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Bid 14 червня 2019 року Ns I0I0

форма J\Ъ 4
звIт

про надходження та використацня коштiв виборчого фонду
кандидата в народнi депутати Украiни л _

в одномандатному виборчому окрузi ЛЪ_(
lГ

fulgo"lz-l hz+zел.о2
(вй звiту: промiжний. остаточний)

за перiод ,'d!" оо"ф ,лРlл_ьр-ал-/
, h21",аjц-р л ----- -L t hлtrбlедr0 

'-{,-а сzр-ое_ё, ц c/-l-a_pt

Повернення добровirr""r* r*rейБ особам (2100 + 2300):
Повернення особам внескiц вiд яких вlдмовився розпорядникпоточного рахунку

ZоЩро*у

Найменування cTaTTi

Власнi кошти кандидата

bHi внескц юридичних осiб, у тому чlаслri

зdiйснловаmu в idповidнi внескu
BHecKLц розivtiр якuх перевuLцу€ розл,liр, вuзначе"uй uоiЙurоБ dруюю
с,mаmmi 50 Закону Украiнu "Про вuборu нароdнuх dепуmаmiв

вiльнi внески фiзичних осiб, у iory .-с-

зdiйснюваmu вidповidнi BHecku
внескu, розмiр якuх,перевuLцуе розfulip, вuзначеnua uо,Бiiо, iру-,
с_mаmmi 50 Закону Украiнч "Про вuборu нароdнuх dепуmаmiв

Перерахування
договорами

штрафних санкцiй виконавцями за укладеними

Помилковi надходження коштiв

4a|dlp

ДодатокNQ I_Форма фiнансовго звiry_Постанова I_{BK Nч l0l0 вiд tl4.06,20l9 poKy..doc



Код
cTaTTi

Пепе

Найменування cTaTTi

пiсля дня голосування (у разi включення кандидата в депутати довиборчого бюлетеня для повторного голосування - пiсля дняповторного голосування)

Сума
(грн)

2з00

3000

з l10

ддчучрg^JDОПГrХ ЛU ЛеРЖаВНОГО ОЮДЖету Украiни BHecKiB осiб, якiвiдповiдно до частини TpeTboi статгi 50 Закону УкраiЪи ''Провибори народних лепутатiв Украiни" n. 
^nu..u "рuй.оiиснювативiдповiднi вtIескиъ

Пелоло*rr_л,,,,- -л
3 120

r^чуvуg^JDСГrГr' ЛU ЛýРЖаВНОГО ОЮДЖету Украiни BHecKiB, розмiряких перевиЩуе розмiр, визначений частиною Другою cTaTTi 50засонv Укратни "про вибори народних пепчтятiп vипотlr,,l|

з210

уqlп
лtrр}каtsного оюджету Украiни BHecKiB осiб,яких вiдмовився розпорядник поточного рахунку, в разiнеможливостi iх повернення вiдповiдним особам

надiйшли до виборчого фонду пiсля дня голосування (у разiВКЛЮЧеННЯ КаНДИДата в депутати до виборчо.о бrпaraп" on"
:::i:|""'o ГолосУВання - пiсля Дня повторного голосування),
pёЗt неможливостi ix повернення банком вiлпопiп*-лп 

-л.л^о,,

вlд

з230

4000
Бя

5000

6000

Усьогr
(2000 -

IIерераховано коIuтiвз поточного рахунку вибор.tого фонду3000+4000+5000+6000) -г
загальний t 6л__---_ rчJ.!l.р Dfruvl,-tlrl U lрuНЛУ
(2 + 3 + 4+ l2) - (2000 + jooo + +ооБ'+ 5000 + 6000) /6ldfD
1000

1 l00

J?d//"(/lll0
ir€//"L||20

l l30
l l40

1 l50

l 160

l200
l210 \lZiU -r lz/U):

оплата ефiрного часу (12Пъ
о rlJlama е ф ipH о ziiiiuii -,

Iuт
6;л

l,
+ цё-r?q 5,,

]21I

.Щолаток Л! l_Форма фiнансовгО звiту_ПостаноВа ЦВК N,l I0I 0 вiд и.06.20l9 poKy..doc



