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..,.,Додаток 7
до постанови Центрш,ьної виборчої'комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "01" до "24" липня 2019 року 

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

АТ КБ «Приватбанк», 351533, 2643405210051 О 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Найменування статті 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Власні кошти кандидата 

Побоовільні внески юоидичних осіб, у тому числі 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
Украіни "Про вибори народних депутатів Украіни", які не мають 
пvава здійстовати відповідні внески 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначе11ий частиною другою, 
статті 50 Закону Украіни ''Про вибори народних депутатів 
Укvаіни" 
Побоовільні внески Фізичних осіб, у тому числі 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
Украіни "Про вибори народних депутатів Украіни", які не мають 
пvава здійснювати відповідні внески 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначенцй частиною другою 
статті 50 Закону Украіни "Про вибори народних депутатів 
Укvаіни" 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
договорами 

Помилкові надходження коштів 

Сума 

(rрн) 

2 250,00 

О.ОО 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Усього надійшло коштів•на поточний рахунок виборчого фонду 
2 250,00 

(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 
2. Перерахування коштів з поточ11ого раху11ку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внесків особам (21 ОО+ 2300): 0,00 

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 0,00 
поточного рахунку 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 0,00 

2300 
після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 
повторного голосування) 

звіт Литвиненко Н.O. 171 ОВО 

Національне аrентство з питань запобіrання корупції 

07/68796/19 від 30.07.2019 
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Код 
статті 

3000 

31 І О 

3120 

3210 

3230 

4000 

5000 

6000 

Найменування статті 

Перерахування коштів до Державного бюджету України 

(311 О+ 3120 + 321 О+ 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 У країни 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 відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 

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 інсЬормації 

У сьо1·0 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) 

3. Використання коштів виборчого фонду

1000 Сума витрат виборчого фонду (11 ОО + 1200 + 1300 + 1400) 

1100 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

(1110+ 1120+ 1130+ 1140+ 1150+ 1160): 

111 О виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 

(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 

1120 виготовлення відеозаписів 

1130 виготовлення аvдіозаписів 
1140 виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо) з 

використанням прізвищ чи зображень (портоетів) кандидатів 

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

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 

·щіт Литвиненко Н.О. 171 ОВО 2 

Сума 

(гри) 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 250,00 

2 250,00 

2 250,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



' ' 

Код 
Найменування статті Сума 

статті (грн) 

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

1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 0,00 
(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, 0,00 
дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 0,00 
агітації 

1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 0,00 
громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 

1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 0,00 
реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 
сітілайтах тощо) 

1360 Послуги зв'язку (1361 + 1362): 0,00 
1361 послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, 0,00 

фототелеграфного, факсимільного, документального зв 'язку, 

меvеж та каналів передавання даних тощо) 

1362 послуги поштового зв 'язку 0,00 
1400 Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 0,00 

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 0,00 
(2 + 3 + 4 + 9 + 12-2000-3000-4000-5000-6000-1000) 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за 0,00 
укладеними договорами 

Звіт подано "26" липня 2019 року 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

звіт Литвиненко Н.O. 171 ОВО 3 

Литвиненко Н.О. 
(r1різвище та ініціали) 



Додаток В 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 

Код статті 

2 

Усього 

Код cтarri 

з 

Усього 

Код ст1·пі 

4 

Усього 

в одномандатному виборчому окрузі № 171 ( форми № 4) 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточниІ!) 

за період з "01" до "24" липня 2019 року 

Литвиненко Наталія Олександрівна 
(11різвище, ім'я, 110 бат1,кові ка�щидата в депуrати) 

АТ КБ «Приватбанк», 351533, 2643405210051 О 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

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

(код статті 2) 

Лаn 11•дxoд,кt.J-1t1SJ коштів ІІомер rю,nа1ункового до1<Умt11111 Сума (rрн) 

12.07.2019 1@2PL085035 

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

(код статті 3) 

2 250,00 

2 250 оо 

д•т• надSОД)І[СННІІ 
Номер 

Н1ймt.ну-ва.н.н11 Міщез11а10.11- Код nл1тннк1 
розрахункового 

ВНКІС)' 

Дата 
ІІадІОДЖСННSІ 

8llt<:IC)' 

докvме,па 11ЛІТН.ИКІ •е11н11 nлатмнка (ЄДРПОУ) 

2. Відомості про надходження на поточний рахунок

добровільних внесків фізичних осіб 
(код надходження коштів 4) 

