
Звіт ОВК + розшифровка+ пояснювальна 

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 №30 

 

________ОСТАТОЧНИЙ____________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "01" до "21" ___липня______ 2019 року  

____Іванченко Андрій Григорович________ 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

__ПАТ КБ «Приватбанк» код ЕДРПОУ 14360570, ________ 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)  

___поточний рахунок № 26430050500792______ 

 

Код 
статті 

Найменування статті  
Сума  
(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

2 Власні кошти кандидата  23712,00 

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 0,00 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 

права здійснювати відповідні внески  

0,00 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" 

0,00 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 11000,00 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 

права здійснювати відповідні внески  

0,00 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" 

0,00 

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 

договорами 

0,00 

12 Помилкові надходження коштів 0,00 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 

34712,00 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду 

2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300):  0,00 

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 

поточного рахунку  

0,00 
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Код 
статті 

Найменування статті  
Сума  
(грн) 

2300 

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) 

0,00 

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету України  
(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

0,00 

3110  

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 

0,00 

3120  
Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 

яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 

Закону України "Про вибори народних депутатів України"  

0,00 

3210  

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 

яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 

неможливості їх повернення відповідним особам  

0,00 

3230  

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 

0,00 

4000  
Банківські послуги, не пов’язані з відкриттям і закриттям 
рахунку та його функціонуванням 

0,00 

5000  Повернення помилкових надходжень коштів 0,00 

6000  
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 
засобах масової інформації 

0,00 

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду  
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

0,00 

Загальний розмір виборчого фонду  
(2 + 3 + 4+ 12) – (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

34712,00 

3. Використання коштів виборчого фонду  

1000  Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 34711,58 

1100  
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  
(1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160): 

25691,58 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 

(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів)  

23290,00 

1120 виготовлення відеозаписів  2401,58 

1130 виготовлення аудіозаписів  0,00 

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

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 

0,00 

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

0,00 

1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів 0,00 

1200  Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 720,00 

1210  оплата ефірного часу (1211 + 1212): 720,00 

1211  оплата ефірного часу на телебаченні 720,00 
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Додаток 8 

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  
в одномандатному виборчому окрузі № 30 (форми № 4) 

 
_____ОСТАТОЧНИЙ__________ 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "01" до "21" __липня___ 2019_ року  

____________Іванченко Андрій Григорович_________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

_ПАТ КБ «Приватбанк»  код ЕДРПОУ 14360570,_____ 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)  

_поточний рахунок №26430050500792________ 

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

(код статті 2) 

Код статті Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума  (грн) 

2 03.07.2019 @2PL136708 4000.00 

2 08.07.2019 @2PL081436 11300.00 

2 09.07.2019 @2PL557450 500.00 

2 15.07.2019 @2PL701391 5000.00 

2 16.07.2019 @2PL530099 2912.00 

Усього   23712.00 

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

(код статті 3) 

Код статті 
Дата надходження 

внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Наймену-вання 
платника 

Місцезнаход-
ження платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума  
(грн) 

3 - - - - - 0.00 

3 - - - - - 0.00 

3 - - - - - 0.00 

Усього      0.00 
 

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

(код надходження коштів 4) 

Код 
статті 

Дата 
надходженн

я внеску 

Номер розрахун-
кового документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки 
платника 

податків/серія і 
номер паспорта 

Сума  
(грн) 

4 02.07. 

2019 

@2PL55693

0 

Нестеренко 

Олександра 

Евгенівна 

Дніпропетро

вська обл.. 

м. 

Кам’янське 

Вул. 

Тагільска 

буд 4 кв 

9 

292940362

8, паспорт 

АМ327624 

11000,00 

Усьог
о 

      11000,00 
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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 10) 

 

Код статті Дата надходження 
внеску 

Номер розрахункового 
документа 

Найменування 
платника 

Місцезнаходження 
платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума  
(грн) 

10 - - - - - 0,00 

10 - - - - - 0,00 

10 - - - - - 0,00 

Усього      0,00 
 

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) 
 

Код статті 
Дата надход-
ження внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки платника 
податків/серія і 
номер паспорта 

Сума  
(грн) 

10 - - - - - - 0,00 

10 - - - - - - 0,00 

10 - - - - - - 0,00 

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) 

 

Код статті 
Дата 

надходження 
внеску 

Номер розрахунко-
вого документа 

Найменування 
платника 

Місцезнаход-ження 
платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума 
(грн) 

11 - - - - - 0,00 

11 - - - - - 0,00 

11 - - - - - 0,00 

11 - - - - - 0,00 

Усього      0,00 
 

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) 

 

Код статті 
Дата 

надходження 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки платника 
податків/серія і 
номер паспорта 

Сума  
(грн) 

11 - - - - - - 0,00 

11 - - - - - - 0,00 

11 - - - - - - 0,00 

Усього       0,00 
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8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями 
за укладеними договорами  

(код статті 9) 
 

Код статті 

Дата 
перерахування 

штрафних 
санкцій 

Номер розрахун- 
кового 

документа 

Виконавець 
(повна назва) 

Код виконавця 
(ЄДРПОУ) 

Реквізити 
договору (дата 

укладання, 
номер та 
предмет 

договору) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

9 - - - - - - 0,00 

9 - - - - - - 0,00 

9 - - - - - - 0,00 

Усього       0,00 

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

(код статті 12) 
 

