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, -

фототелеграфного, факсимільного, документального зв 'язку, 
мереж та каналів передавання даних тощо) 

1362 послуги поштового зв 'язку -

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження -

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 поточному рахунку виборчого фонду 300 грн 

(2 + 3 + 4 + 9 + 12 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 1000) 9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за -

укладеними договорами /'

Розпорядник коштів 

/q поточного рахунку 
виборчого фонду 

Звіт подаl7" липня 2019 року 
І ,--

/t (і,,, щ q f r І-{' а / -в 
/ (пiдmic)v І' (прізвище@Аніціали) 

Проміжний звіт - Кармазіна T.B"doc 3 



Додаток В 
до постанови Цеитрш�ьної виборчої комісії 

від 14 червия 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 220 ( форми № 4) 

остаточний 
----- ----------

(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "24" червня до "27" липня 2019 року 

____ Кармазіна Тетяна Віталіївна _____ _ 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «УКРГ АЗБАНК», 320478 

Кодстаn·і 

2 

2 

2 

Усього 

Код етапі 

з 

з 

з 

Усього 

(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Поточний рахунок № 26437924415487.980 

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

(код статті 2) 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сvма (грн) 

03.07.2019 №13015 2 

- -

- -

1. Відомості про надходження на поточний рахунок
добровільних внесків юридичних осіб 

(код статті 3) 

22700 

-

-

22700 

Дата надходжс1111и 
Номер 

Наііме11у•вn111111 Місцез11аход- Код nлатнНІ,а 
розрахункового 

внеску 
докvмента 

11латннка женни 11латника (ЄДРПОУ) 

- - - - -

Проміжний звіт - Кармазіна Т.В .. dос 4 

Сума 
(1·рн) 

-



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

(код надходження коштів 4) 

Місце Реєстраційний 
Но"ер 11рожнuанни номер обJ1ікової Дата Прізвище, ім'я, 1шатника Адреса житла картки Сума 

Код статті розрахун- 110 батькові (обJІасть, надходження ковоrо ІІЛ3ТНИК8 rшатника (1·рн) внеску платника район, 
документа насе11ений 

11одатків/сері11 і 

11vикт) номер 11ас11орта 

4 

4 

4 

4 

Усього - - - - - - -

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків
юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески 
(код статті 1 О) 

Код c1·arri Дата 11одходженни Номер розрахунконо,·о Найменування Місцезнаходження Код платника Сума 
внеску докvме1па платника ІІJІ8ТНИК8 (ЄДРПОУ) (грн) 

10 

10 

10 

Усього - - - - - -

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків
фізичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески 

(код статті 1 О) 
Місце Реєстраційний 

Номер Прізвище, ім'к, 
11роживанни номер облікової Дата надход- 11латннка Адреса житла Код статті розрахункового 110 батькові картки JІЛВТІІИКВ ження внеску (область, район, 11латника податків/серік і документа ІІJІ8ТНИК8 населений 

ІІVНІ<Т) 
номер 11аспорта 

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) 

Дата Номер розраху11ко- Найменуванни Місцез11аход-жс11ни Код rшатника Кодстап·і надходження 
внескv вого до�<умента ІІJІ8ТНИК8 платника (ЄДРПОУ) 

11 

11 

11 

11 

Усього - - - - -

Сума 
(грн) 

-

Сума 
(грн) 

-

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

депутатів України" 
(код статті 11) 

Проміжний звіт - Кармазіна T.B .. doc 5 



Код етапі 

11 

11 

11 

Усього 

Код ста·п·і 

9 

9 

9 

Усього 

Код етапі 

12 

12 

12 

Усього 

Код стапі 

12 

12 

12 

Усього 

Код етапі 

Усього 

Місце Реєстраційний 
Дата Номер Прізвище, ім'я, 

11роживан11м 
11омер облікової 

платника Адреса житла 
надходжен11и розраху11ково1·0 110 батькові 

(об,�асть, район, ІІЛ8ТНИКЯ 
карт.:и ПЛІlТІІИJ:П 

внеску докумен1·а 1шатннка 
насе;1е11ий 

11одатків/серія і 

11ункт) 
номер паспорта 

- - - - - -

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами 

(код статті 9) 

Реквізити 
Дата 

Номер розрахуи-
договору (дата 

11ерерахуванни Виконавець Код виконавця уклаланн11, Призначення 
штрафних 

кового 
(повна назва) (ЄДРПОУ) 

документа 
номер та 11латежу 

санкцій предмет 
договооv) 

- - - - - -

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

(код статті 12) 

Дата надходження 
Номер 

Найме11ува11нм Місцезнаходже1111и Код ІІЛВТНИКВ 

внес�--у 
розрахункового 

платника ІІJІЯПІИКЗ (ЄДРПОУ) 
докуме,па 

- - - - -

1 О. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок 

від фізичних осіб 
(код статті 12) 