Місце РеєстрацііІниіІ 
Номер 

прожиа11,_н_t1 
номер обліковоі Прізвище, ім•11, ПЛІТН.НКІ Адреє1 •irrл1 розра1ун- r10 б1тькові (область. картхи 

коеоrо rutатника ІІЛ8ТНИК8 
ПJ18ТНКК'І р1йон, податхіа/иріu і документа 

наилениА 

пу111ст) 11омер паспорта 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

Сума 
(1·р11) 

о.оо 

о.оо 

Сум■ 
(1·р11) 

0,00 

0,00 

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) 

Кол статті Дата 11адхоJUІКен.н■ Номtр розрахункового tlaAмe1tye111нv Міще::JІІІІОД)Іtенн11 Кодnлаmи,са Сума 
в11ес:.ІС"V ДOІ<VMetrra (U18ТИИІС:І ПJ18TKHkl ІЄІІРПОУ) (rрн) 

10 о.оо 

Усього 0,00 

зві1 Литuи11е11ко Н.O. 171 ОБО 4 



І 
, 

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 10) 
Місце 

.Ресстраційttиіі ПрОЖНВІННА 
д•та Н8ДІОД· 

Номер Прізвище, ім'v, 
МІТННІ(І Адреса *ИТЛІ номер обліковоі 

Сума Код статті по батькові 
женим внеску 

розрахункового 
(обл•ст�,, р1йон, платника КІр1'КН RJll

п

tHKI 
(грн) документа платника 

насмениА 
r1одатків/сері11 і 

пункт) номер паспорта 

10 о оо 

Усього 0,00 

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 розрахунко- Н1йменуван11А Міщез,uход-*еннR Код плап,нка Сума Код статті ІtІДХОДЖt!ІІНА 

внескv 
вого документа ІlJІ■ТНИК& платника (ЄДРПОУ) (гptt) 

11 о.оо 

Усього о.оо 

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

депутатів України" 

Код ст•тті 

11 

Усього 

Код статrі 

9 

Усьоrо 

Код етапі 

12 

Усього 

(код статті 11) 
Місце Ресстраціііннй 

Дата Номер Прі3вище, ім111, 
nроживан.1111 

t1омер облікової 
по батькові 

платника Адреа,.,итл• надходженн11 розрахункового 
(област1,, paiiott, 

картки ПЛІПІИКІ 
lutlTtlHK8 

податків/серіА і внеску докуме,па ІІЛІТІІНКІ 
111селенніі 

пvнкт\ 
номер паспорта 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами 

(код статті 9) 
Реоізитн 

Дата 
Номер розра1у11- договору (дата 

перерахуванш1 8икон11ве1�ь Код внко11авц11 укпаданн11, Прнзначенна 
штр1ф11н1 

кового 
(повна назва) (ЄДРПОУ) 11омер та платежу 

санкцій 
докуме1rrа предмет 

договооv} 

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

(код статті 12) 
Дата надходЖенн111 Номер Н1Аменуванн11 Місцезнаходженн11 Код Пд8ТНИІСІ 

в11сску 
"розрахункового 

nлат1шка 1wа1·11нка (ЄДРПОУ) 
ДОІС'VМЄІП8 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок
від фізичних осіб 

(код статті 12) 
Місце Реєстраційний 

Номер 
Прізвище, ім'11, 

прожнв1нн11 номер облікової 

Код с..-а:гrі 
Дата ІІІДХОД- розраху11-

110 батькові 
І\ЛІТНИКІ Адреса *ИТЛІ картки 

жен1111. внеску ковоrо (область, paliot1, платника ПЛ8ТІІНК8 

платника 
11аселе11ніі 11одатків/сері11 і докумс1tта 

пунк-r) 11омео паспоnта 

12 

�••i·r· Лит11и11�11ко Н.О. 171 ОВО 5 

Сума 
(гptt) 

о оо 

0,00 

Сума 
(rp1t) 

о оо 

0,00 

Сума 
(1·р11) 

0,00 

0,00 

Сума 
(гр1t) 

о оо 



Усього 0,00 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам

Код статті 

Усього 

Кодстаnі 

Усього 

Koдcl"ani 

Усього 

К'одстатrі 

Усього 

(код статті 21 ОО, 2300) 
Дат• noвeptte11ш1 Номер розрахун- Отримувач Місце- Код отримувача 

внескv кового докvмента (пов111 шnва) з11а10Д)І(е111111 отримувача (ЄДРПОУ) 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам
(код статті 21 ОО, 2300) 