Найменування cTaTTi

ofulama ефiрноео часу на pa\io

/;*6J4

обладнання для ведення передвиборнот агiтацii, а також iнших
iB, пов'язаних iз пев t матер_iалiв, пов'язаних iз передвиборною агiтацiсю

:|_::a1,gyflиHKiB 
i np"п,riщ

лискусiй, "круглих столiв'', пресконфеРенцiй, а також для
виготовлення iалiв передвиборноi агiтацii

оренда примiщень ycix форм власностi для проведення зборiв
н, iнших п lчних заходlв п нот агiтацii

реклами на носiях зовнiшньоi реклами (бiлборлах, вивiсках,
сiтiлайтах тощо) IЁýrе
Послуги зв'язку (136l + l362T
послуzu елекmрuчноzо зв'язку (mелефонноzо, *rпrrрфБi, -
ф о mо mе л е zp аф н о z о, ф ак с uм iл ьн о z о, d о кум, 

" 
*on о 

" 
о rЪ, u' о, *у,

м.ереilс mа каналiв переdавання dанuх
,u поu,lmовоZо зв'яз

матерiалiв Чи друкованих видань, в яких розмiщено матерiагrи
передвиборноi агiтацii; проведення мiтинiiв, походiв,
демонстрацiй, пiкетiв, концертiв, вистав, спортивних змагань,
демонстраuiТ фiльмiв та телепередач чи iнших публiчних заходiв за
пiдтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення iнформацii
про таку пiдтримку тощо)

{Р/| |D./,/

ЗалишоК коштiВ на п_оточНому рахунКУ вибор.lого фонду(2 + з + 4 + 9+ 12 * 2000- 3000-4000 - 5000 - 6000 - l000) lоааq 4

ими договорами

ZOPpo*yРозпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фонду Q А t"o -l,alдH

( прiзвише та irriuiали)

Додаток Nl l_Форма фiнансовго звiry_Постанова l_|BK Nч l0I0 вiд у 06 20l9 poKy.,doc

Код
cTaTTi Сума

(гпн)
1212 зrбD
l220

l300 ltfбё
lз10

l 320

3ом
l 330

l 340

9tao
l 350

1 360
1 зб1

1 зб2
1400

подано " У#' -ц\.L'.JQ,"P



РОЗШИФРОВКА
до Звiту про надходження та використання коштiв виборчого фондукандидата в народнi депутати УкраТни

в одномандатному виборчому окрузi ЛЬ 81 (форми ЛЬ 4)

промilкний
_ (вид звiту: промiжний, остаточний)

за перiод з"26'' червня До ''l2,'nrn"" 2019 року

lrg,rllчr4п v.lrCl л!-lа lOJllIIoBIf If
(прlзвиulе. iм'я. по батьковi *а"л"лата- лБl.гаr";

ПАТ КБ (ПРИВАТБАНК), МФО 31З399(назва та код банку, в якому вiдкрито поrоrп"И pu*yHoK, Л! рахунку)

Рахунок ЛlЬ 2б432055700379

про надходження на поточний рахунок власних коштiвкандидата в народнi депутати Украihи
(код cTaTTi 2)

1. Вцомостi

1. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок
лобровiльних BHecKiB юридичних осiб

2. Вцомостi про надходження на поточний рахунок
лобровiльних BHecKiB фiзичних осiб

(код надходження коштiв 4)

(код cTaTTi 3)

Код cTaTTi Дата надходження
внеску

Номер
розра хункового

документа

Наймену-вання
платника

мiсцезнаход-
женrrя платника

код платнltка
(€дрпоу)

Сума
(грн)J

з

J

Усього

Код cTaTTi
!ата

надходженн
я внеску

Номер
розраху

н-
кового
докуме

нта

Прiзвище,
iм'я,

по батьковi
платника

Мiсце
проживанн
я платника
(область,

район,
населений

пункг)

