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Додаток7 
до постанови Центральної виборчої коJІ1іс17 

від 1 JJсовтня 2020 року № 324 
(зі з.л1і11а.11zи, впесешuш постаиовою 

Центральної виборчої t<O"Jticiї 
,від З листопада 2020 poky № 442) 

форма№4 
ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в депутати, канд�щата на посаду сільського, 

селищного, міського голови 
-----�проміжний __ �---

(в�щ звіту. проміжний, остаточний) 

за період з 110411 до 1118 1
' березня 2021 року 

"- ---------- ----·- -------- --· -------
- -i 

!}p_.oмiжf!l�_б<Jplf щ.уо:ЦН!!!JJ!@'Татів У:країни 28 берез�J92J. POJSY �-oд!!OМillmi:!:hioмx
�иборчо�·щsру�і № Ю� 

(назва та дата �роведешш �Іісцевих виборів) 

Rошулинський Руслан Володимирович 
(прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандиµата в депута.ти, канд�щата на посаду сільського, 

сешпцноrо, міського голови) 

ПУБШЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 
№ UA503204780Q00026433924416093 

(найменуваюш та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку), 
1шбор<111Їt Окрj-г 

(по:;наче111m 1шборнащ OtqJ}'гJ) 

:.1а11_боріа ______________________ _ 
{дen}'mamiu Bep.tostroi РаОи Авто11011111ої РеспубліtШ Крю,1. обдас11ш. ройr:тта, .,�ісьk-.,т, 

раІіо1111ш:у.11істІ. селищних, сІт,ських рад, сlльських, сел11щта"11Іськ11х голів) 

(J, редтщіl писта1101111 Це1111wмь11оі аиборчоr 1«1,11іс1І-
q/д З л11сто1111{)(12020 poi,;pJtf 4./2) 

Розпорядник коштів 
.ПОТОЧНОГО рахунку 

• nрізвище, ім'я (усі власні імена), 116 батькові (за наявносп) (ІФдза РНОКШІІсерія та номер паспорm')

Код статті Наіімеuувацuя tта1Ті, Су�1а 
(rn11) 

1. Надходження коштів на поточний рахvнок виборчого онду 

Кошти місцевої організації політичної партії (для 0,00 . 

І.І кандидатів, висунутих r,rісцевою організацією політичної . 

паnтії) 
1.2 Власні кошти кандидата 0,00 
І.З ТТобровілвні внески фізичних осіб 484 384,89 

1.4 
Надходженщr штрафних санкцій за укладеними 0,00 
договорами 

1.5 Помилкові надходження коштів 0,00 
Усього надійІІІло коштів на поточний: рахунок виборчого фонду 

484 384,00 (І.І+І.2+!.3+1.4+1.5 1 
2. Перераvuвання коштів з поточного nахvнку виборчого 1>онду

2.1 
Повернення добровільних внес1..:ів фізичним 'особам о,оо 
(2.І.1+2.!.21: ' 

2.1.1 Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 0,00 
яких відмовився розпооядник поточного оахунку 
Повернення фізичним особам Щ)бровільних внесків у'Сумі, 0,00 

2.1.2 що перевищує розмір, установлений частиною другою 
етапі 2J5 Вибоочоrо коде1ссv УкоаУни 

Націона��ьІЮ аrеЮ'Сіва 3 питань �sпобіrан!Іі! коруnціІ 
• Для осіб, які через смі реліrііtні перекошuшя підмов1111ися 11'ід прніІияпя petcrpaцii111oro номс� oблiкo110Pl/JA9hi!{�к�i/;\,,6q;g3J021 

"'""'"="Р'•"•"""'"'' '""'Р"'°ю•шn ор�, і••= оіц"іщ .,,�opri. . 
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