Код статті 
Дата надходження 

внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування 
платника 

Місцезнаходження 
платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума  
(грн) 

12 - - - - - 0,00 

12 - - - - - 0,00 

12 - - - - - 0,00 

Усього      0,00 

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

(код статті 12) 
 

Код статті 
Дата надход-
ження внеску 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки 
платника 

податків/серія і 
номер паспорта 

Сума  
(грн) 

12 - - - - - - 0,00 

12 - - - - - - 0,00 

12 - - - - - - 0,00 

Усього       0,00 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам  
(код статті 2100, 2300) 

 

Код статті 
Дата повернення 

внеску 
Номер розрахун-
кового документа 

Отримувач  
(повна назва) 

Місце- 
знаходження отримувача 

Код отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Сума  
(грн) 

- - - - - - 0,00 

- - - - - - 0,00 

- - - - - - 0,00 

Усього      0,00 
 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  
(код статті 2100, 2300)  

 

Код статті 
Дата 

повернення 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
отримувача 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки платника 
податків/серія і 
номер паспорта 

отримувача 

Сума 
(грн) 

- - - - - - - 0,00 

- - - - - - - 0,00 

- - - - - - - 0,00 

Усього       0,00 
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13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб  
до Державного бюджету України  
(код статті 3110, 3120, 3210, 3230)  

Код статті 
Дата перераху-
вання внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування 
платника 

Місцезнаходження 
платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума (грн) 

- - - - - - 0,00 

- - - - - - 0,00 

- - - - - - 0,00 

Усього      0,00 

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

 

Код статті 
Дата перераху-
вання внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки 
платника 

податків/серія і 
номер паспорта 

Сума (грн) 

- - - - - - - 0,00 

- - - - - - - 0,00 

- - - - - - - 0,00 

Усього       0,00 

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

(код статті 4000) 

Код статті Дата оплати послуг 
Номер 

розрахункового 
документа 

Найменування 
банку 

Місцезнаходження 
банку 

Код банку 
(ЄДРПОУ) 

Сума (грн) 

4000 - - - - - 0,00 

4000 - - - - - 0,00 

4000 - - - - - 0,00 

Усього      0,00 
 

16. Відомості про повернення юридичним особам  
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

 

Код статті 
Дата повернення 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач  
(повна назва) 

Місце- 
знаходження 
отримувача 

Код отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Сума  
(грн) 

5000 - - - - - 0,00 

5000 - - - - - 0,00 

5000 - - - - - 0,00 

Усього      0,00 
 

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

Код 
статті 

Дата повернен-
ня коштів 

Номер 
розрахунко-

вого документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
отримувача 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки платника 
податків/серія і 
номер паспорта 

отримувача 

Сума (грн) 

5000 - - - - - - 0,00 

5000 - - - - - - 0,00 

5000 - - - - - - 0,00 

Усього       0,00 
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18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку  
в друкованих засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

Код статті 
Дата 

перерахування 
коштів 

Номер розрахунко-
вого документа 

Найменування 
отримувача 

Місцезнаходження 
отримувача 

Код отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Сума (грн) 

6000 - - - - - 0,00 

Усього      0,00 

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

(код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 

1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

Номер 
одномандатн

ого 
виборчого 

округу  
(в порядку 
зростання) 

Код 
статті 

Дата 
платежу 

Номер 
розрахун-кового 

документа 

Отримувач 
(повна назва) 

Місцезна-
ходження 

отримувача 

Код 
отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

30 1110 03.07.19 12535243 
ФОП 

Рудаков 
О.О. 

м.Кам’я
нське 

2933603
430 

Рахунок 
№138/1 

від 03.07 
12240,00 

30 1400 09.07.19 125932727 

Музей 
історії 
міста 

Кам’янськ
е КМР 

М. 
Кам’ян

ське 

0221620
1 

Зг. 
Договор
у №11 

від 
09.07.19 

500,00 

30 1350 09.07.19 112723664 
ТОВ 

«МСС» 

М. 
Кам’ян

ське 

2499906
6 

Рахунок 
№8 від 
09.07.19 

3000,00 

30 1110 09.07.19 084405877 
ФОП 

Рудаков 
О.О. 

м.Кам’я
нське 

2933603
430 

Рахунок 
№139/1 

від 08.07 
11050,00 

30 1211 16.07.19 121346200 

КП КМР 
«Міська 

інформаці
йна 

служба» 

м.Кам’я
нське 

3016969
7 

Рахунок 
№КП-

0000163 
від16.07 

720,00 

30 1400 16.07.19 121537975 
ФОП 

Рудаков 
О.О. 

м.Кам’я
нське 

2933603
430 

Рахунок 
№140/1 

від 16.07 
1800,00 

30 1120 16.07.19 120715923 

КП КМР 
«Міська 

інформаці
йна 

служба» 

м.Кам’я
нське 

3016969
7 

Рахунок 
№КП-

0000162 
від16.07 

2401,58 

30 1400 17.07.19 093734539 
ФОП 

Рудаков 
О.О. 

м.Кам’я
нське 

2933603
430 

Рахунок 
№140/1 

від 16.07 
3000,00 

Усього        34711,58 
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