
Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії

від 25 липня 2012 року № 123

форма №4

ЗВІТ
про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 97

Різаненко Павло Олександрович
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)

Філіал ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Бровари, МФО 321842, № 26436053101968
(назва та код установи банку, в якій відкрито поточний рахунок, № рахунку)

Код
статті

Найменування статті Сума
(грн)

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
2 Власні кошти кандидата 265000,00
п Добровільні внески фізичних осіб -

9
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
угодами

“

10

Надходження від осіб, не визначених у частині першій статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
(юридичні особи, громадські організації тощо), які 
перераховуються до Державного бюджету України

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду (2+3+9+10) 265000,00
2. П ерерахування кош тів з поточного рахунку виборчого фонду

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

-

2100
Повернення фізичним особам внесків, від яких відмовився 
розпорядник поточного рахунку

-

2300

Повернення фізичним особам внесків, що надійшли до виборчого 
фонду після дня голосування (у разі включення кандидата у 
депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування -  
після дня повторного голосування)

3000 Перерахування коштів до Державного бюджету України
(3110 + 3120+3210+3220+3230+3300)

-

3110
Перерахування до Державного бюджету України внесків іноземних 
громадян та осіб без громадянства

“

3120 Перерахування до Державного бюджету України внесків 
анонімних жертводавців

“



Код
статті

Найменування статті
Сума
(грн)

3210
Перерахування до Державного бюджету України внесків фізичних 
осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку, в разі 
неможливості їх повернення відповідним фізичним особам

3220
Перерахування до Державного бюджету України сум, що 
перевищують встановлений граничний розмір внеску

“

3230

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 
надійшли до виборчих фондів після дня голосування (у разі 
включення кандидата у депутати до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування -  після дня повторного голосування), у 
разі неможливості їх повернення установою банку відповідним 
фізичним особам

3300

Перерахування до Державного бюджету України внесків від осіб, 
не зазначених у кодах 3110, 3120, які не мають права робити 
внески до виборчих фондів відповідно до частини першої статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
(юридичні особи, громадські організації тощо)

4000
Банківські послуги, які не пов’язані з відкриттям і закриттям  
рахунку та його функціонуванням

-

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду
(2000 + 3000 + 4000)

-

Загальний розмір виборчого фонду 265000,00

3. Використання коштів виборчого фонду
1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 264948,02

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

173312,01

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

134737,01

1120 відеозаписів 9525,00
1130 аудіозаписів -

1140 предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 
використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів

29050,00

1150
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації

-

1200 Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 11370,00

1210 Оплата ефірного часу (1211 + 1212): 11370,00

1211 на телебаченні 11370,00
1212 на радіо -

1220 Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 
інформації

-

1300 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації
(1310 + 1320 + 1330 + 1340+ 1350+ 1360):

69396,01

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)



Код
статті Найменування статті

Сума
(грн)

1320
оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, 
дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, 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 та інших публічних заходів передвиборної агітації

“

1350 виготовлення (оренда) рекламних щитів 69396,01

1360 послуги зв’язку (1361 + 1362): -

1361
послуги електричного зв'язку (телефонного, телеграфного, 
фототелеграфного, факсимільного, документального, мереж та 
каналів передавання даних тощо)

1362 послуги поштового зв’язку -

1400

Інші витрати на передвиборну агітацію (розміщення друкованих 
агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої 
реклами; проведення концертів, вистав, спортивних змагань, 
демонстрації-фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за 
підтримки кандидата, а також оприлюднення інформації про таку 
підтримку тощо)

10870,00

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду
(2+3 + 9 - 2 0 0 0 - 3 0 0 0 -  1000)

51,98

9 у тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями 
за укладеними угодами

Звіт подано " С& " 2012 року

Р о зп о р я д н и к  к о ш т ів  
п о т о ч н о г о  р а х у н к у
в и б о р ч о г о  ф о н д у  ___Лапа Н.М.

