
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 №116 
 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "27" червня до "19" липня 2019 року 
 

Веремчук Валерій Миколайович 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

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

 

№26434053701013 

 
 

Код 

статті 
Найменування статті 

Сума 

(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду 

2 Власні кошти кандидата 80000,00 

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі - 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 

права здійснювати відповідні внески 

- 

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

України" 

- 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 1154000,00 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України», які не 

мають права здійснювати відповідні внески 

- 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України" 

- 

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 

договорами 

- 

12 Помилкові надходження коштів - 

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

1234000,00 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду 

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

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 

поточного рахунку 

- 



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 2юллетеня для повторного голосування – після дня 

повторного голосування) 

- 

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету України 

(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

- 

 
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 

- 

 

3120 
Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 

яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 

Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

- 

 

3210 
Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 

яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 

неможливості їх повернення відповідним особам 

- 

 
 

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 

- 

4000 
Банківські послуги, не пов’язані з відкриттям і закриттям 

рахунку та його функціонуванням 

- 

5000 Повернення помилкових надходжень коштів - 

6000 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 
засобах масової інформації 

- 

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду 

(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

- 

Загальний розмір виборчого фонду 

(2 + 3 + 4+ 12) – (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

1234000,00 

3. Використання коштів виборчого фонду 

1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 1177910,56 

1100 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

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

38284,00 

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

38284,00 

1120 виготовлення відеозаписів - 

1130 виготовлення аудіозаписів - 

1140 виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 
використанням прізвищ чи зображень (портретів) 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): 176707,36 

1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): 115257,36 

1211 оплата ефірного часу на телебаченні 10440,00 



Код 
статті 

Найменування статті 
Сума 
(грн) 

1212 оплата ефірного часу на радіо 104817,36 

1220 
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 

інформації 

61450,00 

1300 
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації 

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

933159,20 

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) 

933159,20 

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) 

29760,00 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 

(2 + 3 + 4 + 9 + 12 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 – 1000) 

56089,44 

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

- 

 

Звіт подано "22" липня 2019 року 

Розпорядник коштів 

поточного рахунку 

виборчого фонду       
(підпис) (прізвище та ініціали) 

 

 
 

Секретар 

Центральної виборчої комісії Н. БЕРНАЦЬКА 



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 № 116 (форми № 4) 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

Веремчук Валерій Миколайович 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

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

№26434053701013 

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 02.07.2019 @2PL50802 80000,00 

2 - - - 

2 - - - 

Усього 80000,00 

2. 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 - - - - - - 

3 - - - - - - 

3 - - - - - - 

Усього - 

3. 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 02.07.2019 @2PL254594 Баб'як 

