
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 №187 

ПРОМІЖНИЙ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з " 24м червня до "10 " липня 2019 року 

ОНИЩУК МАЙЯ ІВАНІВНА 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

Акціонерний банк «Південний» ,МФО 328209 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

№26430000000004 

Код 
статті Найменування статті Сума 

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

2 Власні кошти кандидата -

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 193000,00 
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 7000,00 
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) 200000,00 

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 

-

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) 
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Код 
статті Найменування статті Сума 

(грн) 

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) 

200000,00 

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

1100 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
(1110+ 1120+ 1130 + 1140+ 1150+ 1160): 

28498,00 

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

23198,00 

1120 виготовлення відеозаписів -

1130 виготовлення аудіозаписів -

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

5300,00 

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): 118162,00 
1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): 61932,00 
1211 оплата ефірного часу на телебаченні 57060,00 
1212 оплата ефірного часу на радіо 4872,00 

1220 публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 
інформації 

56230,00 
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Код 
статті Найменування статті Сума 

(грн) 

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

52900,00 

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) 

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) 

52900,00 

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+ 1 2 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 1000) 

440,00 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за 
укладеними договорами 

-

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Звіт подано "11" липня 2019 року 

Онигцук Майя Іваннівна 
(прізвище та ініціали) 

Секретар 
Центральної виборчої комісії Н. БЕРНЛЦЬКА 
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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 № 187 (форми № 4) 

Проміжний_ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "24" червня до м10_" липня 2019 року 

ОНИЩУК МАЙЯ ІВАНІВНА 

(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

Акціонерний банк «Південний» „МФО 328209 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)_ 

№26430000000004 

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 
Усього 

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

(код статті 3) 

Код статті 
Дата 

надходження 
внеску 

Номер 
розраху 
нковог 

0 
докуме 

нта 

Наймену-вання платника Місцезнаход-ження 
платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума 
(грн) 

3 02.07.201 
9 

3 Яловчук Алла 
Васиилівна, ФОП 

смт.Білогір'я„про 
в. Ринковий, 3 

2789304961 35000,00 

3 03.07.201 
9 

4 Яловчук Алла 
Васиилівна, ФОП 

смт.Білогір' я„про 
в. Ринковий, 3 

2789304961 35000,00 

3 05.07.201 
9 

3 ФОП Гутевич 
Олександр 

Миколайович 

смт.Білогір'я, 
вул.Бондарчука, 

17А,кв 4 

3080109934 24000,00 

3 05.07.201 
9 

5 ФОП Бондарук Ірина 
Михайлівна 

смт.Білогір'я, 
вул.Сонячна, 8а 

2531720987 24000,00 

3 08.07.201 
9 

4 ФОП Гутевич 
Олександр 

Миколайович 

смт.Білогір'я, 
вул.Бондарчука, 

17А,кв 4 

3080109934 25000,00 

3 08.07.201 
9 

6 ФОП Бондарук Ірина 
Михайлівна 

смт.Білогір'я, 
вул.Сонячна, 8а 

2531720987 25000,00 

3 09.07.201 
9 

7 ФОП Бондарук Ірина 
Михайлівна 

смт.Білогір'я, 
вул.Сонячна, 8а 

2531720987 25000,00 

Усього 193000,00 
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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 04.07.2019 ПН13383 Сухораб 
Олександр 
Вікторови 
ч 

М 

.Хмельниц 
ький 

вул 
Чорновола 

,60 кв 94 

4000,00 

4 04.07.2019 3762893К Погребняк 
Ольга 

Олександр 
івна 

м.Хмельн 
ицький 

вул.Хотов 
ицького7/ 

1 кв 6 

1500,00 

4 04.07.2019 Р5869аЗ№ 
сі 

Івашккова 
Тетяна 

Василівна 

м.Хмельн 
ицький 

Пров.Юві 
лейний, 
буд 46 

1000,00 

4 04.07.2019 3761324К Бабіна 
Неоніла 

Анатоліїв 
на 

м.Хмельн 
ицький 

вулюЛьвів 
ське шосе 
27 кв 65 

500,00 

Усього 7000,00 
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 

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 
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 
Усього 
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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 
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 
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 
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 
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 
0706-5 10 



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 
Усього 

16. Відомості про повернення юридичним особам 
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

Код 
статті 

Дата 
повернення 

коштів 

Номер 
розрахунковог 

о документа 

Отримувач 
(повна назва) 

Місце-
знаходження 
отримувача 

Код 
отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Сума 
(грн) 

