
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 №205 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з" 25" червня до "-11..__" липня 2019 року 

Грецький Володимир Миколайович 
(прізвище, ім'я. 110 батькові канлидата в депутати) 

Чернігівське облуправління АТ «Ощадбанк», код 89353504, рах.26431500060387 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Код Найменування статті 
статті 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

2 Власні кошти кандидата 

з 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 розм,ір, визначений частиною другою 
статті 50 Закону Украі'ни "Про вибори народних депутатів 
Украі"tи" 

' ·-·-- -

4 Добровіл!,_�іі внески фізичних осіб, у тому числі ---·•··---··-· -

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори народних депутатів Уkраіни", 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 
У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
(2 + З + 4 + 9+ 12) 

2000 

2100 

2. Перерахування коштів :J поточного рахунку виборчого фонду

Повернення добровільних внесків особам (21 ОО + 2300): 
--------···------··· -----·-·--·-·---·-"-··--- -·---- - . ------- ----- ---- -----------------------. -- - -·-

Повернення особам внесків, від яких відмовився ро:нюрядник 
поточного рахунку 

- --------

Сума 

(грн) 

о 

о 

о 

о 

3000 
о 

о 

о 

о 

3000 

3000 

3000 

f \, 

,_ 

Національне агентство з питань запобігання корупції 

07/69620/19 від 31.07.2019 

сп ІІ ІІ ІІІ І ІІІ ІІ ІІІІІ І ІІІ ІІ ІІ І ІІІ ІІІ ІІ ІІІ ІІІІ ІІІ І 



Код 
статті 

2300 

3000 

3110 

3120 

3210 

3230 

4000 

5000 

6000 

··-------· 

Найменування статті 

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) 

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

Перерахування до Державного бюджету У країни внесків осіб, які 
відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про 
вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 
. . . 

вщповщю внески 

Перерахування до Державного бюджету України 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 У країни 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 інtо�мації 

---··-·-

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) 

3. Використання коштів виборчого фонду

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

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

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

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 ( 121 О + 1220):

1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): 

1211 оплата ефірного часу на телебаченні 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

нац�ональне аrентстео з питань запоо,rання ко n ру ції 

07/69620/19 від 31.07.2019 

cn 11 ІІ ІІІ І ІІІІІ ІІІІІ І ІІІ ІІІІ І ІІІ 11 1 11 ІІІ 11/І ІІ/ І 



Код 
статті 
1212 

1220 

1300 

1310 

1320 

1330 

1340 

1350 

1360 
1361 

1362 
1400 

-·

-·

Найменування статті 

------------- ----- -

··------·----------··•-

оплата ефірного часу на радіо 

публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової

інформації 

Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації

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

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)

оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів,

дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для

виготовл�_!-ІНЯ матеріалів пе�едвиборної а�·ітації

оренда обладнання та технічних засобів для ведення перелвиборної

агітації 
оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів

громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації

розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках,

сітілайтах тощо) 
Послуги зв'язку (1361 + 1362): 

послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграфного,

фототелеграфного, факсимільного, документального зв 'язку,

мереж та каншzів передавання даних тощо) 
послуги поштового зв 'язку 
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) 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду

(2 +З+ 4 + 9 + 12-2000 - 3000-4000-5000- 6000- 1000)

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за

укладеними договорами L} 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Звіт подано "25" липня 2019 року 

Розпорядник коштів 
' 

поточного рахунку 
виборчого фонду ./ В.М. ГRецький 

CC�A'-n:rcr ( прізвище та ініціали) 

Національне аrентсrво з питань заnобіrання корупції 

07/69620/19 від 31.07.2019 

сл ІІ ІІ ІІІ І ІІІ ІІ ІІІІІ І ІІІ ІІ ІІ І ІІІ ІІІ ІІ ІІІ ІІІІ ІІІ І 



Додаток.В 
до поспитови 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 № 205 ( форми № 4) 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з" 25" червня до "_2_4 "липня 2019 року 

Грецький Володимир f\,1 иколайович 
(прізвище, ім 'я, 110 батькові ка� 1. t,1,,ал1 н ле11утати)

Чернігівське облуправління АТ «Ощадбанк», KQ)J,_Я9353504, рах.26431500060387 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок. № рахунку) 

Код статті 

2 
2 

2 
Усього 

Код статті 

з 

з 

з 

Усього 

Код статті 

4 

4 
Усього 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів

кандидата в народні депутати України 

(код статті 2) 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сvма (грн) 

----·-•--····- - - · -�--

· ·· ·----·-·- ·-------

1. Відомості про надходженни на 1юточний рахунок
добровільних внес�ів юридичних осіб 

(код статті 3) 

