
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 № 93
_______проміжний_______
(вцд звіту: проміжний, остаточний)

за період з "27" до "11" липня 2019 року

Зінченко Сергій Вікторович
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати)

Київське ГРУ, Миронівське відділення ПАТ КБ «Приватбанк»,
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)

МФО 321842, код ЄДРПОУ 14360570

Код 
статті Найменування статті Сума 

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

2 Власні кошти кандидата 50000,00
3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 0,00
10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

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

0,00

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 
статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України"

0,00

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 0,00
10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

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

0,00

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 
статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України"

0,00

9 Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
договорами

0,00

12 Помилкові надходження коштів 0,00
Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
(2 + 3+4 + 9+12) 50000,00

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду
2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300): 0,00

2100 Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 
поточного рахунку

0,00
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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)

0,00

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

0,00

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

0,00

3120
Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 
яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України"

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

5000 Повернення помилкових надходжень коштів 0,00

6000 Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 
засобах масової інформації

0,00

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду 
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000)

0,00

Загальний розмір виборчого фонду
(2 + 3 + 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000)

50000,00

3. Використання коштів виборчого фонду
1000 Сума витрат виборчого фонду (1100+ 1200 + 1300 + 1400) 48136,17

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

15997,00

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

15997,00

1120 виготовлення відеозаписів 0,00
1130 виготовлення аудіозаписів 0,00
1140 виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів
0,00

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

0,00

1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів 0,00
1200 Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 32139,17
1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): 0,00

Додаток_№_1_Форма_фінансовго_звіту_Постаиова_ЦВК_№_10102ід_14.06.2019_року.



Звіт подано " ”

Код 
статті Найменування статті Сума 

(грн)
1211 оплата ефірного часу на телебаченні 0,00
1212 оплата ефірного часу на радіо 0,00

1220 публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 
інформації

32139,17

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

0,00

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)

0,00

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

0,00

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 
агітації

0,00

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

0,00

1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 
реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 
сітілайтах тощо)

0,00

1360 Послуги зв’язку (1361 + 1362): 0,00
1361 послуги електричного зв ’язку (телефонного, телеграфного, 

фототелеграфного, факсимільного, документального зв 'язку, 
мереж та каналів передавання даних тощо)

0,00

1362 послуги поштового зв ’язку 0,00
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)

0,00

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 
(2 + 3 + 4 + 9 + 12- 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 1000)

1863,83

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

0,00

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду

______ 20/У року

Зінченко С. В.
(прізвище та ініціали)(підпис)
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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 № 93 (форми № 4)

_______проміжний_______
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "27" до "11" липня 2019 року

Зінченко Сергій Вікторович
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати)

Київське ГРУ, Миронівське відділення ПАТ КБ «Приватбанк», 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)

МФО 321842, код ЄДРПОУ 14360570

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 Сум» (грн)

2 01.07.2019 @2PL884779 10000.00
2 03/07/2019 @2PL 188265 40000.00
2

Усього 50000.00

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

(код статті 3)

Код статті Дата надходження
внеску

Номер 
розрахункового 

документа

Нанмену-вання 
платника

Місцезнаход
ження платника

Код платника 
(ЄДРПОУ)

Сума 
(гри)

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
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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 
(гри)

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

Сум» 
(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 
(П>н)

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 сіатті
Дат» 

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

Сум» 
(грн)

11
11
11

Усього
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8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями 
за укладеними договорами

(код статті 9)

Код статті

Лата 
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

Кед платника 
(ЄДРПОУ)

Сума 
(гри)

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 
(гри)

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 
(гри)

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
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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

Сум» (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

Сум» (грн)

5000 •

5000
5000

Усього
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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)

93 1110 02.07.2019 152415011

Фізична 
Особа- 

Підприєм 
ець 

Ганчук 
Ярослав . 

Павлович

м.Київ, 
вул.Торо 
дня, буд. 
7, кв. 21

339411669
0

Виготовлен 
ня флаєра 

згідно 
рахунку 

№0028360 
від 

02.07.2019р

9997,00

93 1220 03.07.2019 143755324

Приватне 
під приеме 

тво 
«Інформа 

ційно- 
рекламне 

бюро 
«Відкриті 
комінікаці 
ї» зазета 
«Вісник 

Кагарличч 
ини»

Київська 
обл.. 

