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Додаток 7 
до постанови Центрш�ьно,· виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 10/0

форма№ 4 
ЗВІТ 

Код 
статrі 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі №_ll_ 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "26" червня до 1120 11 липня 2019 року 

Ляденко Олег Васильович 
.(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».
КРИВОРІЗЬКИЙ ФІШАЛ, ПРИВАТ-ЦЕНТР VIP, МФО 305750 

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

№ 26433053500623 

Найменування статrі 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Сума 
(г н' 

2 Власні кошти .кандидата 598000.00 

1 О внески осіб, визначених у частині третій статті 5 О Закону 
України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 
п. ава здійспювати відповідні внески 

11 впескu, poз1i,tip яких перевищує-розмір, визначений частиною другою 
статті 50 Закону Украіни "Про вибори народних депутатів 
Ук аїни"

4 \?б )овільні внески ізичних осіб, то числі 
10 в11ескu осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

У}(раї11u "Про вибори народних депутатів Украіни", які не мають 
п нюа здійснювати відповідні внески 

І----� 

11 вrи:ски, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 
ститті 50 Закону Украіни "Про вибори народних депутатів 

0,00 
О.ОО 

0,00 

о.оо ----,
0,00 

о.оо

1----·'-' _1_1:_ ге_і.,_ш_'_' -------------------------+---------< 

9 П· рсра.хування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 0,UO 

д,;;,,порru,1и 
1-----1- - -------------------------------+--------; 

12 Е :тлкові шщходження коштів 0,00 

l Усього ІР.'�ійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
2 +З + 4 + 1.>+ 12 

598000,00 
--�-------------------------'-----

.z:. Перерахування кош�в з поточного рахунку виборчого фонду 
2000 І: ·1_ше;· ,ш добровільяих внесків особам{2100 + 2300): 0,00 

2100' г гнсн ., ,У.:обам внесків, від яких відмовився розпорядник 
ПО'УШОГО рахунку 

1----1---

2300 
Г ·: .:рнепня особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 
П; · -І дня rалосування (у разі.вЮІЮчення кандидата в депутати до
в,, <;�)чогс f',юлетеня для повторного голосування- після д 
п· т··,рно! ( ,·о:юсування) 

m .__ __ _____ 

оло 

/ і 
/ 



Код 
статті 

3000 

311 О 

3120 

З.� 1 О

3230 

""·''\(\�- . 

і 

біі�JО І 
____ J 

У,•Ч\f() 

(')- '.. ') _, -- \., .. .: \. ' 

(� ..., .. / · І .) і 

;,; ') : ' ' . 

1; ·J

І ; 

� ! • 
І, .1 

--

І, 

Паймевуваввя статrі 
.· ... --

] ' ху нання коштів до Державного бюджету України
(J. ; ' -: 3 

' .\.' 

г 

12Л + 3210 + 3230) -·--
1 ;,шrя до Державного бюджету України внесків осіб, які 
1 до частини третьої статті 50 Закону України "Про 
,;,оп:пих депутатів України" не мають права здійснювати 

- -
гr:ки

; "1ттr до Державного бюджету України внесків, розмір
, · ,·ус розмір, визначений частиною другою статті 50 
;1r1и "Про вибори народних депутатів України" 

,; ,"',q до Державного бюджету України внесків осіб, від 
, ,, :я розпорядник поточного рахунку, в разі 

' .. . . , , х , ювернення ВІдповІдним особам
·. r ,п:о Державного бюджету України внесків, що 

:�, - ;Jчого фонду після дня голосування (у разі 
. · дидата в депутати до виборчого бюлетеня для 
. :осування - після дня повторного голосування), у 
),�ті їх повернення банком відповідним о'собам 

.. -... �. 