·-----·---- --

о 

о 

о 

о 

Дата надхо11же11ня Номер Наймену-вання ',1ісцезнаход- Код nлатн11ка розрахункового 
внеску 

-· 

Дата 
надходжешш 

внеску 

11.07.2019 

документа 
платника женни олатника (ЄДРПОУ) 

-----•--

2. Відомості про надходження на поточний рахунок

добровільних внесків фізичних осіб 

(код надходження коштів 4) 
• ------• 

··-➔г-----·---·-· 

Реєстраційний 
Номер 

flрізвнще, ім'я, 
Місце 11111Jж11н:нщ11 номер облікової 

розрахун-
по батькові г1лап111ка (нб.�аt·ть, Адреса ЖІПJЩ картки 

кового район, ІНН.'l'.'Іt'ІІІІJі п.гнпника платника 
платника 

r1ун1н) податків/серія і документа 
номео nacnooтa 

-· ---�---

53 Крошка Черні r·i �ська Вулиця  

Віктор область. 
Олексійович МІСТО 

Чернігів 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(грн) 

3000 

о 

3000 



4. Відомості про надходження на 1юточний 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 1 О) 

Код етапі Дата надходження Номер розрахункового Найменування Місцезнаходження Код платника Сума 
внеску докvмента платника платника ІЄТІРПОУІ (гон) 

10 о 

10 о 

10 о 

Усього о 

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 І О) 
--··----

Номер [lрі1вище, ім'я, 
Код статті Дата t1адхuд-

по батькові ження внеску ро:Jрахунковоru 
документа платника 

10 
10 
10 

Усього 

-----···· -----· 
,1іп.1.е 

ІІ(ЮЖІ1ВНІІtІИ 

п.:щ1н111,·а 

(об.1 1а1.'11,, Р"йон. 
нассленш1 

пунк_!l 

Л.'І.JН•са житла 
11ла1ника 

Ре"страційt1ий 
номер обліковоі' Сума 

картки платника (грt1) податків/серія і 
t1омер паспорта 

о 

о 

о 

о 

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

народних депутатів України" 

Дата 
Код статті надходжеш-1я 

внеск\' 

11 1------+-----L 

11 
11 

11 
Усього 

Номер розрахунко
во,·о документа 

(код статті 11) 

Найме11ування 
платника 

\1існf111ахо11�ження 

11�'1атника 

Код платника 
(ЄДРГІОУ) 

Сума 
(грн) 

- -·-· ------·----+---------1f-----J 

---- ··-- о 
- ····--··· -···--•·-····- --··+---------f-----1

. -····--·-···----··-·-+-- ------+----

о 

о 

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) 

Місце Ресстраційний 
Дата Номер Прізвище, ім'я, ІІJІОЖНВЗННЯ номер облікової 

Код статrі по батькові платника Адреса житла Сума 
надходження розрахункового (область, район, картки платника (грн) nлат11ика 

податків/серія і внеску документа платника 
насе.,н!нвІі 

·--�:! 11,·Е}. ___ 
номер паспорта 

11 о 
--· 

-· ·-· �----·--

11 о 
····-··-·· -------�--- · •·· 

11 о 

Усього о 



Код етапі 

9 

9 

9 

Усього 

Код статті 

12 

12 

12 

Усього 

Код етапі 

12 

12 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами 

(код статті 9) 

Реквізити 
Дата Номер розрахуи- договору (дата 

перерахуваииа Виконавець Код виконавця укладання, Призначення 
штрафних 

ковоrо 
(повна назва) (ЄДРПОУ) документа номер та платежу 

санкцій предІ\1ет 
доrовооv\ 

--·· ··-····-··-· 

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок

від юридичних о.:іб

·---- ··---·-·--

Дата надходження ІІоме11 
розрахункового внеску аокvмента 

(код статті l2) 

•---- ---·•- -

Найменува11ня 
платника 

·-·-----------·--··-
Місцезнаходження Код платника 

nлатн11ка (ЄДРПОУ) 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок

від фізичних осіб 

Номер 
Дата надход- рюрахун-
ження внеску коооrо 

,"J0k')'�І(;'H"fi8 

(код статті l2) 

Прізв11ще, ім'я, 
no батькові 
платника 

Місце 
прожнва1111я 

11латн11ка 
(обтн--rь, раїюн, 

HitCt'.1t'Jlllji 

Адресн ж1п ла 
платника 

Ресстраціііний 
номер облікової 

н-артки 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(1·рн) 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(грн) 

... !!):!'h'І) 

11латника 
податків/серія і 
номе11 паспорта 

···-··· -···--··-- -----�-��-+------1 

-------·-----------·--- -------·-----+-------+-------і 

о 
!------+---------- --------· --+-------+-------

12 

Усього 

Код етапі 

Усього 

Код статті 

2100 

Усього 

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

Дата повернення Номер розрахун- (}rримувач 
внескv кового документа (повна назва) 

