






Додаток В 

до постапови Цен:тральн:ої 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 № 145 (форми № 4) 

_проміжний_ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "08 жовтня" до "22 жовтня" 2021 року 

_____ Степанець Іван Володимирович ____ _ 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 305299, № рахунку UA933052990000026438031600594 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Код статrі 

2 
Усього 

Код статrі 

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 Сума (грн) 

18.10.2021 272093494 
- -

1. Відомості про надходження на поточний рахунок
добровільних внесків юридичних осіб 

(код статті 3) 

1,00 
1,00 

Дата надходження 
Номер 

розрахункового 
Наймену-вання Місцезнаход- Код платника 

внеску 

-

-

Дата 
надходження 

внеску 

19.10.2021 

19.10.2021 

ІІJІ8ТНИК8 ження матника (ЄДРПОУ) 
документа 

- - - -

- - - -

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

(код надходження коштів 4) 

Місце 
Реєстраційний 

Номер розрахун- Прізвище, ім'я, проживання Адреса 
номер облікової 

картки 
ковоrо по батькові платника житла 

платника ( область, район, платника 
платника 

документа 
податків/серія і 

населений пункт) 
номер паспорта 

@2PL313347 Ющенко м. 

Олексій Золотоноша 
Миколайов 

ич 
@2PL353003 Ющенко м. 

Олексій Золотоноша 
Миколайов 
ич 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

Сума 
(грн) 

0,00 
0,00 

Сума 
(грн) 

22000,00 

27600,00 

49600,00 

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 статті Дата надходження Номер розрахункового Найменування Місцезнаходження Код платника Сума 
внеску документа платника платника (ЄЛРПОУ) (гон) 

10 - - - - - 0,00 
Усього - - - - - 0,00 









ОВК
Прямоугольник

ОВК
Прямоугольник

ОВК
Прямоугольник


