
Додаток 7 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 14 червня 2019 року № 1010 
 

форма № 4 

ЗВІТ  

про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України  

в одномандатному виборчому окрузі № 129 
 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "04" липня 2019 року до "12" липня 2019 року  

Красівський Сергій Вячеславович 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

 

 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»   Р/Р № 26431053200602 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)  

_____________________________________________________________ 

 

Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

2 Власні кошти кандидата  13500,00 

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі  

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 

права здійснювати відповідні внески  

 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" 

 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі  

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 

права здійснювати відповідні внески  

 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" 

 

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 

договорами 

 

12 Помилкові надходження коштів  

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 

(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 
13500,00 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду 

2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300):   

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 

поточного рахунку  

 



Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

2300 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 

після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 

виборчого бюлетеня для повторного голосування – після дня 

повторного голосування) 

 

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету України  

(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

 

3110  

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 

відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про 

вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 

відповідні внески 

 

3120  
Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 

яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 

Закону України "Про вибори народних депутатів України"  

 

3210  

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 

яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 

неможливості їх повернення відповідним особам  

 

3230  

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 

надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 

включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для 

повторного голосування – після дня повторного голосування), у 

разі неможливості їх повернення банком відповідним особам 

 

4000  
Банківські послуги, не пов’язані з відкриттям і закриттям 

рахунку та його функціонуванням 
 

5000  Повернення помилкових надходжень коштів  

6000  
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 

засобах масової інформації 
 

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

 

Загальний розмір виборчого фонду  

(2 + 3 + 4+ 12) – (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

13500,00 

3. Використання коштів виборчого фонду  

1000  Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 12350,00 

1100  
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

(1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160): 

 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 

(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів)  

3870,00 

1120 виготовлення відеозаписів   

1130 виготовлення аудіозаписів   

1140 виготовлення 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  

 

1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів  

1200  Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 8480,00 

1210  оплата ефірного часу (1211 + 1212):  

1211  оплата ефірного часу на телебаченні  

1212  оплата ефірного часу на радіо  



Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

1220  
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 

інформації 

8480,00 

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)  

 

1320  оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, 

дискусій, "круглих столів", пресконференцій, 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, інших публічних заходів передвиборної агітації 

 

1350  розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 

сітілайтах тощо) 

 

1360  Послуги зв’язку (1361 + 1362):  

1361  послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, 

фототелеграфного, факсимільного, документального зв’язку, 

мереж та каналів передавання даних тощо)  

 

1362  послуги поштового зв’язку   

1400  Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 

виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних 

матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали 

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 таку підтримку тощо)  

 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду  

(2 + 3 + 4 + 9 + 12 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 6000 – 1000) 

1150,00 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за 

укладеними договорами 

 

 

Звіт подано "____" _______________ 2019 року 

 

Кандидат у народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 131,                       Красівський С.В. 

який є розпорядником поточного рахунку виборчого фонду 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8 

до постанови Центральної 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 № 129 (форми № 4) 

 
проміжний 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "04" липня 2019 року до "12" липня 2019 року  

Красівський Сергій Вячеславович 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»   Р/Р № 26431053200602 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)  

 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів  

кандидата в народні депутати України 

(код статті 2) 

Код статті Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума  (грн) 

2 04.07.2019 @2PL706455 7000,00 

2 05.07.2019 @2PL528856 5000,00 

2 12.07.2019 @2PL139721 1500,00 

Усього   13500,00 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок  

добровільних внесків юридичних осіб  

(код статті 3) 

 

Код статті 
Дата надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Наймену-вання 

платника 

Місцезнаход-

ження платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

3       

3       

3       

Усього       
 

2. Відомості про надходження на поточний рахунок  

добровільних внесків фізичних осіб  

(код надходження коштів 4) 
 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, 

район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

4        

4        

4        

4        

Усього        



4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків  

юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески  

(код статті 10) 
 

Код статті Дата надходження 

внеску 

Номер розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

10       

10       

10       

Усього       
 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків  

фізичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески  

 (код статті 10) 
 

Код статті 
Дата надход-

ження внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

10        

10        

10        

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) 
 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер розрахунко-

вого документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаход-ження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума 

(грн) 

11       

11       

11       

11       

Усього       

 

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір, 

визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних 

депутатів України" 

