
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 № 223 (форми № 4)

____________остаточний__________
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "26" червня до "24" липня 2019 року 

_______________Аніськович Павло Юрійович______________
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»,
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

МФО 380775, код ЄДРПОУ     14360570, рахунок № 26435056100227  

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 05.07.2019 @2PL723790 11500,00
Усього 11500,00

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 0 0 0 0 0
Усього 0

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

(код надходження коштів 4)

Код статті
Дата

надходження
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 0 0 0 0 0 0 0
Усього 0

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 0 0 0 0 0
Усього 0



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 0 0 0 0 0 0
Усього 0

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 0 0 0 0 0
Усього 0

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 0 0 0 0 0 0
Усьог

о
0

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 0 0 0 0 0 0
Усього 0

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 0 0 0 0 0
Усього 0



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 0 0 0 0 0 0
Усього 0

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 0 0 0 0 0 0
Усього 0

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 0 0 0 0 0 0 0
Усього 0

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 0 0 0 0 0 0
Усього 0

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 0 0 0 0 0 0 0
Усього 0

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 0 0 0 0 0
Усього 0



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 0 0 0 0 0
Усього 0

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 0 0 0 0 0 0
Усього 0

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 0 0 0 0 0
Усього 0

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
одномандатного

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)

223 1110 05.07.2019
16071656

3

Товарист
во з

обмежен
ою

відповіда
льністю
«МЕГА-
ПОЛІГР

АФ»

04073, м.
Київ, 

вул.
Марка

Вовчка,
буд.

12/14

32114278

Виготовле
ння

друковани
х

матеріалів
передвибо

рної
агітації

6800,00

223 1110  05.07.2019 16123688
3

Товарист
во з

обмежен
ою

відповіда
льністю

04073, м.
Київ, 

вул.
Марка

Вовчка,
буд.

32114278 Виготовле
ння

друковани
х

матеріалів
передвибо

4600,00
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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 №223

____________остаточний__________
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "26" червня до "24" липня 2019 року 

_______________Аніськович Павло Юрійович______________
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»,
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

МФО 380775, код ЄДРПОУ     14360570, рахунок № 26435056100227  

Код
статті

Найменування статті 
Сума 
(грн)

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду 

2 Власні кошти кандидата 11500,00

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 0
10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

0

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою
статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України"

0

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 0
10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

0

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою
статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України"

0

9
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
договорами

0

12 Помилкові надходження коштів 0

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

11500,00

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

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

2100
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 
поточного рахунку 

0



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

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

0

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

3120 
Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 
яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

0

3210 
Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 
яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 
неможливості їх повернення відповідним особам 

0

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

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

0

5000 Повернення помилкових надходжень коштів 0

6000 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 
засобах масової інформації

0

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

0

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

11500,00

3. Використання коштів виборчого фонду 

1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 11400,00

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

11400,00

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 

11400,00

1120 виготовлення відеозаписів 0
1130 виготовлення аудіозаписів 0
1140 виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів
0

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

0

1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів 0
1200 Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 0

1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): 0

1211 оплата ефірного часу на телебаченні 0



Koa
crarri

Hafimerynaunq crarri
Cyua
(rnn)

12 I2 oruama eQipuozo vacy na Padio 0

t220
rry6nirynauus alirallifi HIIX Marepiadn y ApyKoBaHLIx saco6ax ruacoeoi

inOopruardi

0

1300
Inmi uoclyru, roBtfl3aui r nponeAeHHsM nepegnn6opnoi ariraqii
(1310 +1320 + 1330+ 1340+ 1350+ 1360):

0

13 10 TAII1I

TA

o6la,qnannfl AIrflBeAeIrIu nepe4u'r6opnoi ariraqii, a rarox isuux
upe.uMeris i rrlarepianie, roe'f3anIrx is uepe4Bv6oplgp 3{lqrliglo)-

0

1320 operrAa 6y4uurin i nprrvriqenb Nll-npoBeAeuHs rry6niynux Ae6arin,

4ncrycift, "rpyur.rx crofliB", npecron$epenqift, a raKox AJUI

BrrroroBJleHHf, Marepianis nepe,4nu6opuoi ariraqii

0

1330 opeHAa o6naAnanns ra rexHiqsux gaco6iB AJIS BSA9HIUI nepe4nu6opnoi

arirauii
0

1340 opeHAa upzlrrilqenr ycix rboprtr nnaurocri AJIx rpoBeAeuur s6opin

rDoMaJUtH. isrurx ny6riqHzx sa(oAis nepe4nu6opnoi ariraqii
0

1350 posrrailqennr ApyKoBaHux ariraqifiHllx MaTepianin'Ilr uoniruqnoi
peruraMr,r na nocirx 3oBHiurnboi pernauu (6in6oplax, nuBicKax,

cirinarlrax rollo)

0

1360 flocnyrz 3B'.fl3Ky (1361 + 1362): 0

I 361 no cny ?u etr e KmputtH o z o 3 s' nstE (men e Q ouu o z o, m e n e zp aQu o z o,

Q omome n e zp afuu o z o, Q arcc uuinau o z o, d otcyu eH m cubH o 2 o 3 6' t3tg/,

Meoeac ma rcauanie nepedaeauun dauux moqo)

0

I 362 nocnvzu noutmogozo 3B'fl3W 0

r400 Inmi nurparrr Ha nepe.qnn6opny ariraqiro (posnoncroAlKeHrul

nn6op.nx rucrieor, unaxarie ta inlrux ApyKoBaHI'rx ariraqiftnzx
rvrarepianin rryI ApyKoBaHI{x BuAaHb, B tKrlx posruiuleno uarepialu
nepe4nz6opnoi ariraqii; npone4enns I\air[Hrir, noxo4in,

AeMoHcrparlifi , nirerin, nonqeprin, BLIcraB, crIoprlIBHI{x 3MaraHb'

AeMoucTpaqii Qinrrr,rin ra reJlerepeAau wr inurux ny6niuHlax saxoAin sa

ui4tpzurra KaHAIIAaTa B Ae11yTaTv, a TaKox o11puJlloAHennx in(fopruallii
rrDo raKy ui.umuury ror[o)

0

3a.irumorc xomris Ha nororrHoMy paxyHry nn6op'roro {ongy
(2 + 3 + 4 + 9 + 12 -2000 - 3000 -4000 - 5000 - 6000 - 1000)

100,00

9 y ToMy.rzcni: [epepilyBannx urpa(fuux caHKIIifi nuxonanq-flM[ 3a

YKJIaIeHI4MUI .UOTOBOpZIMII

0

Posnop-a4nur romds
rroTorrHoro paxylrKy
nr,r6opvoro rbonay

,,y^ /-e<-n+t.Q zo/1 ponv

A^{Jcot*k,f.ro,
TIOAAIIO
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