Місце Ресстр1цій11нй 

Дата Номер Прізвище, ім'а, 
Пр0ЖН88ННSІ номер обліковоr 

no б1тькові JUJ8THH.K8 Адреса житла картки І'UJІТННКІ повер11е11ні1 розрахункового (обл1сть, р1ііон, платника ПОДІТКів/сері11 j в11еску документа отримувача населени� номер 11ac11opn 
пункт} ОТРНМУВІЧІ 

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

Номер 

Сум• 
(гон\ 
0,00 

0,00 

Сума 
(грн) 

о.оо 
0,00 

Дата перср1ху- Наііме11ува11t111 Місцезн11.одже11н11 Код nла11ІНКІ розраху11кового 
нлатннка J1J18THHKI (ЄДРПОУ) 

Сум• (грн) ВІІІШІ внеску докvмеаата 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб

до Державного бюджету України 
(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

Місце Ресстраційt1нй прожнваt1н11 ном�р о6лікової 
Дата 11ерераху- Номер Прізвище, ім'11, nлат11нк1 

Адреса житла розрахункового по батькові (область, картки 
оа11ш, и1-1ес.ку nлаТ11н.а І:1JІ.8ТІІ.Нd 

докуме11та [ІЛІТІІИК& райо11, под■тків/сері11 і 
насtлtний 

п,нкт\ 
номер паспорта 

о.оо 
0,00 

Сума (гр1t) 

0,00 

0,00 

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

Код статrі 

4000 

Усього 

Код статrі 

5000 

Усього 

І код статті 4000) 
Дата 0І1JІ8ТН 

Номер 
Нмйменув1нн11 М ісцезна ходЖеннк Код банку 

ІlОСJІУГ 
розрахункового банку банку (ЄДРПОУ) докvмента 

16. Відомості про повернення юридичним особам
· помилкових надходжень коштів

(код статті 50001 

Даn поверненнк Номер Отримувач Місце- Код отримуВІчІ 
коштів розраху11кового (11овна назва) ЗНІХОД)КtІІНІІ (ЄДРПОУ) 

Д0k'VMClf
Т

8 отримувача 

звіт Литвиненко Н.О. 171 ОВО 6 

Сум1 (грн) 

0,00 

о оо 

Сум1 
(грн) 

о.оо 
0,00 



17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів

(код статті 5000) 

Код 
статті 

5000 
Усього 

Кодстаnі 

6000 
Усього 

Номер 
ОдИОМІІІД8 

тного 

Місце Р«стр■цій,1нй 

Номер Прізвище, ім'11, 11ро:с.ив■11ш1 11омер облікової 
Дата повер11е11-

по батькові 
платника Адрєса•итла картки плаmика 

н.А коштіu 
розра1у11ко-

( область, рай 011, ІІЛ8ТННК8 податків/сері11 і вого докум,11та отрнмува,11 
населений номер паспорта 

ПVІІІ<Т) OTDHMVBIЧ8 

18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку

в друкованих засобах масової інформації 

· код статті 6000)
Да1·а 

Номер розрахунко- Найме11ува11на: Місцез11аходже1111SІ Код отримув•••• 11ерера1ува111111 
вого докуме,ІТм отримува••• (ЄДРПОУ) коштів отримувача 

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

Сума (1·р11) 

0,00 
0,00 

Сума (rp11) 

о.оо 

0,00 

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

Код 
Номер 

Оrримувач (повна Місцез111ходжен11 Код отримувача Сума вибо11чоrо 
статті 

Дата платежу розрахункового 
118308) t1 отримува111 (ЄДРПОУ) 

Прнзначенн11 платежу 
(rp11) 

округу докуме,rта 
(в 11ор11дку 

ЬрОСТІІІІІК 

171 111 О 12.07.2019 142846256 ФО-П М. Харків  За 2 250,00 
Сегаль І.М. виготовлення 

листівок А5 
згідно 
рахунку 
фактури№
0807/1 від 
05,07,2019, 
без ПДВ 

Усьог 

о 
2 250,00 

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

перерахованих виконавцям 

код статті 8 
Дата Номер 

Код nовер-- розраху11- Внко11авець 
статті 11енш1 ковоrо (повна назва) 

коштів документа 

8 

Розпорядник коштів поточного рахунку 
виборчого фонду 

·шіт Литви,�енко Н.О. 171 ОВО 

Місцt311а-
1одженш1 

ВНКОН8ВЦSІ 

7 

Код 
внконавца 
(ЄДРПОУ) 

РеквізНJи 
договору (дата 

укладанн11, номер 
Прнзна
ченна 

плаТ"*)' 

Сума 
(грн) 

0,00 
0,00 

Литвиненко Н.О. 
(прізвище та ініціали)