Адреса житла
платника

| Ресстрачiйн
ии номер
облiковоi
картки

платника
податкiв/сер

iя i номер
паспорта

Сума
(грн)

4 26.06.2019
4 26,06.2019 окмак Вул.Ленiна,29 2768837 l 59 50000Запорi>rсrкя Пр.Моторобудiвгrи

KiB, 58/50
305222082з 50000

4 26.06.20l9 Клiменко I.I.
4 26.06.20l9 l окмак Вул.КуИОиЙБа 36 27676з88зз l 2ýоп
4 26.06.20l9 Токмак Вул.ЛерЫБЙ, Б 2767595945 I 2500Гатайло о.В. Токмак

т"-"*
Вул. Прикорлон на,

54
27676265l0 l 2500

4 26.06.20l9
4 04.07.20l9l_-т

Сорочинсьii Й.
Вул.Дррrсби,44 27 67610182 l 2500

50000
Пришиб Вул.Заводська, lФ 2479270047

!олаток_ l_Форма-фiнансовго-звiry_Постанова-I_{ВК-l0l0-вiл- 
l4.0fl;20l9-poKy.



4
4

04.07.2ът- вiнiченкътd-
05.07,20 |9 Рц9дцчупБЮ мелiтополь

Вул.Космiчна- I5 2779249954 50000
4 0.07.20l9 Люксов е.П-

CiHcoKa Ю.В
Хникiн А,о-
Козлова Т.А.

зз l 4з09 LЙ 24000
4 0.07.20I9 9лlтополь

Б.д""- 22408079зб 20850
4 0.07.20l9 Вул.Козарикаl 27ssl5тбл- l 0000

]00004 0.07.20I9 ихаилlвка
F"rд-

Вул,АртемаП 278s iтаззJ-
4 0.07.20l 9 Вул. Козарика, 4J- 27яяOэ?slБ-
4 lо7)о

Качма_па CI - михайлiвка Qул.Франка. Б 20000
4
т

Роздол

07,2019 Щ9ддц!4.,ук О,{ Роздол Вул.МолодiжнаlТ
/9|Jl70202 34000

Усього
Волик Н.В. Бурчак Пров,IЛкiльний,З 33000

33000

4. Вiдомостi п 4б4850
юридичних осiб, визначених у ча

й;".*ь\
ИХ У ЧаСТйНi Тпетiй стяr-тi ýО ?о,-л,,., \.z-л_л._.__ .i третiй cTaTTi 50 Закону V*рчЙ"-''Про вибори

(код cTaTTi 10)

5, ВiДОМОСТi про надходження на поточний рахунок BHecKiBфiЗИЧНИХ ОСiб, ВИЗНаЧеНИХ У Частинi третiй cTaT;iio зч*опу украihи ,,про виборинародниХ депутатiВ УкраТни", якi не маютЬ права здiЙснювати вИповiднi внески(код cTaTTi l0)

б.Вlдомостi про надходження BHecKiB юридичних осiб,розмiр, визначений частиною Другою cTaTTi 50 Закону
НаРОДНИХ ДепУтатiв Украiни''

(код cTaTTi l 1)

розмiр яких перевищу€
Украihи ''Про вибори

7, Вцомостi про надходження BHecKiB фiзи_чних осiб, розмiр яких перевищу€ розмiр,визначений частиною другою cTaTTi 50::йr;;раihи ''Про вибори народнихДепутатiв Украihи''
(код cTaTTi l l)

Код cTaTTi Дата падrоджirнi-
внеску

Номер розрж]йБiББ
документа

Наirменуча'пЙ мiсцезнаiйййi
платникаl0

код платника
(€дрпоу)

Сума
(гпн l

l0
l0

Усього

Код cTaTTi {ата надход-
ження внеску

Номер
ро]рахункового

документа

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
платнпка

Micue
прожиаання

платнпка
(область, район.