;:• :,,rи, не пов'язані з відкриттям і закриттям 
· : �ункціонуванням 

< • , ,шковвх надходжень коштів
1 реквізитів поточного рахунку в друкованих
·'!: ін о мації
' rпrів з поточного рахунку виборчого фонду

· () + 6000)

· { 'ІОГО фонду 
, _; 

1)00 + 4000 + 5000 + 6000) 

Сума І 
(ГDН) 

0,00 

0,00 

0,00 

! 
0,00 і 

J 

; 

О.ОО 

і
о.оо 

і о.оо 

0,00 

о.оо 

О.ОО 

-- --------------------�-------

11• 

'. Використання коштів виборчого фонду 
"')рЧОГО фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 
,теріалів. передвиборної агітації 
:�о+ 1140 + 11so + 1160): 

·кованих матеріалів передвиборної агітації
:�, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 

1 ·озаписів 
:озаписів 
·tметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з
·ізвищ чи зображень (портретів) кандидатів
парів, паперу, інших предметів і матеріалів для 
'!)іалів.передвиборної агітації 
:таповлення агітаційних наметів 
:обів масової інформації (121 О+ 1220): 

;icy(l211 + 1212): 

·псу на телебаченні
1 :rv на радіо 

: ; йних матеріалів у друкованих засобах масової 

яза11і з проведенням передвиборної агітації 
') + 1340 + 1350 + 1360): 

452045,82 

49168,52 

49168,52 

О.ОО ___________ .. ___ , 
0,00 
0,00 

0,00 ' 
і 
; 
І 

./ 

О.ОО 

192037,30 ' 

0,00 і 
179037.30 : 

! 
0,00 ! 

J 3000,00 

2]0840,00



; 

Код 
етапі 

1310 

1320 

1330 

1340 

1350. 

1360 
1361 

1Зо2 

1400 

Найме�авmr етапі 
. • ' 1,1 . '  

транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 
(перевезення виборчих листівок, плакаrів, технічних засобів та 
обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 
предметів і матеріалів, пов' язаних із передвиборною агітацією) 
оренда будинків і приміщень ДJ,ІЯ проведення публічних дебатів, 
дискусій, "кругJШХ столів", пресконфереІЩій, а також для 
виrотомення матеріалів передвиборної агітації 
оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 
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) 
Послvrи зв'язкv (1361 + 1362): 
послуги електричного зв 'язку (телефстного, телеграфного, 
фототелеграфного, факсимільного, документшzьного зв 'язку, 
мереж та каншzів передавання даних тощо) 
послуги поштового зв 'язку 
Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 
виборчих листівок, плакатів т� інших друкованих агітаційних 

. . . .  ·:;; . .матер�ашв чи друкованих видань, в яких розм1щено матер1али 
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 такv підтримкv 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 

.. 

Сума 

(грн) 
0,00 

· 0,00

0,00 

0,00 

210840,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

145954,18 

0,00 . 

Звіт подано 23 липня 2019 року 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

.' 

Новіков А.Ю. 
(прізвище та ініціали) 



Додаток В 
до постанови Центршzьної 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 № 33 ( форми № 4) 

остаточний 
(вид звіту; проміжний, остаточний) 

за період з "26"' Ч'ервня до "20" липня 2019 року 

Ляденко Олег Васильович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», 
КРИВОРІЗЬКИЙ ФІЛІАЛ, ПРИВАТ-ЦЕНТР VIP, МФО 305750 

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

№ 26433053500623 

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

(код статті 2) 
Код с:татrі Л•та ІІЦІUДЖЄННІІ коштів Номео оозоахvнкового докvмента Сvма (rон\ 

2 

2 

2 

Усього 

Код етапі 

з 

Усього 

,' 

Код с:тапі 

4 

Усього 

1. 

27.06.19 @2PL290712 

04.07.19 @2PL088497 

о о 

Відомості про надходження на поточний рахунок 
добровільних внесків юридичних осіб 

(код статті З 

299000,00 

299000,00 

0,00 

598000,00 

Дата надходжен1111 Номер 
розрахункового 

Наііме1,уаа11нs Місцезнаход- Код nлаn1ика 
вн«ку 

о 

Дата 

MantИKI женнs платника (ЄДРПОУ) докvме,па 

о о о о 

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

(код надходження коштів 4) 