 (код статті 11) 
 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

11        

11        

11        

Усього        

 

 

 



8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями 

за укладеними договорами  

(код статті 9) 
 

Код статті 

Дата 

перерахування 

штрафних 

санкцій 

Номер розрахун- 

кового 

документа 

Виконавець 

(повна назва) 

Код виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, 

номер та 

предмет 

договору) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

9        

9        

9        

Усього        

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок  

від юридичних осіб  

(код статті 12) 
 

Код статті 
Дата надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

12       

12       

12       

Усього       

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок  

від фізичних осіб  

(код статті 12) 
 

Код статті 
Дата надход-

ження внеску 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

12        

12        

12        

Усього        

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам  

(код статті 2100, 2300) 

 

Код статті 
Дата повернення 

внеску 

Номер розрахун-

кового документа 

Отримувач  

(повна назва) 

Місце- 

знаходження отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

       

       

       

Усього       

 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2100, 2300)  
 

Код статті 

Дата 

повернення 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

отримувача 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

отримувача 

Сума 

(грн) 

        

        

        

Усього        

 



13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб  

до Державного бюджету України  

(код статті 3110, 3120, 3210, 3230)  

Код статті 
Дата перераху-

вання внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

       

       

       

Усього       

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб  

до Державного бюджету України  
(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

 

Код статті 
Дата перераху-

вання внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума (грн) 

        

        

        

Усього        

15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов’язаних з відкриттям і закриттям 

рахунку та його функціонуванням 

(код статті 4000) 

Код статті Дата оплати послуг 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

банку 

Місцезнаходження 

банку 

Код банку 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

4000       

4000       

4000       

Усього       

 

16. Відомості про повернення юридичним особам  

помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

 

Код статті 
Дата повернення 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Отримувач  

(повна назва) 

Місце- 

знаходження 

отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

5000       

5000       

5000       

Усього       

 

17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000)  

Код 

статті 

Дата повернен-

ня коштів 

Номер 

розрахунко-

вого документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

отримувача 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

отримувача 

Сума (грн) 

5000        

5000        

5000        

Усього        

 

 



18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку  

в друкованих засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

 

Код статті 

Дата 

перерахування 

коштів 

Номер розрахунко-

вого документа 

Найменування 

отримувача 

Місцезнаходження 

отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

6000       

6000       

6000       

Усього       

 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку  

виборчого фонду кандидата в народні депутати України  

(код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 

1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

 

Номер 

одномандатного 

виборчого округу  

(в порядку 

зростання) 

Код статті 
Дата 

платежу 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Отримувач 

(повна 

назва) 

Місцезна-

ходження 

отримувача 

Код 

отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

129 1110 
05.07.20

19 

1008203

19 

РГ ТОВ 

ВІСНИ

К 

ВІТОВ

ЩИНИ 

м.Мико

лаїв, 

вул.  

4241524

7 

За 

виготов

лення 

друк.мат

еріалів 

3870,0

0 

129 1220 
05.07.20

19 

1235074

98 

РРГ 

ВІСНИ

К 

ЖОВТ

НЕВЩ

ИНИ 

м.Мико

лаїв, 

вул. 

0247414

0 

За 

розміще

ння 

матеріал

ів 

6480,0

0 

129 1220 
12.07.20

19 

1507320

89 

РГ ТОВ 

ВІСНИ

К 

ВІТОВ

ЩИНИ 

м.Мико

лаїв, ву 

4241524

7 

За 

публікац

ію 

агітац. 

матеріал

ів 

800,00 

129 1220 
12.07.20

19 

0927392

37 

РРГ 

ВІСНИ

К 

ЖОВТ

НЕВЩ

ИНИ 

м.Мико

лаїв, 

вул. 

0247414

0 

За 

публікац

ію 

агітац. 

матеріал

ів 

1200,0

0 

Усього        
12350,

00 

 



20. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів, 

перерахованих виконавцям  

(код статті 8) 

 

Код 

статті 

Дата 

повер-

нення 

коштів 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Виконавець 

(повна назва) 

Місцезна-

ходження 

виконавця 

Код 

виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, номер 

та предмет 

договору) 

Призна-

чення 

платежу 

Сума  

(грн) 

8         

8         

8         

8         

         

 

Кандидат у народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 131,            Красівський С.В. 