населений
пункт)

Адlrеса житла
платника

Ресстрачiйний
номер облiково1

картки платника
податкiв/серiя i
номер паспорта

Сума
(грн)

l0
l0
l0

Усього

Код cTaTTi
!ата

надхолження
внеску

Номер ро;рахунко-
вого документа

Наr"tменувапня
платнllкд

мiсцезша ход-ження
платнtlка

кол плаr,ника
(€дрпоу) Сума

(грн)II
lI
ll

Усього

Додаюк-l_Форма-фiнансовго-звiту_Посганова-ЦВК- 
l0l0-вiд- I4.0$20l9-poKy.



9. Вiдомостi про помилковi надходження коштiв
вiд юридичних осiб

(код cTaTTi 12)

на поточний рахунок

10. Вiдомостi про помилковi надходження коштiв
вц фiзичних осiб

(код cTaTTi 12)

на поточний рахунок

юридичним особам
11. Вiдомостi про повернення добровiльних BHecKiB

(код cTaTTi 2100,2300)

Код cTaTTi Дата надход-
женlIя внеску

Номер
розра хун-

кового
документа

Прiзвrrще, iм'я,
по батьковi
платнllка

Мiсце
проживання

платника
(область, район,

насе,rений
пчнкт)

Адlrеса жпт:lа
платника

Ресстрачiйнпt-t
нOмер облiковоi

KapTKtl
платника

полаткiв/серiя i
номе]) паспопт,

Сума
(rрн)

l2
l2
1)

усього

Код cTaTTi Даru поr"рпБпЙ-
внескY

Номер ро-ржfrl Отримувач
(повrtа наrвяl

Мiсце- Код отримувача
(€дрпоуl

Сума
(гDн)ходження отDимчвrqя

Усього

12. Вiдомостi про

Додаток- I_Форма-фiнансовго-звiry_Постанова-t{ВК- l0I0-вiл- l4.0@0l9-poKy.

Код cTaTTi

Дата
перерахування

штрафних
санкuiй

Номер розраrун-
кового

документа

виконавеuь
(повна назва)

код вrtконавuя
((]дрпоу)

реквirити
договору (дата

укладання!

номер та
предмет

Призначення
платежу

Сума
(rрн)

9
9
9

Усього

Код cTaTTi Дата надходження
внеску

Номер
ро]рахункового Найменування

платнлIка
мiсцезнаходження

платнпка
код платника
(€дрпоу)

Сума
(грн )l2

l2
l2

Усього



13. Вiдомостi про перерахування коштiв юридичних осiб
ло ffержавного бюджеry УкраЙи
(код cTaTTi 3l 10, З12О,3)t0, ЗZзо)

14. Вiдомостi про перерахування коштiв фiзичних осiб
ло {ержавного бюджеry УкраЙи
(код cTaTTi 31 10, З|2О, ЗltО, зZзо1

15, Вiдомостi про оплату банкiвських послуг, не повrязаних з вИкриттям i закриттям
рахунку та його функцiонуванням

код cTaTTi 4000

1б. BйoMocTi про lIовернення юридичним особам
помилкових надходжень коштiв

Код cTaTTi 2faTa пере;rаху-
аання внеску

Номер
ро]рахункового

документа

Найменування
цлатншка

]

мiсцезнаходження
платника

код платника
(€дрпоу) Сума (грн)

Усього

(код cTaTTi 5000)

Код cTaTTi .Щата повернення
коштiв

Номер
ро]рахункового

документа

Отримувач
(повна HalBa)

Мiсце-
]находженпя
отримувача

код отримувача
(€дрпоу)

Сума
(грн)5000

5000
5000

Усього

l7. Вiдомостi про tIовернення фiзичним особам помилкових надходжень коштiв(код cTaTTi 5000)

код
cTaTTi

!ата повернен-
ня коштiв

Номер
ро]рахунко-

вого докумеtlта

Прirвище, iм'я,
по батьковi
отримувача

Мiсце
проживання

платника
(область, район.