(підпис (прізвище та ініціали)
А ,
(підпис



Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії

від 25 липня 2012 року №  123

ф о р м а  № 4

ЗВІТ 
про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № /̂-7

_ $ / и и 7 Р О  / С ? 0 £ С / * /
_ (прізвище, і\ця-_по батькові кандидата),

4 С С Ш > /Р ? ІЇІ ^ Р /и я Іс З
(назва та код установи банку, в якій відкрито поточний рахунок. № рахунку)

и М м Л  п /?  и / .  о [с /-  /7 /^

сод 56і 65оС
Код

статті
Найменування статті Сума

(грн)
1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

2 Власні кошти кандидата 146700,00
о3 Добровільні внески фізичних осіб -

9 Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
угодами

-

10

Надходження від осіб, не визначених у частині першій статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
(юридичні особи, громадські організації тощо), які 
перераховуються до Державного бюджету України

-

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду (2+3+9+10) 146700,00

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

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

-

2100
Повернення фізичним особам внесків, від яких відмовився 
розпорядник поточного рахунку

-

2300

Повернення фізичним особам внесків, що надійшли до виборчого 
фонду після дня голосування (у разі включення кандидата у 
депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування -  
після дня повторнсго голосування)

-

3000 Перерахування коштів до Державного бюджету7 України
(3110 + 3120+3210+3220+3230+3300)

-

3110
Перерахування до Державного бюджету України внесків іноземних 
громадян та осіб без громадянства

-

3120
Перерахування до Державного бюджету України внесків 
анонімних жертводавців -



Код
статті

Найменування статті
Сума
(грн)

3210
Перерахування до Державного бюджету України внесків фізичних 
осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку, в разі 
неможливості їх повернення відповідним фізичним особам

-

3220
Перерахування до Державного бюджету України сум, що 
перевищують встановлений граничний розмір внеску

-

3230

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 
надійшли до виборчих фондів після дня голосування (у разі 
включення кандидата у депутати до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування -  після дня повторного голосування), у 
разі неможливості їх повернення установою банку відповідним 
фізичним особам

-

3300

Перерахування до Державного бюджету України внесків від осіб, 
не зазначених у кодах 3110, 3120, які не мають права робити 
внески до виборчих фондів відповідно до частини першої статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
(юридичні особи, громадські організації тощо)

-

4000
Банківські послуги, які не пов’язані з відкриттям і закриттям  
рахунку та його функціонуванням

-

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду
(2000 + 3000 + 4000)

-

Загальний розмір виборчого фонду -

3. Використання коштів виборчого фонду
1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 146670.50

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

69170,00

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

45520,00

1120 відеозаписів -
1130 аудіозаписів -

1140
предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 
використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів

23650,00

1150
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації

-

1200 Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 28660,50
1210 Оплата ефірного часу (1211 + 1212): -
1211 на телебаченні -
1212 на радіо -

1220
Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 
інформації

28660,50

1300 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації
(1310+  1320+ 1330 + 1340 + 1350 + 1360):

48840,00

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)

-



Код
статті

Найменування статті
Сума
(грн)

1320
оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, 
дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, 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 та інших публічних заходів передвиборної агітації

-

1350 виготовлення (оренда) рекламних щитів 48840,00

1360 послуги зв’язку (1361 + 1362): -

1361
послуги електричного зв'язку (телефонного, телеграфного, 
фототелеграфного, факсимільного, документального, мереж та 
каналів передавання даних тощо)

-

1362 послуги поштового зв'язку -

1400

Інші витрати на передвиборну агітацію (розміщення друкованих 
агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої 
реклами; проведення концертів, вистав, спортивних змагань, 
демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за 
підтримки кандидата, а також оприлюднення інформації про таку 
підтримку тощо)

-

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду
(2+3 + 9 - 2 0 0 0 - 3 0 0 0 -  1000)

29,50

9
у тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями 
за укладеними угодами

-

Звіт подано " С І " С ІьОі^О-' ІО І ^ о к у

Розпорядник коштів
поточного рахунку ^  / А р

' Ж  ? / ' £ > .виборчого фонду 4-----г/Л^т/ С
(прізвище та ініціали)