Місце-
шаходження отонмvвача 

--- --· ··---·-

Код отримувача 
!ЄДРПОУ\ 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам
(код статті 2 ! OU. 2300) 

-- ---------- ---------·---- -·-·---- ----•--··· 
·-··г- ·------·-- РесстраціііНІІЙ VІісне 

Дата Номер Прізв11ще, ім'я, щюживання номер облікової 
11.1атника Адреса житла картки платника 

nовер11ення 1>озрахункового по батькові (область, район, податків/серія і платника 
внеску документа отримувача населен11й номер паспорта 

ІІУНКТ) отр11мувача 

Крошка Чернігівська 
24.07.19 240 Віктор область 

Олексійович м.Чернігів 

о 

о 

Сума 
(гон\ 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(грн) 

3000 

3000 



Код статті 

Усього 

Код статті 

Усього 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб

до Державного бюджету У країни 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

Дата перераху- Номер Наііме11уваи11я Місцезнаходження Код платника 
вання внеску розрахункового платника платника (ЄДРПОУ) документа 

-----

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету України 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

- ·-- -

Місне Реєстранійний 

Номер fІрізвище, ім'я, J'ІІ)ОіКlІВИНН\І номер обліковоr 
Дата перс ра ху- [ІJНПНІ-ІКИ .-\щ1еса ж,пла картки розраху11кооо1·0 по батькові вавня внеску (область, район, ІІJІ3ТНИК3 платника документа платника 

нас,елсннй податків/серія і 
r,ункт) номер паспорта 

Сума (грн) 

о 

о 

о 

о 

Сума (грн) 

о 

о 

о 

о 

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

Код статті Дата оплати 11ослуr 

4000 

4000 

4000 

І/омер 
розрахункового 

документи 

( код статті 4000) 

Найменування 
банку 

І\1ісшпнаходженні1 
банку 

------ -----+--------· _,,_. ______ ,__ __ �-

Код банку 
(ЄДРПОУ) 

-----+--------+------- ---- -------

Усього 

Кодстаm 

5000 

5000 

5000 

Усього 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

Дата повернення Номер 
Отр11мувач Місце- Код отримувача 

розрахункового зна ходжения 
коштів (повна назва) (ЄДРПОУ) ДОКVІ\-1СНТ3 отоимvвача 

Сума (грн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

17. Відомості про повернення фі:шчним особам помилкових надходжень коштів
(код статті 5000) 

-

Номер Код Дата nовернен-
статті ня коштів 110·1рахунко-

вого до"--умента 

5000 

5000 

5000 

Усього 

------ --- --· ··-·----··---- ---··-- - ---·•-----г· мі .. :не І 
ІІрі:11111ще, ім'11, 

111)ож:нuаt111я І 

110 fіать1{011і 
ІІJНПІІІ·ІЮІ 

(обласп,, район, отримувач;, населений 
пункт) 

,._ , __ ----·--

Реєстраційний 
110�1ер обліковоі' 

Л,1р�са жит ла картки платника 
Сума (грн) н.аатника податків/серія і 

номер паспорта 
отоимvвача 

о 

о 

о 

о 



18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку
в друкованих засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

Дата 
Номер розрахунко- Найменування Місцезнаходження Код отримувача 

Код етапі перерахування 
вого документа отримувача отр11мувача (ЄДРПОУ) 

Сума (грн) 

6000 

6000 

6000 

Усього 

коштів 

.. 

--•-·> 

··-·- --·-•·-----· -----""----- -----· -

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

о 

о 

о 

о 

(код статті 111 О, 1120, 11 ЗО, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1 З 1 О, 1320, 1330, 
1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

Номер 
Номер 

одномандат11ого Отримувач Місце:ша- Код 
виборчого округу Код етапі 

Дата розрахун-
(повна ходження отримувача 

Призначе1111я 
платежу кового nJІатежу (в порядку назва) отрНМ)'В3Ч8 (ЄДРПОУ) 

зростання) 
документа 

_____ ,, ______ 

------------- ------

... - -------- ·-·--·-------

Усього 
····---- ___ ,____ -- ·---

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

Дата 
Код nовер• 

статті нення 
коштів 

8 

8 

8 

8 

Номер 
розрахун

кового 
.цокуме11та 

Виконавець 
(повна назва) 

(код статті 8) 

Місцезна
ходження 

ВІІКОН31ЩЯ 

Код 
виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 
договору (дата 

укладання, 1to!\-1ep 
та предмет 
догово 

Призна• 
чення 

платежу 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

- -- ____ _  ......,_ ______ _._ ____ ......,_ __ __, 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду __ В.М. Грецький 

(прізвище та ініціали) 
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