Місце 
Реєстраuійннй проживанна Номер 

Прізвище, ім's, плаnutка 
номер обліковоr 

118ДХОджевиJІ 
розражун-

кового по батькові (область, 
Адреса житла картки 

платника матника 

внеску плаnmка район, документа 
населений 

податків/серія і 

ПVJІКТ) 
номер паспорта 

о о о о о о 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

Сума 
(грн) 

0,00 
0,00 

Сума 
(грн) 

0,00 

0,00 

-

юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 
народних.депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески

(код етапі 1 О) 



Код crani 

10 

Усьоrо 

Місце:таходженн11 
платника 

о 

Код платника 
(ЄПРПОУ\ 

о 

5. Відомості про надходження ва поточний рахунок внесків

Сума 
(гон\ 
0,00 

0,00 

фізичних осі�;':визначеіппу частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески 

(код етапі 10) 

Місце Реєстраційний 
Ном.ер Прізвище, ім'11, проживанна номер облікової 

Дата надход- платника Адреса жirrлa Кодсrатті розрахункового по батькові 
(область, район, платника картки платника 

ЖеІОІJІВНеску податківІсері11 і документа плаmнка населеннІt 
пvнкт\ 

номер паспорта 

10 о о о. о о о 

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) 

; ·  Дата Номер розрахунко- НаІtменуванн11 Місцезнаход-женн11 Код платника Код статrі НадХОДЖеННІІ 
внескv воrо документа ПJJ8ТНИК8 платника (ЄДРПОУ) 

11 о о ' о о о 

Усього 

Сума 
(грн) 

0,00 

0,00 

Сума 
(грн! 

0,00 

0,00 

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір,
визначений частиною другою статгі 50 Закону України "Про вибори народних

депутатів України" 

Кодстатrі 

11 

Усьог 
о 

Код статті 

9 

Усього 

Код статті 

12 

, 
' 

(код статті 11) 

Місце Реєстраційний 
Дата Номер Прізвище, ім'а, 

прожива1111я номер облікової 
по батькові платника Адреса житла 118ДХОДЖеRНІІ розрахункового ( область, район, картки платника платника податків/серія і внеску документа ПЛІПІИКІ населеиніІ 

пvнкт) 
номер паспорта 

о о о· о о о 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами 

(код статті 9) 

Реквізити 
Дата договору (дата Номер розрахун-перерахуваННІІ 

ковоrо Виконаве�u.. Код ВИКОН8ВWІ уклада11н11, Призначення 
штрафних документа (повна назва) (ЄДРПОУ) номер та платежу 

санкцііІ предмет 
договоnv\ 

о о о о о о 

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

(код статті 12) 

Дата надходженНJІ 
Номер Найменуванна Місцезнаходження Код платника розрахункового 

ви� до.,.,..ента матннка платника (ЄДРПОУ) 

о о о о о 

Усього 
. 

Сума 
(грн) 

0,00 

0,00 

Сума 
(грн) 

0,00 

0,00 

Сума 
(грt1) 

0,00 

0,00 

м.:.•· 
··� 

�

·.�



10. Відо1'Jоm1про,помилковіиадходжеНШІ коштів на поточний рахунок· · 
; від фізичних осіб 

(код статtі 12) 

. Місце Реєстрацій11нй 

Номер Прізвище. ім'ІІ, прОJІСИВАПН:11 номер обліковоТ 

Код етапі Датаваnод- розрахун- по батькові 
платника Адреса житла карuси 

.еиJUІвиесху ковоrо (область, район, матннка платника 
nлаmика населениіІ подаuсів/серія і докуме�па 

пvнктІ номеn 11аспорта 

12 о о о о о о 

Усього 

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

Код сrатті 

2100 

2300 

Усього 

Кодстаrrі 

2100 
2300 

Усього 

Дап повериени11 Номер ро1рахун- Отримувач Місце- Код отримува•tа 

· вnескv ковоrо докvмекrа ( повна назва) знаходження отnнмvвача ІЄЛРПОУ\ 

о о о о о 

о о о о о 

' 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам
(код статті 21 ОО, 2300) 

Місце Реєстраційниіі 

Дап Номер Прізвюце, ім'11, 
nрожнванн11 номер обліковоі 

nлаmнка Адреса житла картки платника 
поверненmr розрахунхового по батькові (обпасть, раІІон, платника податків/серія і 

внеску документа отримувача населений номер паспорта 
пvнкт\ отnимvвача 

о о о о о о 

о о о о о о 

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

Номер 

Сума 
(грн) 

0,00 

0,00 

Сума 
/грн) 
0,00 

0,00 

0,00 

Сума 
(грн) 

0,00 

0,00 

0,00 

. 