населений
пункт)

Адреса житла
]rлатника

Ре."rраuiйпuГ-
шомер облiковоi

KallTKlI платника
полаткiв/серiя i
номер паспорта

отримувача

Сума (грн)

5000
5000
5000

Усього

Додаток-l_Форма-фiнансовго-звiry_Постанова-I]ВК- 
l 0 l 0-вiл- l4.0ýB0 l 9-року.

Код cTaTTi ;laTa перерахч_
аання BHecKv

Номер
polpa хункового

документа

Прiзвшще, iм'я,
по батьковi
платнlIка

Мiсце
проживання

платника
(область, район,

населений
пчнктl

Длреса житла
платника

Ресстрачiйний
номер облiковоТ

картки
платника

полаткiв/серiя i
номеп пя.плilто

Сума (грн)

Усього



18. Вiдомостi про опублiкування реквiзитiв поточного
в друкованих засобах MacoBoi iнформацiI

(код cTaTTi 6000)

рахунку

Код cTaTTi
Дата

перерахування
коштiв

Номер розрахунко-
вого документа

Найменування
отримувача

мiсцезнаходження
отршмувача

код отримувача
(€дрпоу) Сума (грн)

6000
6000
6000

Усього

19. Вiдомостi про використання коштiв поточного рахункувиборчого фонду кандидата в народнi депутати Украihи
(кодстаттi lll0,1l2о,|1з0, ll40,1150, l 160,|21|,l2|2,|220,|з10,1320, lз30,l340, l350, 1 збl, lз62, l400)

Номер
однома
ндатног

о
виборчо

го
округу

(в
порядку
]ростан

ня)

Код | Дата
cTaTTi | платеlку

Номер 
I

polpaxyH- | Отри"у"а"
кового | (повна назва)

документа l

Мiсцезна-
ход)ltення

отримувача

смт.
михайлiвка

Код
отримувач

2
(едрпоу)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

8i l 340 27,06.2019
днз

<михайлiвське
ВПУ)

2544 l 06 Оренда зали 2800

8I l220 27.06,2019
тов Газета
кНаше MicTo

Токмак>
м. Токмак 38429l49 lнформацiйнi

послуги 4000

8I I tzzo 27.06.2019
ТоВ <Медiа

центр Газета
Таврiя>

м. Токмак 24128lз Iнформачiйнi

послуги 4455

8I 1220 | z1.oB.zolэ ПП кМедiа-
центр <Колос> смт. Вессле 4275560l I IНформачiйнi

| послуги 4000

8l l 340 27.06,2019

Вiддiл
культури

токмацькоi
MicbKoi рааи

м. Токмак 222829l
Послуги з l

органiзачiiзахолу | 1370
(оренда) 

|

8l |220 27,06.2019
пп

<михайлiвськi
новини))

смт.
михайлiвка 2472743 Iнформачiйнi

послуги 5400

8I |220 27.06.2019

Фоп
Прокопова

Bipa

дормiдонтова

м.

Приморськ 2|48602682

Послуги з

публiкачii

рOклами в газетi

кЮг-iнформ>

47 l0

8I |220 27.06.2019
ПП кМедiа-

центр кСлово

цулiвника>

смт.
Якимiвка зl0l6466 За послуги

гtублiкачii 5200

8l l 340 27.06.20|9

Вiддiл
культури

Приморськоi
мiськради

м.

Приморськ 4l096464 оренда акговот
зalли

2000

8l

8l

IIl0 02.07.2019
Запорiзька

дирекцiя дт
кУкрпошта>

м. Запорiжжя 20509800
!оставка
рекламноi
пролукчii

l 5408

lll0 02.07.2019
тов Редакцiя

гiвети
кПриазовская

смт.
Приазовське 2472795

розмiшення

матерiалiв
передвиборчоi

3368,5

Додаток- l_Форма-фiнансовго-звiry_Постанова-I_{ВК- l0l0-вiл- l4.0S0l9-року.



