
форма Nч 4

звIт
про надходження та використання коштiв виборчого фонлу

кандидата в народнi депутати Укратни
в одномандатному виборчому окрузi NЬ 194

Промiжний

за перiод з"27" червtIя до "10" липня 2019 року

Кукуленко-Лук'янець IHHa Володимирiвна

ПАТ АБ кУКРГАЗБАI-IК), МФО З20478, рахунок N9 264359244155З 1.980

Код
cTaTTi

Найменчвання cTaTTi
Сума
(грн)

1. Надходження коштiв на поточний рахунок вlrборчого фонлу
2 Власнi кошти кандиJlата 86200.00

J Добровiльнi внески к)ридичних осiб, у тому числi
I0 (jtleclu осiб, riчзначелtuх у часmuнi mреmiй сmаmmi 50 Закону

YKpaiHu "IIpo вчборu Hapodltux dепуmаmiв YKpa|нu", якi на .\1аюmь

права зdittснюваmu BiOпoBidlti ttHecKtl

ll BHec:u, розlti1,1 якuх перевl,пL|ус роз"l1iр, r;чзttачеlttlit ,tсtс,пlltttою dpyloto
сmаmmi 50 Закоttу YKpailtu "Про вчборu ttctpodHux dепуmаmiв
YKpa[Hu"

4 .Щобровiльнi внески фiзичних осiб, у тому числi
]0 (]Ltectu осiб, вчзltачеttuх у часmчнi mреmiй сmumпоi 50 Закону

YKpalltu "[Ipo вuборч ttapodHux dепуmаmiв YKpct|tttl", якi не ltаюmь
правч зО iйс н loB ctmu в iO поrliОн i вн е с кч

]1 Bl!ec*u, роз.ttiр якuх перевuu|уе роз"l,tiр, rluзначеttчй часmuнсlю dpyzoto

сmа.mmi 50 Закоttу Украlнч "Про вuборu Hapodttux dепуmаmiв
YK|lal'Ht,t"

9
ПерерахуваIlня штрафних санкцiй виконавцями за укладеними
логоворами

12 Поми:tковi надходження коштlв

Усього надiйшло коштiв на поточний paxyrloK виборчого фонду
(2+3+4+9+12) 8б200,00

2. Перерахування KorrrTiB з поточного рахунку виборчого фонлу
2000 [Iовернеrlня добровiльних BllecKiB особам (2100 + 2З00):

2100
Повернення особам BHecKiB, вiд яких вiдмовився розпорядник
поточного рахунк),

2з00

Псlвернення особам BHecKiB, що надiйпIли до виборчого фонду
пiсля дня голосування (у разi включення кандидата в депутати до
виборчого бюлетеня лля повторного голосування * пiсля дня
повторного голосування)



Код
cTaTTi

Найпtенl,ван ня с,гаттi

П.р.рч*уrЙ"" *o-riu до Д.рлчurо@
(з1 10 + з120 + 32l0 + 3230)

перерахування до.щержавного бюлжету Укратни BHeckiB осiб, якi

вiдповiдно до частини третьоТ cTaTTi 50 Закону Украiни "Про

вибори народних депутатiв Украiни" не мають права здiйснювати

:ч"оjц:lч991t_
Перерахування до,Щержавного бюджету УкраТни BHecKiB, розмiр
яких перевищУс розмiр, визначений частиною Другою cTaTTi 50

Закону Украiни "Про вибори народних депутатiв Украtни"

Сума
(гrlн)

3000

31 10

3120

32l0
@авного бюджету УкраТни BHecKiB осiб, вiд

яких вiдмовився розпорялник поточного рахунку, в разl
неможливостi Iх tIовернення вiдповiдллим особам

П.р.ра*у"ання до fiержавного бюджету УкраТни BHecKiB. шlо

пuдiй-u" до виборЧого фоrrдУ пiслЯ дня голосУвання (у разi
вкJIючення кандидата в лепутати до виборчого бюлетеня для