форма №4

ЗВІТ
про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № Ч/

С  ^  '̂и  в  /ссг^ Лі і і їсо /і к о л с ь  й о 67и •>
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата)

< я и і я ^  г р у  м г  ю ь  ір и & < т у ь а ^ с ,
(назва та код установи банку, в якій відкрито поточний рахунок, № рахунку)

М І М 2 Ч & ' .  поТоімии р а к у н ю с .  <У; М Ч & Ч 05& 100Ч  1Я

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії

від 25 липня 2012 року М  123

Код - 
статті

Найменування статті Сума
.... (ГРН)___

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
2 Власні кошти кандидата 2>№і5
3 Добровільні внески фізичних осіб ввіьО
9

Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
угодами

10

Надходження від осіб, не визначених у частині першій статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
(юридичні особи, громадські організації тощо), які 
перераховуються до Державного бюджету України

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду (2+3+9+10) 9И66Г
2. П ерерахування кош тів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внесків фізичним особам
(2100 + 2300): —

2100 Повернення фізичним особам внесків, від яких відмовився 
розпорядник поточного рахунку —

2300

Повернення фізичним особам внесків, що надійшли до виборчого 
фонду після дня голосування (у разі включення кандидата у 
депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування -  
після дня повторного голосування)

3000 Перерахування коштів до Державного бюджету України
(3110 + 3120+3210+3220+3230+3300)

-

3110 Перерахування до Державного бюджету України внесків іноземних 
громадян та осіб без громадянства —

3120 Перерахування до Державного бюджету України внесків 
анонімних жертводавців —



Код
статті

Найменування статті
Сума
(грн)

3210
Перерахування до Державного бюджету України внесків фізичних 
осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку, в разі 
неможливості їх повернення відповідним фізичним особам

3220
Перерахування до Державного бюджету України сум, що 
перевищують встановлений граничний розмір внеску

—

3230

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 
надійшли до виборчих фондів після дня голосування (у разі 
включення кандидата у депутати до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування -  після дня повторного голосування), у 
разі неможливості їх повернення установою банку відповідним 
фізичним особам

3300

Перерахування до Державного бюджету України внесків від осіб, 
не зазначених у кодах 3110, 3120, які не мають права робити 
внески до виборчих фондів відповідно до частини першої статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
(юридичні особи, громадські організації тощо)

4000 Банківські послуги, які не пов’язані з відкриттям і закриттям  
рахунку та його функціонуванням —

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду
(2000 + 3000 + 4000)

Загальний розмір виборчого фонду ° :Ї1Ь5-
3. Використання коштів виборчого фонду

1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) в'Н бі-
1100

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

1110 друкованих матеріалів (плакатів, листівок, буклетів та інших 
агітаційних матеріалів) б/О^ОО

1120 відеозаписів Л&АОО
1130 аудіозаписів

1140 предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 
використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів Ч1?>Ь

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації *—

1200 Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): —
1210 Оплата ефірного часу (1211 + 1212): -
1211 на телебаченні -
1212 на радіо -

1220 Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 
інформації —

1300 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації
(1310+  1320+ 1330+ 1340+ 1350+ 1360):

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)



Код
статті

Найменування статті
Сума
(грн)

1320
оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, 
дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, 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 та інших публічних заходів передвиборної агітації -

1350 виготовлення (оренда) рекламних щитів -

1360 послуги зв’язку (1361 + 1362):

1361
послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, 
фототелеграфного, факсимільного, документального, мереж та 
каналів передавання даних тощо)

1362 послуги поштового зв’язку

1400

Інші витрати на передвиборну агітацію (розміщення друкованих 
агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої 
реклами; проведення концертів, вистав, спортивних змагань, 
демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за 
підтримки кандидата, а також оприлюднення інформації про таку 
підтримку тощо)

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду
(2+3 + 9 - 2 0 0 0 - 3 0 0 0 -  1000) Ч г

9
у тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями 
за укладеними угодами



форма №  4

ЗВІТ
про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 97

____________ Федоренко Сергій Миколайович____________
(прізвище, ім 'я, по батькові кандидата)

ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537. № 26439090000002 
(назва та код установи банку, в якій відкрито поточний рахунок, № рахунку)