новь)

8l lll0 02,07.2019

агiтацii
тов Редакцiя

газети

<Приазовская

новь)

смт.
Приазовське 2472795

розмiщення

матерiалiв
передвиборчоi

агiтацii

з000

8l IIl0 02,07.2019
Запорiзька

дирекцiя ДТ
<Укрпошrта>

м, Запорiжжя 20509800 Розфшьцування

газет 420

8I IIl0 02.07.2019 ФUI I Рсзнiкова

о. А. м. Запорilюкя 2з44l lбз66 Листiвки l2540

8I l220 02.07.2019

пп <редакцiя

г:вети
<михайлiвськi

новини))

смт.
михайлiвка 247274з за агiтацiю 4800

8l l220 02,07,2019
ТоВ <Газета

кНаше MicTo

Токмак>
м. 'Гокмак з8429l49

26572185з2

За iнформачiйнi
послуги 2820

8l l 350 02,07.2019 Фоп
Глущенко С, А.

м, Токмак

розмiщення

MaTepia.ltiB

передвиборчоi

агiтацii

l 0000

8l Ill0 02.07.20|9 ФОП Русанова
г. I.

м. Запорi>rсжя 32 l 9б03 064

з7495085

!рук банера 25l 5 I,5

8l I 350 02,07.2019
кп

смт. Веселе<Новоолександ

рiвець l >

оренда рекламноi
площини l 0200

8l l з50 02,07.2019
кп

<Новоолександ

piBeubl >

смт. Веселе 37495085 Оренда рекламноi
площини 3400

8l l 340 0з.07.2019

ку
<Кульryрно-

мистецький

центр>
веселiвськоi

селишноi

радиD

смт, Веселе 402586678 Оренда
примiulення 950

8I lll0 03.07.20 I9 ФОП Русанова
г. I

м. Залорiжжя 32 l 9603064 !рук листiвок l5I80

8l I з40 04.07.2019 Воскресенська
сiльська рала

с.

Воскресенкц
Приазовсько

го р-ну

38042754 Плата за оренлу
примiщення I 000

8l II|0 04.07.2019 ФОП I_{ионов

в. в. м. Запорiжжя зI48| l8690

Виготовлоння

друкованих
матерiалiв

передвиборчоТ

агiтацii

l 3000

8l l220 04.07.20l9

Фоп
Прокопова

Bipa
Доомiлон..о

м.

Приморськ 2l48602682

Послуги з
публiкачiТ

реклами в газетi
<Юг-iнформ>

l5537

8I l 320 04.07.20l9

веселiвська

районна
органiзачiя
профспiлки
працiвникiв

Апк

смт, Веселе 2666996

Оренда
примiщення дrя

здiйснення
передвиборчоi

агiтацii

з000

8l l 350 04.07.2019

вп
кВодоканал>

веселiвськоi смт. Веселе з9842765 Оренда бiгборда 6800

8I l220 05.07,20l9 ТОВ <Гранi-А> смт.
Якимiвка 4 I 045865

Послуги з
публiкацiТ в газетi

<Гранi житгя>
6650

8I Ill0 05.07,20l9 тов <редакцiя м. 247280з тов крgдакцiя 24000
.Щолаюк- l_Форма-фiнансовго-звiry_Постанова-ЩВК- 

l0 |0-вiл- l4.06P0l9_poKy



Mlcbkot газети
(Новий день))

мелlтополь MicbKoT газети
(Новий день)

8l l220 08.07.20l 9

тов
(Медiаценlр

(Газета

Таврiя>

м, Токмак 24728lз Iнформачiйнi

послуги 3500

8l l220 08.07.20I9 ПП <Медiа-

центр кКолос> смт. Веселе 4272560l

За опублiкування
агiтацiйних
матерiалiв у

лрукованих ЗМI

з850

8l l 400 08.07.20I9

Вiддiл
культури

токмацькоi
MicbKoi рали

м. Токмак 222829l

Послуги з

органiзачii i

проведення
спiльного захолу

к!ня ciM'T>

750

8l I з40 08,07.20l 9

Фоп
Мануйлова

олена
степанiвна

м. Запорiж>кя 286l00l362

За оренду
конференц-зму в

готелi <Iнryрист>
Запорiжжя

200

8l l 350 08.07.20l 9 ФоП Асламов
I. в.