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 

Реєстраційни 
й номер 

облікової 
картки 

платника 
податків/сері 

я і номер 
паспорта 

отримувача 

Сума (грн) 

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 
Усього 

0706-5 10 



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 
одноман 
датного 
виборчо 

го 
округу 

(в 
порядку 
зростанн 

Я) 

Код 
статті 

Дата 
платежу 

Номер 
розраху 

н-
кового 
докуме 

нта 

Отримувач 
(повна назва) 

Місцезна-
ходження 

отримувача 

Код 
отримувач 

а 
(ЄДРПОУ) 

Призначенн 
я платежу 

Сума 
(грн) 

187 1350 03.07.2019 1 
ФОП Падалко 

Володимир 
Олександрович 

м. 
Хмельницький, 

вул. Пушкіна, буд 
7кв 44 

2908021396 

Розміщ 
агітац 

матеріалів 
на носіях 

зовніш 
рклами зг 

договору 354 
від 22,06,19 

31500,00 

187 1220 04.07.2019 2 
Редакція 

газети»Подолян 
ин» ПП 

м. Кам'янець -
Подільський..вул 

Гагаріна 57 
21315742 

Розміщення 
передвиборч 
ої агітації в 

газеті зг pax 
322 від 
01.07.19 

2910,00 

187 1350 04.07.2019 3 
ФОП Удовіка 

Віталій 
Вікторович 

м. 
Хмельницький, 

вул Панаса 
Мирного, буд 2 кв 

31 

3058200511 

Плата за 
оренду 

бордів зг 
pax 67 від 
03.07.19 

18500,00 

187 1220 04.07.2019 4 
Редакція газети 
«Наддністрянсь 

ка правда» 

смт. Нова Ушиця, 
вул Подільська, 

22 
02475635 

За 
публікацію 

статті в 
газеті зг pax 

118 від 
03.07.19 

3000,00 

187 1220 04.07.2019 5 

Медіа-центр 
«Край 

Кам»янецький, 
» П П 

м. Кам'янець-
Подільський..пл 

Вірменський 
ринок,6 

02475629 

За 
розміщення 

я 
передвиборч 
ої агітації зг 

pax 88 від 
02.07.1 

2986,00 

187 1110 04.07.2019 6 
ФОП Удовіка 

Віталій 
Вікторович 

м. 
Хмельницький, 

вул Панаса 
Мирного, буд 2 кв 

31 

3058200511 

За 
виготовленн 

я 
агітаційних 
постерів зг 
pax 65 від 
03.07.19 

2850,00 

187 1212 04.0.2019 7 

«Телерадіокомп 
анія 

Подолянин-
TV», TOB 

м. Кам'янец ь-
Подільський, вул. 

Соборна, 9 
23841771 

Оплата 
ефірного 
часу на 

радіо зг pax 
18 від 

03.07.19 

2000,00 

187 1140 04.07.2019 8 
ФОП Удовіка 

Віталій 
Вікторович 

м. 
Хмельницький, 

вул. Панаса 
3058200511 

Плата за 
виготовленн 
я предметів 

5300,00 

0706-5 10 



Мирного, буд 2 кв 
31 

3 логотипом 
партії зг pax 

68 від 
03.07.19 

187 1110 04.07.2019 9 
ФОП Фіщук 

Олексій 
Миколайович 

м. 
Хмельницький,ву 
л. Прибузька, буд 

12/1 кв 11 
3120822874 

Виготовленн 
я 

друкованих 
матеріалів-
листівок зг 
pax 70 від 
01.07.2019 

7860,00 

187 1110 05.07.2019 12 
ФОП Удовіка 

Віталій 
Вікторович 

м. 
Хмельницький, 

вул. Панаса 
Мирного, буд 2 кв 

31 

3058200511 

Плата з 
виготовленн 

я 
агітаційних 
буклетів зг 

pax № 71 від 
04.07.19 

10000,00 

187 1220 05.07.2019 13 

Редакція газети 
«Вісник 

Деражнянщини 
»,пп 

м. Деражня, вул. 
Миру, буд. 77 

02475776 

За 
публіікацію 
матеріалів 

передвиборч 
ої агітації зг 

pax 169 
від04.07 

.2019 

2160,00 

187 1220 05.07.2019 14 
Редакція газети 

«Життя і 
слово», ПП 

смт.Білогір'я, 
вул. Шевченка, 

46 
02475664 

За 
публікацію 

передвиборч 
ої агітації зг 
pax № 89 від 

05.07.2019 

2316,00 

187 1110 05.07.2019 15 
ФОП Удовіка 

Віталій 
Вікторович 

м. 
Хмельницький, 
вул. Панаса 
Мирного, буд 2 кв 
31 

3058200511 

Плата за 
виготовленн 

я 
агітаційних 

інформаційн 
их 

бюлетенів зг 
pax 72 від 
05.07.2019 

1800,00 

187 1220 05.07.2019 16 
Медіа-центр» 