Володимир 

Васильович 

М.Львів 50000,00 

4 02.07.2019 @2PL331127 Медвідь 

Оксана 

Владиславівна 

М.Львів 20000,00 

4 02.07.2019 @2PL334385 Добуш Юрій 

Тарасович 

М.Львів 40000,00 

4 02.07.2019 @2PL532613 Ковтун Віталій 

Маркович 

М.Львів 50000,00 



4 02.07.2019 @2PL699187 Халілова Олена 

Михайлівна 

М.Львів 20000,00 

4 02.07.2019 @2PL700569 Наугольник 

Мар'ян 

Володимирови

ч 

М.Львів 40000,00 

4 04.07.2019 @2PL852903 Мишолівський 

Богдан 

Романович 

М.Львів 40000,00 

4 04.07.2019 @2PL854268 Дідух Михайло 

Олексійович 

М.Львів 50000,00 

4 04.07.2019 @2PL967289 Пелех Ігор 

Романович 

С. Ясниська 29500,00 

4 04.07.2019 @2PL966866 Мазурик 

Олександр 

Володимирови

ч 

М.Львів 30000,00 

4 04.07.2019 @2PL966136 Шарко Галина 

Ярославівна 

М.Львів 32000,00 

4 04.07.2019 @2PL970429 Шарко Павло 

Михайлович 

Р-

н.Жовківський, 

с.Гійче 

29500,00 

4 04.07.2019 @2PL978354 Гринишин Ігор 

Ігорович 

М. Садова 

Вишня 

29000,00 

4 04.07.2019 @2PL985481 Коминський 

Ярослав 

Григорович 

М.Львів 60000,00 

4 04.07.2019 2820 Лук'янчук 

Олена 

Василівна 

С. Прилуцьке 50000,00 

4 04.07.2019 КП/9427202 Кривий 

Михайло 

Миколайович 

М.Львів 25000,00 

4 04.07.2019 КП/9418602 Мазурик 

Володимир 

Миколайович 

М.Львів 25000,00 

4 04.07.2019 КП/9433102 Пелех Ігор 

Романович 

С. Ясниська 25000,00 

4 04.07.2019 КП/9430502 Крива Анна 

Миколаївна 

М.Львів 25000,00 

4 04.07.2019 КП/9422702 Крупа Зеновій 

Іванович 

М.Львів 25000,00 

4 04.07.2019 КП/9425402 Михалевич 

Катерина 

Юріївна 

М.Львів 25000,00 

4 05.07.2019 @2PL470037 Джунківський 

Олександр 

Васильович 

М.Львів 45000,00 

4 05.07.2019 @2PL7800831 Чміль 

Святослав 

Львович 

М.Львів 65000,00 

4 05.07.2019 @2PL790278 Василець Юрій 

Ярославович 

М.Львів 60000,00 

4 05.07.2019 @2PL806823 Дудок 

Стефанія-Ірина 

Орестівна 

С.Вістовичі 25000,00 

4 09.07.2019 @2PL511575 Бобак Юрій 

Богданович 

М.Львів 26000,00 

4 10.07.2019 @2PL302637 Єремко Тарас 

Юрійович 

М.Львів 14900,00 



4 10.07.2019 @2PL568244 Пилипців Ігор 

Володимирови

ч 

Р-н 

Пустомитівськ

ий, с. Підбірці 

25000,00 

4 10.07.2019 @2PL570109 Роман Ірина 

Михайлівна 

М.Львів 25000,00 

4 10.07.2019 @2PL571328 Ходак Марія 

Володимирівна 

М.Львів 40000,00 

4 10.07.2019 @2PL604773 Васюта 

Михайло 

Михайлович 

М.Львів 70000,00 

4 11.07.2019 @2PL149003 Єремко Тарас 

Юрійович 

М.Львів 14900,00 

4 11.07.2019 @2PL150656 Смолікевич 

Іван Романович 

М.Львів 14900,00 

4 11.07.2019 @2PL455080 Гнатюк 

Ярослав 

Ігорович 

М.Коломия 3000,00 

4 12.07.2019 @2PL921217 Єремко Тарас 

Юрійович 

М.Львів 5300,00 

Усього 1154000,00 



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 - - - - - - 

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 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 - - - - - - - 

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) 
 

 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер розрахунко- 

вого документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаход-ження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума 

(грн) 

11 - - - - - - 

11 - - - - - - 

11 - - - - - - 

11 - - - - - - 

Усього      - 

 

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 - - - - - - - 

11 - - - - - - - 

11 - - - - - - - 

Усього       - 



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 - - - - - - - 

9 - - - - - - - 

9 - - - - - - - 

Усього       - 

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 - - - - - - 

12 - - - - - - 

12 - - - - - - 

Усього      - 

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 - - - - - - - 

12 - - - - - - - 

12 - - - - - - - 

Усього       - 

 

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) 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

Усього      - 

 

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) 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

Усього       - 



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) 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

Усього      - 

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) 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

Усього       - 

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 - - - - - - 

4000 - - - - - - 

4000 - - - - - - 

Усього      - 

 

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 - - - - - - 

5000 - - - - - - 

5000 - - - - - - 

Усього      - 

 
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 - - - - - - - 

5000 - - - - - - - 

5000 - - - - - - - 

Усього       - 



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 - - - - - - 

6000 - - - - - - 

6000 - - - - - - 

Усього - 

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) 

116 1350 03.07.2019 31 ПП 

"Рекламне 

агенство" 

Акварiум" 

М.Львів, 

вул. 

Залізняка, 13 

36462603 +;1350;Розмi

щення  друк. 

агiт. матер. чи 

пол.рекл. на 

носiях 

зовн.рекл. 

(бiлбордах, 

вивiс., сiтiл. 

тощо) 

зг.рах.№АК-

0207-09 вiд 

02.07.19р.У 

т.ч.ПДВ 

28032,00грн. 

168192,00 

116 1350 04.07.2019 34 ФОП 

Хомляк 

Василь 

Мар'янович 

М.Львів, 

вул. 