м.

Приморськ 29874l|7 l5
Суборенла

площин, MoHTiDK

HociTB
б I48

8l l220 09 07.20l9
Фоп

Серебрянський

о. с.
м. Токмак 26620ll4l0

розмiщення

матерiалiв
перелвиборчоi

агiтацiТ

7000

8l l220 09.07.20l9
тов кгазета
кНаше MicTo

Токмак>
м. Токмак 260040557з

l 03з

За публiкацiю
агiтацiйних
матерiалiв в

лрукованих ЗМl

6474

8l l220 09 07 2019 ПП кМедiа-
центр кКолос> смт. Веселе

2600262955

l

За публiкачiю
агiтацiйних
матерiалiв в

лрукованих ЗМl

2500

8I l IIl0 09.07.20I9 ФоП Рсзнiкова

о. А.
м, Запорiжжя | zзссl lОзОь

Наклейка д-450
мм, плiвка оракл
кольорова печать

9900

8l l 400 09,07.20|9

КУ KIJKfl>
михайлiвськоi

с/рали

михайлiвськог
о району

смт.
михайлiвка 427 l 5022

вiдшкодування
електроенергii з

15 по2l год.

05.07.20l9

51,02

8| lII0 l 0.07.20I9 ФОП Русанова
г. I.

м. Запорiюкя з2 I 9603064

Послуга по друку
сврофласр,

банера, плiвки,
лизайнера

l 0769

8I ll l0 l 0 07.20l9 ФОП Русанова
г. I.

м. Запорiжжя 32 l 9603064
Послуга по друку
листiвок, послуги

дизайнера
22055

8l ll|0 l0.07.20l9 ФОП Русанова
г. I.

м. Запорiжжя 32 l 96030б4

з2 l 96030б4

Послуга по друку
нмiпок, друк

листiвок, послуги
дизайнера

29l50

8I IIl0 l0.07.20l9 ФОП Русанова
г. l-

м. Запорilкжя
Послуга по друку
листiвок, послуги

ли?айнепя
22055

8l l220 l I .07.20I9

тов Редакцiя
гчlзети

кПриазовская

новь)

смт.
Приазовське 2472,795

розмiшення

матерiалiв
перелвиборчоТ

агiтацii

2580

8l l220 l I 07,20l9

тов Редакцiя

газети

<Приазовская

новь)

смт.
Приазовське 2472795

розмiшення

матерiалiв
перелвиборчоi

агiтацii

5 580

8I l220 l l .07.20l9 Фоп м. 2l48602682 Послуги з 8775

.Щолаток- l_Форма-фiнансовго-звiry_Постанова-I_{ВК- l0l0-вiл-l a.Of @0I9-poKy.



20. Вiдомостi про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштiв,перерахованих виконавцям

Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фонду

l lрокопова

Bipa
Дормiдонтова

ПриморьГ публiкацii

реклами в газетi
<Юг-iнформ>

8l lll0 l l .07 .2019 редакцiя газети
<Новий день>

м.

мелiтополь 247280з

виготовлення

друкованих
матерiалiв

передвиборчоi

агiтацii

208l2

8l lll0 l1.07.20l9 ФОП Русанова

г. I.
м. Запорiжжя 32 l 9603064 !рук постера 3850

8I l220 l l .07.20l9
ТоВ Медiа-

центр <Газета

Таврiя>
м, Токмак 24728lз

22l42з44

За публiкування в

газетi 6720

8l I l2l2 l l .07 .2019
тов

<радiостанцiя
<Великий Луг>

м. Запорilся<я
Оплата ефiрного

часу на радiо
I 000 сек.