повторноГо голосува}Iня - пiслЯ llня повторного гоJIосуванrrя). у

разi немоrкливостi Тх повернення банком вiдповiдним особам

3230

1000
Банкiвськi послуги, не пов'язанi з вiдкриттям i закриттям

рахунку та його функцiонуванням
Повернення помилкових надходжень коштiв5000

6000

УсьогО перерахоВано коштiв з tIоточного рахунку виборчого фонду
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000)

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

3. Використання KoпlTiB виборчого фонду

1000 @фонry (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 62952,|з

1 100

1,ю

46785,40

39785.40

1 120 виготовлеItня вiдеозапис в 7000,00

1 130 виготовлення аудlозапис в

1 l40 виготовлеНня предметiв, матерiалiв (cyBelripiB. канчтоварiв тощо) з

використанням прiзвищ чи зображецьlдgрfретiв ) кандидатЬ

1 l50

1 l60 виготовленt{я та встановлення агtтацtйних HaMeTiB

1 200 @ MacoBoi iнформачii (1210 + 1220):

опJIата ефiрlrого часу ( l2l l . l2l2):

"",rr-rфlр,"r"@
()п.,lumu ефiрtttl,,tl чuL,у IlLl рur)itl

7800,00

1210

t2ц
l2п
|220

7800,00

7800,00

"убrr-у"*irя 
агiтацiйних матерiалiв у друкованих засобах масовоi

iнформацiТ



Код
cTaTTi

Найменування cTaTTi
Сума
(гпн)

1300
йшi послуги, повrязанi :r проведенням перелвиборноi агiтацiт
(1зl0+ 1з20+ 1330 + l340+ l350+ 1360):

83б6,73

1310 @ реалiзаuiТ заходiв tlерелвиборноТ агiтачiТ
(перевезення виборчих листiвок, плакатiв, техtliчних засобiв та

обладнання лля велення передвиборнот агiтачii, а Takoxt iнших
предметiв i матерiалiв. пов'язаних iз передвиборною агiтацiсю)

1 320
"р.rд" 

булинкiВ i примiщеНь дJIя проВедення публiчних дебатiв,

лискусiй. "круглих столiв". пресконференшiй, а також лля
виготовлеIrня матерiалiв передвиборноi агiтацiТ

1 зз0 ор.плu обладнанrtя та технiчних засобiв для ведення передвиборноТ

агiтацiТ
1 з40 456.7з

l 350 фмiruення друковаIrих агiтацiйних матерiалiв чи полiтичноi

реклами на носiях зовнiшньоi реклами (бiлборлах, вивiсках,
сiтiлайтах тошо)

791 0.00

1 360 Послуги зв'язку (1З61 + 1362):

lзб1 п о с j ly ? 1,1 е.| t е кmрч ч II о ? о з в' язку ( mе л е ф о н l t о z о, пl е,l е zр сtф н о z о,

r|оmrllпе,,tеzрафlюzо, факсu.лliльtlоztl, doKy,|letlma:lbttO?o з(J'язку,

)lapL',)K' пtu Kattu.tiri пc,pcOctttuttttя t)ctttltx пtоlц())

1 зб2 пос.,lу?1l почlmово?O зв язку
1400 Iншi витрати на передвиборну агiтачiю (розповсюдження

виборчиХ листiвок" плакатiв та iнших друкованих агiтацiйних
матерiалiв чи llрукованих видань. в яких розмiщено матерiали

передвиборноТ агiтачiТ; провелення мiтингiв, походiв.

демонстрацiй, пiкетiв, концертiв, вистав. спортивних змагань,

демонстрацiТ фiльмiв та телепередач чи iнrпих публiчних заходiв за

пiдтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення iнформацiт

про таку пiдтримку тощо)

Залишок коштiв на поточному рахунку виборчого фонлу
(2+3 +4+9 + |2-2000-з000-4000-5000 6000- l000)

23247,8,7

9

Звiт подано "1 l" липня 2019 року
Кандидат у наролнi лепутати УкраТни

в одномандатному виборчому окрузi N9 194,

який с розпорядником поточIIого рахунку
виборчого фонду

















,l t, li',/x:)-/

tr/ / ,r'l lt7Э ? !.