Код
статті

Найменування статті
Сума
(грн)

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

2 Власні кошти кандидата 0
Л Добровільні внески фізичних осіб 160755

9 Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
угодами

0

10

Надходження від осіб, не визначених у частині першій статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
(юридичні особи, громадські організації тощо), які 
перераховуються до Державного бюджету України

0

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду
(2+3+9+10)

160755

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внесків фізичним особам
(2100 + 2300): 0

2100 Повернення фізичним особам внесків, від яких відмовився 
розпорядник поточного рахунку

0

2300

Повернення фізичним особам внесків, що надійшли до виборчого 
фонду після дня голосування (у разі включення кандидата у 
депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування - 
після дня повторного голосування)

0

3000 Перерахування коштів до Державного бюджету України
(3110 + 3120+3210+3220+3230+3300)

0

3110 Перерахування до Державного бюджету України внесків іноземних 
громадян та осіб без громадянства

0

3120 Перерахування до Державного бюджету України внесків анонімних 
жертводавців

0

Код
статті Найменування статті Сума

(грн)

3210 Перерахування до Державного бюджету України внесків фізичних 
осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку, в разі неможливості

0



їх повернення відповідним фізичним особам

3220
Перерахування до Державного бюджету України сум, що 
перевищують встановлений граничний розмір внеску

0

3230

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 
надійшли до виборчих фондів після дня голосування (у разі 
включення кандидата у депутати до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування - після дня повторного голосування), у разі 
неможливості їх повернення установою банку відповідним 
фізичним особам

0

3300

Перерахування до Державного бюджету України внесків від осіб, 
не зазначених у кодах 3110. 3120. які не мають права робити внески 
до виборчих фондів відповідно до частини першої статті 50 Закону 
України "Про вибори народних депутатів України" (юридичні 
особи, громадські організації тощо)

0

4000
Банківські послуги, які не пов’язані з відкриттям і закриттям  
рахунку та його функціонуванням

0

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду
(2000 + 3000 + 4000)

0

Загальний розмір виборчого фонду 160755

3. Використання коштів виборчого фонду

1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 158719,58

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

3000,00

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

3000,00

1120 відеозаписів 0

1130 аудіозаписів 0

1140 предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 
використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів

0

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації

0

1200 Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 144814

1210 Оплата ефірного часу (1211 + 1212):

1211 на телебаченні 0

1212 на радіо 0

1220 Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 
інформації

144814

Код
статті

Найменування статті
Сума
(грн)

1300 Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації
(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360):

3205,18



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)

0

1320
оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, 
дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, а також для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації

0

1330
оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 
агітації

0

1340
оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 
громадян та інших публічних заходів передвиборної агітації

0

1350 виготовлення (оренда) рекламних щитів 3205,18

1360 послуги зв'язку (1361 + 1362): 0

1361
послуги електричного зв'язку (телефонного, телеграфного, 
фототелеграфного, факсимільного, документального, мереж та 
каналів передавання даних тощо)

0

1362 послуги поштового зв'язку 0

1400

Інші витрати на передвиборну агітацію (розміщення друкованих 
агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої 
реклами; проведення концертів, вистав, спортивних змагань, 
демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за 
підтримки кандидата, а також оприлюднення інформації про таку 
підтримку тощо)

7700,40

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду
(2+3 + 9 - 2000 - 3000 - 1000)

2035,42

9 у тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями 
за укладеними угодами

0

Звіт подано " року

Розпорядник коштів 
поточного рахунку
виборчого фонду ^ ______  __  Семенюк В.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)



Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії

від 25 липня 2012 року № 123

форма №  4

ЗВІТ
про надходження та використання коштів виборчого

фонду
кандидата в народні депутати України  

в одномандатному виборчому окрузі № З-~ /~

Шапран Сергій Валентинович
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)

_  Приватбанк М ФО  32 І 842 . №2643705310015 1 
(назва та код установи банку, в якій відкрито поточний рахунок. №  рахунку)

Код
статті

Найменування статті Сума (грн)