Місце Реєстраційний 
Номер 

Прізuище, ім'к, 
11роживанни номер облікової 

Дата надход- розрахун-
110 батькові 

ІІJІВТННКИ Адреса житла картки 
женим внес117у кового ( область, район, JІЛ8ТННК8 JІЛВТННКВ 

ІІЛВТНИКВ 
насеJ1ений 11одатків/серім і докуменп 

11vнкт) номео JJRCПODT& 

- - - - - -

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам

(код статті 21 ОО, 2300) 

Дата 11оuернен11м Номер розрахун- Отримувач Micue- Код отримувача 
внеску КОВОГО дО'-"УМеНТО (повна назва) з11аходжен11и отримувача (ЄДРПОУ) 

- - - - -

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам

(код статті 2100, 2300) 

Проміжний звіт - Кармазіна T.B .. doc 6 

Сума 
(гри) 

-

Сума 
(грн) 

--

Сума 
(грн) 

-

Сума 
(грн) 

-

Сума 
(грн) 

-



Код стаn·і 

Усього 

Код статті 

Усього 

Код ста11і 

Усього 

-

Micue Ресстраuійннй 

Дата Номер Прізвище, ім'я, 
11рожнна111111 номер обJІікової 

110 батькові 
платника Адреса житJІа картки ІІJІ8ТНИК8 

11овср11е1н1я розраху11кового 
(обJJасн, район, 1шатника 11одатків/сері11 і 

в11еску документа отримувача 
населений номер паспорта 

ІІVНh..ї) ОТDИ1\1VВача 

- - - - - -

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюджету України 
(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

Дата riepepaxy-
Номер 

Найменуванн11 Місцезнаходження Код ІІJІатника 
розрахунково,·о 

JІЛВТННКВ (ЄДРПОУ) вання внеску 
документа 

ІІJІПТІІИКВ 

- - - -

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

Micue Реєстраuійний 
11роживанни номер облікової 

Номер Прізвище, ім'я, 
Дата 11ерераху- ІІЛ8ТНИК8 Адреса жип,а картки 

розрахуиково1·0 ІІО батькові 
ванни внеску (обJJасть, район, 11латника 1шатника 

документа платника 
насеJІеннй 11одатків/сері11 і 

11у11кт) номер пас11орта 

- - - - - -

Сума 
(гри) 

-

Сума (грн) 

-

Сума (грн) 

-

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

Код статті 

4000 
4000 
4000 

Усього 

Код стаn·і 

5000 
5000 

Усього 

код статті 4000) 
Номер 

Наймеиувани11 Місцезнаходження Код банку 
Дата ОІІJІВТИ ІІОСJІУГ розрахункового 

ба11ку банку (ЄДРПОУ) 
докvме11та 

- - - - -

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

Дата 11овернен11м 
Номер 

Отримувач 
Місце-

Код отримувача 
кош1·ів 

розрахункового 
(1108113 118388) 

знаходже1111и 
(ЄДРПОУ) 

докvмента о·rоимvвача 

- - - - -
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Сума (грн) 

-

Сума 
(1·р11) 

-



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

Код 
статті 

5000 
5000 

Усього 

Код етапі 

6000 

6000 

Усього 

Місце Реєстраційний 

Номер Прізвище, ім'я, 
11роживанни номер облікової 

Дата повернен- 1111атннка Лдре��а жнтпа картки шнпника 
розрахую:о- 110 батм:ові 

ни коштів (област�. район, платника податків/серія і 
вого документа отримувача 

иасе11еннй номер паспорта 
пvнкт) отоимvвача 

-- - - - - -

18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку
в друкованих засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

Дата 
Номер розрахуико- Найменуваннм Місцезнаходження Код отримувача 

перерахування 
вого документа отримувача отримувача (ЄДРПОУ) 

коштів 

- - - - -

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

Сума (гри) 

-

Сума (гри) 

-

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

Номер 
Номер 

одномандатного Дата 
Отримувач Місцезиа- Код Призначення 

виборчого окруІ1' Код етапі 
розрахуи-

(11ов11а ходження отримувача 
(в порядку 

1�латежу ковоr·о назва) (ЄДРПОУ) 
1шатежу 

доку�1еита 
отримувача 

зростання) 

Усього - - - - - - -

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

Код 
стаn·і 

8 

8 

8 

Дата 
11овер-
11ення 

коштів 

Номер 
розрахун

кового 

докуменп 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

(підпис) 
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Виконавець 
(11овна назва) 

(код статті 8) 

Місцезна
ходження: 
виконавця 

8 

Реквізити 

Код договору (дата Призиа-
виконавця ук;1адання, номер чення 
(ЄДРПОУ) та 11редмет 11латежу 

ДОГОВО 

Сума 
(грн) 

-

Сума 
(гри) 