/,'/r',//il/tr{tГ { ( Ц4
Окружна виборча ко;rriсiя з виборiв народних
депутатiв YKpaTHlr одно}Iандатного виборчого

oкpyг},ЛЪ 194
18001, Черкаська область. l,t. Черкаси, вул. Байди

ВишневеtIького. бул. 1 7

Itандидат у народнi депутати УкраТни в

одномаIIдатI{ому виборчоr,lу окрузi Л9 l94
Кукуленко-Jlук'янець Iнни Володимирiвни

1 8001. Черкаська область, м. Черкаси.
вул. ОстаtРiя ffашковlлча. бул. 4, кв.74

067 14з 95 74

Кукуленко-Лук'янечь I.B.

На виконання вимогст. 49 Закоlлу УкраТни кПро вибори t{аролIlих депутатiв УкраТrrи>

подаю промiжl-tий Звiт Trpo надход)tення та використаI]}Iя коштiв вибор.tого фонду кандидата
в народнi депутати Украirrи в одномандатному виборчому окрузi Л9194 Кукуленко-
Лук'янець Iнни Володимирiвttи r,a Розшифровку ло Звiту про }rадходження та використання
коштiв виборчого фопду кандидата в rIapo;tlti деIIутати Украiни в одномандатному
виборчому окрузi N9 |94 Куку:lенко-Лук'янець Iнни Во.ltолимирiвни (да-цi Звiт,
Розшифровка).

У Звiтi та Розшифровцi до нього вiдобрах<ена iнформацiя rrpo Bci надходження на

рахунок виборчого фо*rду, здiйснення витрат та за]тишки коштiв на вiдповiдному рах},нку. в

тому числi iнформацiя про дату надходх(ення кожного внеску до виборчого фоrrл1,. його

розплiр. призначення. дату здiйснення i сум1, ко}кного платежу з рахунку виборчого фонлt.
повнy назв,у отримувача кожного платехtу.

Протягом встановленого законом перiоду формування вибор.tого фопд},. б1,.rо

сформовано вибор.lий фонд у розмiрi 86200,00 грн., який частково використаний за даний
перiод. Залишок коштiв на день формуванrrя Звiтiв становить 2З247,87 грн.

Нецiльового використання коштiв виборчого фонду, повернення Kot_t-tTiB та спJати
штрафних санкцiй виконавI{ями за укладениNIи договорами та випадкiв вiдмови вiд
лобровiльних BHecKiB юридичних та фiзичних осiб, та iнших порушеIlь виборчого
законодавства за перiол з дI{я вiдкриття paxyHKiB виборчого фопду llo дня формування Звiту
допущено не було.

Додатки:
l. Звiт про надходження та використанI{я KotllTiB вибор.tого фонлу кандилата в народнi
депутати УкраТни в одноN,Iандатному виборчому окрузi N!194 Кукуленко-Лук'янець Iнни
Володимирiвни - 3 арк.;
2. Розшифровку до Звiту про надходження та використання коштiв виборчого фопду
кандидата в народнi депутати УкраТни в одномандатному виборчому окрузi ЛЬ |94
Кукуленко-Лук'янець Iнни Володимирiвни - 7 арк.

КандидатународнiлепутатиУкраiгrи . i,,,,t, "
в одномандатному виборчому окрузi Jф l94. 'l \ l1"'

який с розпорядником поточного рахунку виборчого фо"ду


	Проміжний звіт форма №4 Кукуленко-Лук'янець І.В.
	Розшифровка до проміжного звіту форми №4 Кукуленко-Лук'янець І.В.
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