






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 

2 

2 

Усього 

Код статті 

з 

з 

з 

Усього 

Код статті 

4 

4 

Усього 

в одномандатному виборчому окрузі № _ 75 ( форми № 4) 

остаточний 
-----

(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "02_" до "25_" _липня ___ 2019_року 

_ Рябцев Віталій Володимирович ____ _ 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

_ Запорожское РУ, Киевское отделение, МФО 313399, № 26433055701719 _ 
(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) 

Дата надходження коштів С ма r н 

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

(код статті 3) 

о 

о 

о 

о 

Дата надходження 
внеску 

Номер 
розрахункового 

док мента 

Наймену-вання 
платника 

Місцезнаход
ження платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума 
(грн) 

Дата 
надходженн 

я внеску 

16.07.19 

2. Відомості про надходження на поточний рахунок

добровільних внесків фізичних осіб 
(код надходження коштів 4) 

,, Реєстраційний 

Прізвище, ім'я, 
Місце проживання номер облікової 

Номер рОЗJJахун- по батькові платника (область, Адреса житла картки 
кового документа район, населений платника платника платншса пункт) податків/серія і 

номе1) паспоrпа 

@2PL407246 Довбиш м.Запоріжжя, м.Запоріжжя, 
Дмитро 

Васильович 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(грн) 

5000 

о 

5000 

Звіт остаточний Рябцев В.В. 4 









18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку

в друкованих засобах масової інформації 
(код статті 6000) 

Дата 
Номер розрахунко- Найменування Місцезнаходження Код отримувача 

Код статті перерахування 
(ЄДРПОУ) 

Сума (грн) вого документа отримувача отримувача 

6000 

6000 

6000 

Усього 

о 

коштів 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку

виборчого фонду кандидата в народні депутати України

о 

о 

о 

о 

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

Номер 
одноманда 

Номер 
тного Місцезна- Код 

виборчого Код Дата розрахун- Отримува•1 (повна Призна11.1ення 
статті назва) 

ходження отримувача 
платежу ковоrо 

(ЄДРПОУ) 
платежу 

округу 
документа 

отримувача 
(в порядку 
зростання) 

Фізична особа- м.Запоріжжя, 
Широкоформатний 

75 1110 16.07.19 194058843 підриємеuь Порініс вул.Червона, 
друк, згідно рах.№ 

СФ-0000060 від 
Олена Геннадіївна ІА 

15.07.2019р. 

Товариство з 
За друк 

обмеженою 

відповідальністю 
м.Мелітополь. «Інформаційний 

75 1110 ]7,07,]9 194531969 
«Видавничий будинок 

вул.К.Маркса, 32475289 бюлетень» зг.рах.№ 

21/23 СФ-0000598 від 
Мелітопольської міської 15.07.2019р 

друкарні» 

Усього 

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

перерахованих виконавцям 

Дата Номер 
Код повер- розрахун-

статті нення кового 
коштів документа 

8 

8 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Звіт остаточний Рябцев В.В. 

(код статті 8) 

Реквізити 
Місuезна- Код договору (дата Призна-

Виконавець 
(повна назва) 

ходження виконавця укладання, номер чення 
(ЄДРПОУ) виконавця та предмет платежу 

договоnv\ 

,. 

_Рябцев В.В. ___ _ 
(підпис) (прізвище та ініціали) 

8 

Сума 

(грн) 

3350 

1008 

о 

4358 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 
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