Подільські 
вісті»,ПП 

м. 
Хмельницький, 
Проспект Миру, 

буд .59 

21313714 

Плата за 
розміщення 
агітаційних 
матеріалів 

зг pax №508 
від 05.07.19 

2500,00 

187 1220 08.07.2019 17 
Редакція газети 

«Зоря»,ПП 
м..Волочиськ, 
вул. Слави, 2 

02475701 

Плата за 
розміщення 

пернедвибор 
чої агітації 
зг рах.145 

від 
05.07.2019 

2704,00 

187 1220 08.07.2019 18 
Редакція газети 

«Зоря 
надгориння»ПП 

м .Ізяслав ,т вул. 
Шевченка ,буд 10 

02475687 

За 
передвиборч 
у агітацію в 
газеті зг pax 

61 від 
05,07,2019 

1760,00 

0706-5 10 



187 1220 08.07.2019 19 
Д П «Контакт-
Славута» TOB 

м.Славута, вул. 
Кузовкова, буд 19 

23844054 

Публікація 
агітаційних 
матеріалів 

зг pax №123 
від 

05.07.2019 

2800,00 

187 1220 08.07.2019 20 
Редакція газети 
«Шепетівський 

вісник»,ПП 

м. Шепетівка, 
Старокостянтині 
вське шосе, буд 9 

02475693 

Публікація 
агітаційних 
матеріалів 

зг pax №192 
від 05.07.19 

4285,00 

187 1220 08.07.2019 21 
Редакція газети 
«Новий шлях» 

м.Полонне, 
вул.Л. Українки, 
103 

02475747 

За 
розіщення 

передвиборч 
ої агітації зг 
pax 146 від 
08.07.2019 

2405,00 

187 1220 08.07.2019 22 

Редакція газети 
«Життя 

Теофіпольщини 
» 

м..Теофіполь, 
вул. Б.огдана 

Хмельницького, 
буд 9 

02475782 

За 
розміщення 
передвиборч 
ої агітації зг 
pax 705 від 
08.07.2019 

2400,00 

187 1212 08.07.2019 23 
Телерадіокомпа 
нія «Всім Радіо» 

TOB 

м.Х.мельницький 
, вул. Театральна, 

буд 10 
32601086 

Оплата 
ефірного 
часу на 

радіо «О'кей 
ФМ» зг pax 
01/01-2 від 
02.07.2019 

1872,00 

187 1211 08.07.2019 24 
«Дитяче 

телевізійне 
агентство»ДП 

м Хмельницький, 
вул.Кам»яннецьк 

а, буд 21Б 
23843362 

Оплата 
ефірного 

часу зг pax 
104 від 

06.07.2019 

15660,00 

187 1211 08.07.2019 25 
т к 

«Проскурів»,ТО 
В 

м.. 
Хмельницький, 

вул.Кам»янецька 
, 6 6 

38303820 

Оплата 
ефірного 
часу на 

телебаченні 
зг рах118 від 

08.07.2019 

20700,00 

187 1211 08.07.2019 26 

Продюсерський 
центр 

«Ексклюзив», 
TOB 

м..Хмельницький 
, вул. 

Кам»янецька, 66 
32680030 

Оплата 
ефірного 
часу на 

телебаченні 
зг pax 124 

від 
08.07.2019 

20700,00 

187 1212 09.07.2019 27 
Телекомпанія 
Подолянин -

TV» 

м. Кам»янець-
Подільський»,вул 

.Соборна, буд 9 
23841771 

Оплата 
ефірного 

часу зг pax 
№ 21 від 

05.07.2019р 

1000,00 

187 1220 09.07.2019 28 

Медіа-центр 
«Край 

Кам'янецький» 
ПП 

м. .Кам»янець-
Подільський, пл. 

Вірменський 
ринок,6 

02475629 

Зарозміщенн 
я 

передвиборч 
ої агітації в 
газеті зг pax 

№93 від 
05.07,2019 

1500,00 

0706-5 10 



187 1220 09.07.2019 29 

Реедакція 
газети 

«Подолянин» 
ПП 

м. .Кам»янець-
Подільський„вул. 