2800

8l l2l2 II.07.20l9
тов

<радiокомпанiя

<Ностальжi>
м, Запорiлtiлtя 22lз4050

Оплата ефiрного
часу на радiо

l 000 сек.
l 200

8l l2l2 | t1.oz,zoIч
тов

<радiокомпанiя
кностальжi>

м, Запорi>юкя 22 I з4050
Оплата ефiрного

часу на ралiо
l 000 сек.

l 200

8l l220
пп <редакцiя

га}ети

<михайлiвскi
новини)

смт-

михайлiвка 247274з
за розмiщення

агiтацiйних
матерiалiв

8000

8l l ll0 l1.07.20l9 ФОП Русанова

г. l.
м. Запорiжжя 32 l 9603 064

Послуга по друку
листiвок lIl65

8l l220 12.07.2019 ТОВ кГранi-А>
смт.

Якимiвка 4 l 045865

32 l 960з064

Публiкачiя в

газетi l 0088,54

8l ll l0 12.07,2019 ФОП Русанова
г. l.

м, Запорi;юrся Послуга по друку
листiвок 6288Усього

421 l80,5б

(код cTaTTi 8)

Код
cTaTTi

!ата
повер-
нення

KourTiB

IioMep
ро]ра хун-

кового
документа

Виконавець
(повна назва)

Мiсцезпа-
ходжеIlня

виконавця

Код
впконавця
(€дрпоу)

реквirити
договору (дата

укладання, ffомер

та предмет
_ договоDч)

Пl)rIlна-
чеllня

п"qатежу

Сума
(грн)

8

8

8

8

Додаток- l*Форма-фiнансовго-звiry_Постанова-I]ВК-I0l0-вiл- 
Iа.Of .}0I9-poKy.



Окружна виборча комiсiя з виборiв народних
депутатiв Украihи одномандатного виборчого

окруry NЬ 81

кандидат у народнi депутати Украiъи в
одномандатному виборчому окрузi JФ 81

IBaHoBa IBaHa Iвановича

Запорiзька область, Михайлiвський район
с. Виногралiвка,24

тел. +380 67 6|36555

На виконання вимог ст. 49 Закону УкраТни <Про вибори народних депутатiв УкраТни>
подаю промiжний Звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду кандидата
в народнi депутати УкраТни в одномандатному виборчому окрузi ]\е 81 Калiмана Олега
Анатолiйовича та Розшифровку до Звiту про надходження та використання коштiв
виборчого фонду кандидата в народнi депутати Украiни в одномандатному виборчому окрузi
Jф 8l Калiмана Олега Анатолiйовича (далi - Звiт, Розшифровка).

у Звiтi та Розшифровцi до нього вiдображена iнформаuiя про Bci надходження на

рахунок виборчого фоrду, здiйснення витрат та залишки коштiв на вiдповiдному рахунку, в
тому числi iнформацiя про дату надходження кожного внеску до виборчого фонду, його
розмiр, призначення, дату здiйснення i суму кожного платежу з рахунку виборчого фонду,
повну нiвву отримувача кожного платежу.

Протягом встановленого законом перiоду формування виборчого фонду, було
сформовано виборчий фонд у розмiрi 464 850,00 грн., який частково використаний за даний
перiол. Залишок коштiв на день формування Звiтiв становить 40 669,44 грн.

Нецiльового використання коштiв виборчого фонду, повернення коштiв та сплати
штрафних санкцiй виконавцями за укладеними договорами та випадкiв вiдмови вiд
добровiльних BHecKiB юридичних та фiзичних осiб, та iнших порушень виборчого
законодавства за перiод з дня вiдкриття paxyHKiB виборчоiо фонду до дня формування Звiту
допущено не було.

Додатки:
1. Звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду кандидата в наролнi
депутати УкраТни в одномандатному виборчому окрузi J\Ъ 8l Калiмана Олега Анатолiйовича

- 3 арк.;
2. Розшифровку до Звiту про надходження та використання коштiв виборчого фонду
кандидата в народнi депутgти УкраТни в одномандатному виборчому окрузi }ф 8l Калiмана
ОлегаАнатолiйовича- t' арк.

Кандидат у народнi депутати УкраТни
в одномандатному виборчому окрузi JtlЪ 8l,
який е розпорядником поточного рахунку виборчого о.А.Калiман
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