Тисленка, 

буд.6, кВ.17 

+;1350;Розмi

щення 

друкованих 

агiтацiйних 

матерерiалiв 

чи пол. рекл. 

на носiях 

зовн.рекл. 

(бiлбордах, 

вивiс., сiтiл. 

тощо) 

зг.рах.№СФ-

060 вiд 

27.06.19р. Без 

ПДВ. 

6600,00 

116 1350 04.07.2019 32 ТзОВ 

«ЦЕНТР 

РЕКЛАМИ»  

М.Львів, ву. 

Зелена, буд 

111 

32712994 +;1350;Розмi

щення друк. 

агiт. матер. чи 

пол.рекл. на 

носiях 

зовн.рекл. 

(бiлбордах, 

вивiс., сiтiл. 

тощо) 

зг.рах.№СФ-

0000109 вiд 

27.06.19р.У 

13848,00 



т.ч.ПДВ 

2308,00грн. 

116 1350 04.07.2019 33 ТзОВ 

«ЦЕНТР 

РЕКЛАМИ»  

М.Львів, ву. 

Зелена, буд 

111 

32712994 +;1350;Розмi

щення друк. 

агiт. матер. чи 

пол.рекл. на 

носiях 

зовн.рекл. 

(бiлбордах, 

вивiс., сiтiл. 

тощо) 

зг.рах.№СФ-

0000110 вiд 

01.07.19р.У 

т.ч.ПДВ 

4156,67грн. 

24940,00 

116 1350 04.07.2019 35 ПП 

"Рекламне 

агенство" 

Акварiум" 

М.Львів, 

вул. 

Залізняка, 13 

36462603 +;1350;Розмi

щення  друк. 

агiт. матер. чи 

пол.рекл. на 

носiях 

зовн.рекл. 

(бiлбордах, 

вивiс., сiтiл. 

тощо) 

зг.рах.№АК-

0207-10 вiд 

02.07.19р.У 

т.ч.ПДВ 

49786.00грн. 

298716,00 

116 1220 04.07.2019 38 ТзОВ " 

Експрес 

медiа сХаб" 

М.Львів, 

вул. В. 

Великого, 

5А 

30823524 +;1220;Публiк

ування 

агiтацiйних 

матерiалiв у 

друкованих 

засобах 

масової 

iнформацiї 

згiдно з 

рахунком 

№208/17-ПА 

вiд 01.07.19р. 

У т.ч. ПДВ 

5925,00 грн. 

35550,00 

116 1110 04.07.2019 39 ФОП Чмiль 

Святослав 

Львович 

М.Львів, 

вул. 

Городоцька, 

буд.165, 

кВ.70 

+;1110;Вигото

влення 

друкованих 

матер. 

передвиборно

ї агiтацiї 

(плакатiв, 

листiвок, 

буклетiв та 

iнших 

агiтацiйних 

матер.) зг.рах. 

№ 0000064 вiд 

27.06.19р.Без 

ПДВ. 

5000,00 

116 1350 05.07.2019 30 ДП"КОНТР

АКТИ-

МЕДIА"ТзО

В 

"Укр.рекл.аг

енство" 

М.Львів, 

вул.Зелена, 

буд.109, 

кВ.306 

31291492 +;1350;Розмi

щення 

друк.агiт.мат.

чи полiт.рекл. 

на носiях 

зовн.рекл. 

(бiлбордах, 

141329,20 



вивiс., сiтiл. 

тощо) 

зг.рах.№РФ-

0000000946 

вiд 

27.06.19р.У 

т.ч.ПДВ 

23554,87грн. 

116 1400 05.07.2019 40 СП ТзОВ ТК 

"МIСТ" 

М.Львів, 

вул. 

Сихівська, 

буд.8 

22335089 +;1400;Розмi

щення 

передвиборчо

ї агiтацiї на 

плазмових 

монiторах в 

ТЦ ВАМ 

згiдно з 

рахунком 

№111 вiд 

27.06.2019р. У 

т.ч. ПДВ 

1160,00 грн. 

6960,00 

116 1110 05.07.2019 41 ТзОВ 

«ПРОПЕТ 

ПРIНТ»  

М.Новояворі

вськ, вул. 

Січових 

Стрільців, 

буд.16 

38502244 +;1110;Вигото

влення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборно

ї агiтацiї 

(плакатiв,лист

.,букл. та 

iнших 

агiт.мат.)зг.ра

х. №СФ-

000371 вiд 

04.07.19р.У 

т.ч. ПДВ 

414,00грн 

2484,00 

116 1110 05.07.2019 44 ФОП Чмiль 

Святослав 

Львович 

М.Львів, 

вул. 