Гагаріна, 57 
21315742 

За 
розміщення 
передвиборч 
ої агітації в 
газеті зг pax 

351 від 
08.07.2019 

1440,00 

187 1220 10.07.2019 10 
Редакція газети 

«Вперед»,ПП 

смт. Ярмолинці, 
вул. 

Петропавловська 
, буд 48 

21311715 

За 
публікацію 

передвиборч 
ої агітації в 

газеті №1513 
від 

03.07.2019р 

1654,00 

187 1220 10.07.2019 11 
«Дунаєвецький 

вісник» ПП 
м.Дунаївці, вул. 

Шевченка, 50 
21312583 

За 
публікацію 
матеріалів 

передвиборч 
ої агітації зг 
pax 169 від 
04.07.2019р 

2160,00 

187 1220 10.07.2019 ЗО 
«Наддністрянсь 

ка правда» 
Реакція газети 

смт.Нова Ушиця, 
вул. Подільська, 
буд 22 

02475635 

За 
розміщення 
статтей зг 

pax №122 від 
08.07.2019р 

1500,00 

187 1220 10.07.2019 31 
«Сільські 

новини плюс» 
Редакція газети 

смт. Віньківці, 
вул. Гагаріна, 

буд. 7 
02475641 

За 
розміщення 
передвиборч 
ої агітації зг 
pax №134 від 

09.07.2019 

2310,00 

187 1220 10.07.2019 32 
«Прибузька 

зоря» Редакція 
газети, TOB 

с. Ружичанка, 
вул. Центральна, 

буд. 29 
02475718 

За 
розміщення 
агітаційних 
матеріалів 
зг pax 135 

від 
09.07.2019р 

3110,00 

187 1220 10.07.2019 33 
Медіа центр 

«Нове життя», 
ПП 

смт. Чемерівці, 
вул. І.Франка, 

буд. 1/1 
02475606 

За 
розміщення 
агітаційної 
інформації 
зг pax 118 

від 08.07,.019 

1800,00 

187 1220 10.07.2019 34 
«Красилівський 

вісник», ПП 
м. Красилів, вул. 
Незалежності, 2 

02475612 

За 
розміщення 
передвиборч 
ої агітації зг 
pax №108 від 

08.07.2019 

2520,00 

187 1220 10.07.2019 35 
Городоцький 

ТРПЦ,ПП 

м .Городок, вул. 
Грушевського 

,буд 57 
14167086 

За 
розміщення 
передвиборч 
ої агітації зг 

pax 87 від 
08.07.2019 

1760,00 

187 1220 10.07.2019 36 
Редакція газети 

«Життя 
м 

.Старокостянтині 
14146150 

За 
розміщення 

2200,00 

0706-5 10 



Старокостянти 
нівщини» 

в, вул Миру, буд 
7 

передвиборч 
ої агітації зг 
pax 640 від 
08.07.2019 

187 1350 10.07.2019 37 

Лушай 
Олександрт 
Григорович 

,ФОП 

м.. Хмельницький 
, вул 

Кам»янецька, буд 
38 кв 161 

2127613271 

За 
розміщення 
агітаційних 
матеріалів 

на зовнішніх 
носіях зг pax 

б/нвід 
08.07.2019 

2900,00 

187 1220 10.07.2019 38 
Редакція газети 

«Колос» 

смт. Стара 
Синява вул. 

Грушевського, 56 
02475670 

За 
публікацію 

передвиборч 
ої агітації зг 

pax 8 
відм09.07.20 

19 

2050,00 

187 1110 10.07.2019 39 
Удовіка Віталій 
Вікторович, ФО 

П 

м. 
Хмельницький, 

вул. Панаса 
Мирного, буд 2 кв 

31 

3058200511 

За 
виготовленн 

я 
друкованих 
матеріалів 

зг pax 73 від 
08.07.201 

408,00 

187 1110 10.07.2019 40 
Удовіка Віталій 
Вікторович,ФО 

П 

м. 
Хмельницький, 

вул. Панаса 
Мирного, буд 2 кв 

31 

3058200511 

За 
виготовленн 

я 
друкованих 
матеріалів 

зг pax 76 від 
10.07.201 

280,00 

У с ь о г о 199560 ,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 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду Онищук Майя Іванівна 

(прізвище та ініціали) 

Секретар 
Центральної виборчої комісії Н. БЕРНЛЦЬКА 

0706-5 10 
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