Дап перераху- НаАменуванн11 Місцезнаходжсю1и Код плаmика Кодстаrrі розрахунховоrо Сума (грн) ваННІІ внеску плаmнка плаn1ика (ЄДРПОУ) 

3110 

3120 

3210 

3230 

Усього 

Кодсrатті 

3110 

3120 

32f0 

3230 

Усього 

до�<vменп 

о о о о о 

о о о о о 

о ·О о о о 

о о о о о 

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

Місце 
Реєстраційний прожнвани11 

Номер ПрізвиІце, ім'11, nлатннка номер облікової 
Дап nepepaxy-

розрахунковоrо по батькові (область, Адреса житла картки 
ванНІІ внеску платника платника докуме�па плаmнка раііон, податків/серія і населений 

nvякт) 
номер паспорта 

о о о о о о 

о о о о: о о 

о о о о о о 

о о о о о о 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Сума (грн) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
І 



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

Кодстатrі 

4000 

Усього 

Код статті 

5000 

Усього 

(код етапі 4000) 

Дата оплати 
Номер НаіtменуваНJІІІ Місцезнаходженн11 Код банку 

розрпунковоrо баw<у банку (ЄДРПОУ) послуг докvме�па 

о о о о о 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

Дата поверненн11 Номер Отримувач 
Місце-

Код отримувача 

коштів 
розрахунковоrо (повна назва) з11аходже11ня (ЄДРПОУ) 

докvмента ОТDИМVВ8Ч8 

о о о о о 

Сума (гр11) 

0,00 

0,00 

Сума 
(грн) 

0,00 

0,00 

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

Код 
статrІ 

5000 
Усього 

Код статті 

6000 

Усього 

Номер 
одиоманд 

amoro 

виборчоr 
о округу 

(в 
порадку 
зростани 

а) 

33 

33 

Місце Реєстраційний 

Номер Прізвище, ім'11, прожиеанн11 номер облікової 
Дата повернеи- розрахунко- по батькові ПЛ8ТІІИК8 Адреса житла картки платника 

НІІ коштів (область, район, платника податків/серія і 
. воrо документа отримувача 

населений номер паспорта 

ПУНКТ) отnнмvвача 

о о ·о о о о 

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

(код статті 6000) 

Дата Номер розрахунко- Найменуванн11 Місцезнаходже111111 Код отримувача nерерuуванна 
коштів 

воrо документа отримувача отримувача (ЄДРПОУ) 

о о о о о 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку
виборчого фонду ка�щидата в народні депутати України

Сума (грн) 

0,00 

і 0,00 

Сума (Грtі) 

0,00 

0,00 

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

Номер 
Код Дата розрахун- Оrрнмувач (повна Місuезна- Код Призначёиш1 Сума 

статті платежу кового назва) ходжеию, отримувача 
(грн) отримувача (ЄДРПОУ) 

платежу 
документа 

Розміщення 

Товариство з 50099, друк. агітац. 

обмеженою м.Кривий Ріг, 
матеріалів на 

1350 02.07.19 140144257 відпо- пр.Поштовий 41501832 носіях з9вн. 92640,00 
відальніс'по буд. 60, реклами, згідно 

.. здог.№11/19 
«БАНЗАЙ ТА» приміщ.4\А від 27.06.19, з 

ПДВ20% 

1211 04.07.19 185302073 Комунальне 50086, 19438354 Оплата 105232,50 



підприємство 
ефірного часу 

на телебаченні, 
«Телерадіоком м.Кривий Ріг, зrідно з дог.№8 -панія пр.Гагаріна, від04.07.19, в 

<<Рудава» буд.68 т.ч.ПДБ 20% 
Криворізької ІПН 2692818317 
міської ради ЛЯДЕНКО О.В. 