Городоцька, 

буд.165, 

кВ.70 

+;1110;Вигото

влення 

друкованих 

матер. 

передвиборно

ї агiтацiї 

(плакатiв, 

листiвок, 

буклетiв та 

iнших 

агiтацiйних 

матер.) зг.рах. 

№ 0000066 вiд 

01.07.19р Без 

ПДВ. 

500,00 

116 1110 05.07.2019 45 ФОП Чмiль 

Святослав 

Львович 

М.Львів, 

вул. 

Городоцька, 

буд.165, 

кВ.70 

+;1110;Вигото

влення 

друкованих 

матер. 

передвиборно

ї агiтацiї 

(плакатiв, 

листiвок, 

буклетiв та 

iнших 

агiтацiйних 

матер.) зг.рах. 

№ 0000067 вiд 

01.07.19р Без 

ПДВ. 

3000,00 



116 1350 05.07.2019 42 ДП"КОНТР

АКТИ-

МЕДIА"ТзО

В 

"Укр.рекл.аг

енство" 

М.Львів, 

вул.Зелена, 

буд.109, 

кВ.306 

31291492 +;1350;Розмi

щення 

друк.агiт.мат.

чи полiт.рекл. 

на носiях 

зовн.рекл. 

(бiлбордах, 

вивiс., сiтiл. 

тощо) 

зг.рах.№РФ-

0000000947 

вiд 

27.06.19р.У 

т.ч.ПДВ 

46589.00грн. 

279534,00 

116 1110 09.07.2019 43 ФОП Чмiль 

Святослав 

Львович 

М.Львів, 

вул. 

Городоцька, 

буд.165, 

кВ.70 

+;1110;Вигото

влення 

друкованих 

матер. 

передвиборно

ї агiтацiї 

(плакатiв, 

листiвок, 

буклетiв та 

iнших 

агiтацiйних 

матер.) зг.рах. 

№ 0000065 вiд 

27.06.19р Без 

ПДВ. 

9800,00 

116 1110 09.07.2019 46 ФОП Чмiль 

Святослав 

Львович 

М.Львів, 

вул. 

Городоцька, 

буд.165, 

кВ.70 

+;1110;Вигото

влення 

друкованих 

матер. 

передвиборно

ї агiтацiї 

(плакатiв, 

листiвок, 

буклетiв та 

iнших 

агiтацiйних 

матер.) зг.рах. 

№ 0000068 вiд 

05.07.19р Без 

ПДВ. 

12500,00 

116 1400 10.07.2019 47 ФОП 

ЯЦЕНКО 

ТАРАС 

СЕРГIЙОВИ

Ч 

М.Львів, 

вул. 

С.Петлюри, 

буд. 27, 

кВ.42 

+;1400;Реклам

но-

iнформацiйнi 

послуги 

згiдно 

рахунку № 

19/07/09-1в 

вiд 10.07.19р. 

Без ПДВ. 

5000,00 

116 1212 10.07.2019 48 ТзОВ "ТРК 

"Львiвська 

хвиля" 

М.Львів, 

вул. 

Гоцульська, 

9А 

13824151 +;1212;Оплата 

ефiрного часу 

на радiо 

згiдно 

рахунку № 

СФ-000513 

вiд 10.07.19р. 

У т.ч. ПДВ 

6678,00 грн. 

40068,00 

116 1212 11.07.2019 49 ТзОВ 

Радіоінформ

аційний 

М.Львів, 

вул. Кн. 

Романа, 12 

20851970 +;1212;Оплата 

ефiрного часу 

на радiо 

10903,20 



центр 

"Незалежніс

ть" 

згiдно 

рахунку № 

507/19 вiд 

10.07.19р. Без 

ПДВ. 

116 1220 11.07.2019 51 ФОП 

Запотічна 

Ірина 

Стефанівна 

М.Львів, 

вул. В. 

Великого, 

75/82 

+;1220;Публiк

ування 

агiтацiйних 

матерiалiв у 

друкованих 

засобах 

масової 

iнформацiї 

згiдно з 

рахунком 

№79 вiд 

04.07.19р. Без 

ПДВ. 