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчою фонду

2 Власні кошти кандидата 36757.00

■*> Добровільні внески фізичних осіб -

9 Перерахування штрафних санкцій виконавцями 
за укладеними угодами

-

10

Надходження від осіб, не визначених у частині 
першій статті 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України" (юридичні особи, 
громадські організації тощо), які 
перераховуються до Державного бюджету 
України

Усього надійшло коштів на поточний рахунок 
виборчого фонду (2+3+9+10)

36757.00

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

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

2100 Повернення фізичним особам внесків, від яких -



відмовився розпорядник поточного рахунку

2300

Повернення фізичним особам внесків, що 
надійшли до виборчого фонду після дня 
голосування (у разі включення кандидата у 
депутати до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування - після дня повторного 
голосування)

3000
Перерахування коштів до Державного 
бюджету України (3110 + 
3120+3210+3220+3230+3300)

-

3110
Перерахування до Державного бюджету 
України внесків іноземних громадян та осіб без 
громадянства

-

3120
Перерахування до Державного бюджету 
України внесків анонімних жертводавців -

3210

Перерахування до Державного бюджету 
України внесків фізичних осіб, від яких 
відмовився розпорядник рахунку, в разі 
неможливості їх повернення відповідним 
фізичним особам

3220
Перерахування до Державного бюджету 
України сум. шо перевищують встановлений 
граничний розмір внеску

-

3230

Перерахування до Державного бюджету 
України внесків, що надійшли до виборчих 
фондів після дня голосування (у разі 
включення кандидата у депутати до виборчого 
бюлетеня для повторного голосування - після 
дня повторного голосування), у разі 
неможливості їх повернення установою банку 
відповідним фізичним особам

3300

Перерахування до Державного бюджет) 
України внесків від осіб, не зазначених у кодах 
3110. 3120. які не мають права робити внески 
до виборчих фондів відповідно до частини 
першої статті 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України" (юридичні особи, 
громадські організації тощо)

4000 Банківські послуги, які не пов'язані з -



відкриттям і закриттям рахунку та його 
фу н кціону ван н я м

Усього перераховано коштів з поточного рахунку 
виборчого фонду (2000 + 3000 + 4000)

-

Загальний розмір виборчого фонду 36757.00

3. Використання коштів виборчого фонду

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

36756.24

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

15299.40

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

15299.40

1120 відеозаписів -

1130 аудіозаписів

1140
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

-

1200 Використання засобів масової інформації 
(1210 + 1220):

-

1210 Оплата ефірного часу (1211 + 1212): -

1211 на телебаченні -

1212 на радіо -

1220 Публікування агітаційних матеріалів у 
друкованих засобах масової інформації

-

1300 Інші послуги, пов’язані з проведенням  
передвиборної агітації (1310 + 1320 + 1330 +

21456.84



1340 + 1350+  1360):

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", 
прес-конференцій, 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 та інших 
публічних заходів передвиборної агітації

-

1350 виготовлення (оренда) рекламних щитів 21456.84

1360 п о с л у г и  зв’язку (1361 + 1362): -

1361

послуги електричного зв'язку (телефонного, 
тел е граф ного, фототел ег рафно го. 
факсимільного, документального, мереж та 
каналів передавання даних тощо)

1362 послуги поштового зв'язку -

1400

Інші витрати на передвиборну агітацію  
(розміщення друкованих агітаційних 
матеріалів чи політичної реклами на носіях 
зовнішньої реклами; проведення концертів, 
вистав, спортивних змагань, демонстрації 
фільмів га телепередач чи інших публічних 
заходів за підтримки кандидата, а також  
оприлюднення інформації про таку 
підтримку тошо)

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого 

фонду (2+3 + 9 - 2000 - 3000 - 1000)

0.76

9 у тому числі: сума штрафних санкцій, 
перерахованих виконавцями за укладеними

-



угодам и

Розпорядник коштів
поточного рахунку Сі 1 ( У О /  £(_
виборчого фонду (прізвище та ініціали)

подано " У$—" 201 ^> оку

Ч І '/с іп Ь
(прізвищі