Оплата 
Товариство з ефірного часу 
обмеженою 50069, 

на телебаченні, 
.. 

згідно з дог. відповідальні- м.Кривий Ріг, 
33 1211 04.07.19 185302073 стю «Перший 39865405 №02/03-4 від 73804.80 

міський пр.Миру, 04.07.19, в 
телеканал. буд. 44А т.ч.ПДВ 20% 

Крив�йРіг» ІПН 26928183 І 7 
ЛЯДЕНКО О.В. 
Розміщення 
друк. агітац. 

Фізична особа- 50008, 
матеріалів чи 
політ. рекл. 

підприємець м.Кривий Ріг, на носіях 
33 1350 08.07.19 122851004 Колюкаєва вул.Космона- зовнішн.рек., 56100,00 

Ірина втів, буд.З 1, дог.№3/19 від 
Анатоліївна кв.86 .. 27.06. 19. пл-к і 

Ляденко О.В. І 

ІПН 2692818317 і 
Виготовлення І 

друкованих 

04111, м. 
матеріалів І Фізична особа- Київ, вул. 

передвиб. агіт. І

33 111 О 08.07.19 142252008 підприємець Щербакова, згідно з дог. 
І 22118,52 

Нечай Оксана №0407-1 від 
· Юріївна будинок 04.07. І 9 без і 

42/44, кв.В 
І 

ПДВ, 
ЛЯДЕНКОО.В. 
ІПН 269281Ю17 І 

Виготовлення 
друкованих . 

50084, матеріалів 
Фізична особа- м.Кривий Ріг, 

33 1110 08.07.19 142708322 підприємець вул. Спів-
передвиб. агіт. 

І 14800,00
згідно дог.№ 7 

Жаботинський дружносrі, відОЗ.07.19 
буд.47, кв.Зб І 

ЛЯДЕНКО О.В. 
ІПН 269281ЮІ7 І

Розміщення 

: 
друк. агітаu. 
матеріалів чи 

Фізична особа- 50008, політ. рекл. 
підприємець м.Кривий Ріг, на носіях 

12100.00 
33 1350 10.07.19 173502563 Колюкаєва вул.Космона- ЗОВНІШНІШ. 

Ірина втів, буд.З І, рек., дог.NоЗ/ l 9 
Анатоліївна кв.86 від 27 .Об·. І 9, 

ПЛ·К 

ІПН 26928 І 83 І 7 
Ляденко О.В. 

33 1220 15.07.19 202721750 Товариство з 50050, 34339874 Публікування 3000.00 
обмеженою м.Кривий Ріг, агітаційних І 

відповідальні- буд.32 матеріалів у 
стю «Редакція друк. засобах 

- Газети «Зірка» мас. інформанії, 
дог. №І nід 
15.07.19.,бе� 

І пдв 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до остаточноrо фінайсовоrо звіту 
про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата у народні депутати України 
в одномандаТ'1ОМУ виборчому окрузі № 33 

Ляденка Олега Васильовича 

Поточний рахунок виборчого фонду кандидата у народні депутати 
України в одномандатному виборчому окрузі № 33 Ляденка О.В. 
№26433053500623 відкрито в АТ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 
«ПРИВАТБАНК», КРИВОРІЗЬКИЙ ФІllіАЛ, ПРИВАТ-ЦЕНТР VIP, МФО 
305750, 26 червня 2019 року. :, 

Розпорядником поточного рахунку є довірена осо.ба кандидата Новіков 
Артем Юрійович 

За період з 26 червня 2019 року до 20 липня 2019 року: 

- фактів нецільового використання коштів виборчого фонду не було;

- фактів повернення коштів чи сплати штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами не було;

- випадків повернення добровільних внесків особам і перерахування
добровільних внесків до Державного бюджету України не було.

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду А.Ю. Новіков 

: 

23 липня 2019 року 
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