2500,00 

116 1212 11.07.2019 50 ТзОВ 

"Престайм.к

ом.юа" 

М.Львів, 

вул. 

Городоцька, 

2 

34259663 +;1212;Оплата 

ефiрного часу 

на радiо 

згiдно 

рахунку № 

99/19 вiд 

11.07.19р. У 

т.ч.  ПДВ 

4480,00 грн. 

26880,00 

116 1212 12.07.2019 52 ТзОВ "ТРК" 

РАДІО-ЕРА" 

М.Київ, вул. 

Кирилівська,  

буд.86 

30019068 +;1212;Оплата 

ефiрного часу 

на радiо 

згiдно 

рахунку № 

210  вiд 

11.07.19р. У 

т.ч.  ПДВ 

806,40 грн 

4838,40 

116 1212 12.07.2019 54 Філія ПАТ 

"НСТУ" 

"Львівська 

регіональна 

дирекція" 

М.Львів, 

вул. 

Гоцульська, 

9А 

40020216 +;1212;Оплата 

ефiрного часу 

на радiо 

згiдно 

рахунку № 

170  вiд 

12.07.19р. У 

т.ч.  ПДВ 

369,60 грн. 

2217,60 

116 1212 12.07.2019 53 ТзОВ 

Радіоінформ

аційний 

центр 

"Незалежніс

ть" 

М.Львів, 

вул. Кн. 

Романа, 12 

20851970 +;1212;Оплата 

ефiрного часу 

на радiо 

згiдно 

рахунку № 

509/19 вiд 

10.07.19р. Без  

ПДВ. 

7788,00 

116 1211 15.07.2019 55 ПП "НТА-

Незалежне 

телевізійне 

агенство" 

М.Львів, 

вул. 

Винниченка, 

6 

30053161 +;1211;Оплата 

ефiрного часу 

на 

телебаченні 

згiдно 

рахунку № 

111  вiд 

15.07.19р. У 

т.ч.  ПДВ 

1740,00 грн. 

10440,00 

116 1212 16.07.2019 56 Філія ПАТ 

"НСТУ" 

"Львівська 

регіональна 

дирекція" 

М.Львів, 

вул. 

Гоцульська, 

9А 

40020216 +;1212;Оплата 

ефiрного часу 

на радiо 

згiдно 

рахунку № 

2524,80 



177  вiд 

15.07.19р. У 

т.ч.  ПДВ 

420,80 грн. 

116 1220 16.07.2019 57 ТОВ 

"ВИДАВНИ

ЧИЙ ДІМ 

"ВИСОКИЙ 

ЗАМОК" 

13807781 М.Львів, 

вул. Героїв 

УПА, буд. 65 

+;1220;Публiк

ування 

агiтацiйних 

матерiалiв у 

друкованих 

засобах 

масової 

iнформацiї 

згiдно з 

рахунком 

№ВЗ-0000696 

вiд 15.07.19р. 

Без ПДВ. 

23400,00 

116 1110 16.07.2019 58 ФОП Чмiль 

Святослав 

Львович 

М.Львів, 

вул. 

Городоцька, 

буд.165, 

кВ.70 

+;1110;Вигото

влення 

друкованих 

матер. 

передвиборно

ї агiтацiї 

(плакатiв, 

листiвок, 

буклетiв та 

iнших 

агiтацiйних 

матер.) зг.рах. 

№ 0000073 вiд 

16.07.19р Без 

ПДВ. 

5000,00 

116 1212 16.07.2019 59 ТзОВ 

Радіоінформ

аційний 

центр 

"Незалежніс

ть" 

М.Львів, 

вул. Кн. 

Романа, 12 

20851970 +;1212;Оплата 

ефiрного часу 

на радiо 

згiдно 

рахунку № 

513/19 вiд 

10.07.19р. Без  

ПДВ. 

7788,00 

116 1212 17.07.2019 60 ПАТ "ТРК 

Люкс" 

М.Львів, пл. 

Галицька, 

б.15 

20765851 +;1212;Оплата 

ефiрного часу 

на радiо 

згiдно 

рахунку № 

ЛВ676 вiд 

16.07.19р. Без  

ПДВ. 

1809,36 

116 1400 19.07.2019 61 ФОП 

Кушнір 

Роман 

Олегович 

М.Львів, 

вул. 