який є розпорядником поточного рахунку виборчого фонду 

 

 



Onpyxna nu6opua xovriciq r nu6opie HapoAHIrx

qeuyrarin VrpaiHr'r oAHoMaHAarHoro ell6opvoro

oKpyry J\b 129

KaHAuAar y napoani Aenyrarla Yrpainu n

oAHoMaHAarHoMy eu6opuotr'ly orpy:i J\b 129

KPacincsrufi CePrift B'ssecraeoeuq

. Micue npoxlroanns: 54000 Muxoraisrxa o6l.,Bironcrxnfi p-H,

cero Miurxoso - floropinoBe' ByJI' Bali Koruxa 6y'u'20' rn'8'
reneQou (063) 830 38 38

Ha euxoHaHHq BLIMoT cr. 49 3axony YrpaT Aenyrarir Yrpaiuu>

noAaro npouiNnuft 3sir npo HaAXoAxeHHt er'I6opuoro Oosay

KaHArrAara n napoAni Aerlyrarl{ Vrpainu e MY oxpy:i J\b I29

Kpaciecsrcr,rfi c rr ra Posrur.rtfponrcy Ao 3niry npo Ha.4xoAxeHHt ra

tbonay KaHAI,IAara B HapoAHi 4enyrarra Yrpaiura 
. 

n

ffilfl:ffir :rtb 129 Kpacin*rufi ceprifi B's'{ecraBon"u (aui - 3nir'

Porrrra$poerca)' 
-n.n pinn6naxena iurhonrr,rauifl npo gci FraAxoaxeHHr HaY 3eiri ra Posruuoponqi AO HbOIo aiAo6paNena inoopr'laqir np.o r<

paxyHoK ez6opuoro 6o"aV, sAificHeHHq B[Tpar ra 3aJII,IIIrKu rourrie na eilnoeiAHoMy paxyHKy, B

iory 
"rani 

inrlopruauir upo Aary HaAXoAXeHHt Ko)I(Horo BHecKy ,uo nu6opvoro rlon4y, ftoro

po:nip, ilppl3HaqeH Hfl, IaTy sAificHeHHq i cyrnly KoxHoIo nnarexy 3 paxyHKy nu6opuoro $o"Ay'

iloBHy Ha3By orpl4MyBar{a KoxHoro flnaTexy.- 
io,qY (popnynaHHx eu6opuoro Qo"ay, 6yno

0 rpu., qxlaft qacrKoBo Bl4Kopucrauuit za ra'r.ufr'

irie craHoerarr 1150,00 rPu.

nra6op'roro tbonly, noBepHeHHs KoITITIB ra cIrJIarI4

rurpaQnnx calrrUifi Br4KoHaBrIqMr4 34 yKnaAeHI4MI4 AoIOBopaMI4 Ta sl'IuaArie siANaosu BiA

4O6pOeilsuux eHecxis rcpr4Ar.rrrHr4x tu Qisuunux oci6, Ta inurux nopylneHb ru6op-voro

3aKOHOAaBCTBa 3a nepioa . o"n ei4rpurrn paxynrcir au6opuoro sonay Ao AHfl rfoprtaynaHnr 3eiry

AorlyrleHo ne 6Y:ro.

Ao.uarxn:
L 3eir rpo HaAXoAXeHHq ra BI4KopI4craHHq orurie nu6opuoro SoHAy KaHAI4Aara B HapoAHl

Aeilyrarr{ Yrpalnn B oAHoMaHAarHoMy BpI )pt{oMy orpy:i Ns I29 Kpaciecsrrzfi Ceprift

B'gqecraeoBl4t{ - 3 aprc'; 
ynr)ker{Hrtr Ta Br4K( nu6opuoro qonay

2, Po:rlaQpoBKy AO 3eiry npo HaAXOAXeHH' ra BIIKOpt4craHHs KOlurlB

KaHAr4Aara e napo.qni Aenyrarr.r Yxpainra B' oAHoMa"iut"oty eu6opvor'ly orpysi Ne I29

Kpaciectxr,rfi Ceprift B'qqecraeoBl{r{ - 5 apr'

KauAuAar y napo.uni Aenyrarl4 YnpaTnu

B oAHoMaHAarHoMy nz6opuouy orcpysi Ns i29,

srcuftepo3nopflAHnKoM IloroqHoro paxyHKy nu6opuoro $osly !
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