Освицька 

15/12 

+;1400;Оплата 

за 

інформаційно

-

консультатив

ні послуги 

згідно 

рахунку №1 

від19.07.19р 

17800,00 

Усього 1177910,56 

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

перерахованих виконавцям 

(код статті 8) 

Код 

статті 

Дата 

повер- 

нення 

коштів 

Номер 

розрахун- 

кового 

документа 

Виконавець 

(повна назва) 

Місцезна- 

ходження 

виконавця 

Код 

виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, номер 

та предмет 
договору) 

Призна- 

чення 

платежу 

Сума 

(грн) 



8 - - - - - - - - 

8 - - - - - - - - 

8 - - - - - - - - 

8 - - - - - - - - 

- 

Розпорядник коштів 

поточного рахунку 

виборчого фонду 
(підпис) (прізвище та ініціали) 

Секретар 

Центральної виборчої комісії Н. БЕРНАЦЬКА 



Додаток 10 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою окружної виборчої комісії 

з виборів народних депутатів України 

одномандатного виборчого округу №    
 

від "  "  20     року №    
 

 

АНАЛІЗ 

фінансового звіту про надходження та використання 

коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі №  116 
 

остаточний 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 
 

за період з "27" червня до "19" липня 2019 року 

Веремчук Валерій Миколайович 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в народні депутати України, 

зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 116 ) 

 

м. Львів 
 

 

(місце складання) 

" 22 " липня 2019 року 

 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

1. Аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів 

 

 
Вид рахунку 

виборчого 

фонду 

 

Назва банку, 

в якому 

відкрито 

рахунок 

 

 
Код банку 

 

 
Номер рахунку 

 
Дата 

відкриття 

рахунку 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

розпорядника 

коштів поточного 

рахунку 

виборчого фонду 

поточний АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК

» 

14360570 26434053701013 27.06.2019 Веремчук Валерій 

Миколайович 
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2. Аналіз формування виборчого фонду 

2.1. Аналіз джерел формування виборчого фонду 

 
Код 

статті 
Найменування показника Сума, грн Питома вага, % 

1 Власні кошти кандидата 80000,00 6,48 

3 Добровільні внески юридичних осіб - - 

4 Добровільні внески фізичних осіб 1154000,00 93,52 

Усього розмір виборчого фонду 1234000,00 100 

  _ 

   

   

   

   

  
2.2. Аналіз повернення добровільних внесків особам 

 
Код 

статті 
Найменування показника Сума, грн 

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився 

розпорядник рахунку 

- 

 
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) 

- 

Усього повернуто добровільних внесків особам - 

  _ 

   

   

   

   

  
2.3. Аналіз перерахування добровільних внесків до Державного бюджету 

України 

 
Код 

статті 
Найменування показника Сума, грн 

 
3110 

Перерахування до Державного бюджету України внесків 

осіб, які згідно з частиною третьою статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України" не 

мають права здійснювати відповідні внески 

- 

 
3120 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, 

розмір яких перевищує розмір, визначений частиною 

другою статті 50 Закону України "Про вибори народних 

депутатів України" 

- 
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Код 

статті 
Найменування показника Сума, грн 

 

3210 

Перерахування до Державного бюджету України внесків 

осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку, в разі 

неможливості їх повернення відповідним особам 

- 

 

 
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 

- 

Усього перераховано до Державного бюджету України - 

  _ 

   

   

   

   

  
3. Аналіз використання коштів виборчого фонду 

 
Код 

статті 
Напрями використання коштів Сума, грн 

Питома вага, 
% 

1100 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 38284,00 3,25 

1200 Використання засобів масової інформації 176707,36 15,00 

1300 Інші послуги, пов’язані з проведенням 
передвиборної агітації 

933159,20 79,22 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію 29760,00 2,53 

Усього використано коштів 1177910,56 100 

   

   

   

   
 

4. Аналіз своєчасності подання фінансових звітів та відповідності їх 

оформлення встановленим вимогам 

   

   

   

   
 

 

5. Аналіз відповідності поданих фінансових звітів інформації, отриманій від 

банків 
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6. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, 

перерахування невикористаних коштів кандидату та/або до Державного 

бюджету України 

   

  

  
 

 

 

ВИСНОВКИ 
Звіт подано в повному обсязі відповідно до Закону «Про вибори народних депутатів 

України» , порушень щодо формування виборчого фонду та використання його коштів не 

виявлено. 

 

 

 

 

Секретар 

Центральної виборчої комісії 