м.Кагарли 
к, 

вул..Незал 
ежності, 1

02473381

Надання 
друкованої 
площі для 

розміщення 
політичної 
реклами, 
згідно 3 

рахунком 
№501, від 

02.07.2019р

3567,73

93 1220 03.07.2019 133045400

Приватне 
підприємс 

тво 
«Редакція 

газети 
«Миронів 

ський 
край»

Київська 
обл.

м.Мироні 
вка, 

вул..Собо 
рності, 60

02473292

Надання 
друкованої 
площі для 

розміщення 
політичної 
реклами, 
згідно 3 

рахунком 
№195, від 

03.07.2019р

3000,00

93 1220 03.07.2019 132432340

Редакція 
районної 

газети 
«Вісник

Київська 
обл.. 

стм.Рокит 
не,

02473323

Надання 
друкованої 
площі для 

розміщення

8700,00

Додаток_№_1_Форма_фінансовго_звпу_Постанова_ЦВК_№_1010^ід_14.06.2019_року.



Рокитнян
щини»

вул..Незал 
ежності, 1

ПОЛІТИЧНОЇ 
реклами, 
згідно 3 

рахунком 
№402, від 

02.07.2019р

93 1110 04.07.2019 104449702

Фізична 
Особа- 

Підприєм 
ець 

Харчинсь 
кий

Андрій 
Андрійов 

ич

м.Київ, 
пр.-т 

Свободи, 
буд. 30, 
кв.ИО

347240637
4

Виготовлен 
ня 

друкованих 
матеріалів 

передвибор 
ної агітації, 
згідно р/ф 

№РН- 
0000006, 

від 
03.07.2019

6000,00

93 1220 08.07.2019 161411633

Товариств 
03 

обмежено 
ю 

відповідал 
ьністю 

«Редакція 
разети 

«Вісник 
Богуслав 

щини»

Київська 
обл..м.Бог 

услав, 
вул.

Миколаїв 
ська, 30

02473228

Надання 
друкованої 
площі для 

розміщення 
політичної 
реклами, 
ЗГІДНО 3 

рахунком 
№341, від 

05.07.2019р

2883,60

93 1220 10.07.2019 133045400

Приватне 
підприємс 

тво 
«Редакція 

газети 
«Миронів 

ський 
край»

Київська 
обл.

м.Мироні 
вка, 

вул..Собо 
рності, 60

02473292

Надання 
друкованої 
площі для 

розміщення 
політичної 
реклами, 
згідно з 

рахунком 
№206, від 

09.07.2019р

3328,00

93 1220 10.07.2019 161411633

Товариств 
03 

обмежено 
ю 

відповідал 
ьністю 

«Редакція 
разети 

«Вісник 
Богуслав . 

щини»

Київська 
обл..м.Бог 

услав, 
вул.

Миколаїв 
ська, ЗО

02473228

Надання 
друкованої 
площі для 

розміщення 
політичної 
реклами, 
згідно з 

рахунком 
№346, від 
10.07.2019р

5276,00

93 1220 10.07.2019 143755324

Приватне 
підприємс 

тво
«Інформа 

ційно- 
рекламне 

бюро 
«Відкриті 
комінікаці 
ї» зазета 
«Вісник

Київська 
обл..

м. Катар ли 
к, 

вул..Незал 
ежності, 1

02473381

Надання 
друкованої 
площі для 

розміщення 
політичної
реклами, ’
ЗГІДНО 3 

рахунком 
№529, від 

10.07.2019р

5383,84
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Кагарличч 
ини»

Усього 48136,1
7

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 
(гри)

8
8
8
8

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду Зінченко С. В.

(прізвище та ініціали)
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Окружна виборча комісія з виборів народних 
депутатів України одномандатного виборчого 

округу № 93
08801, Київська обл., Миронівський район, місто
Миронівка, вулиця Соборності, будинок 60

Кандидат у народні депутати України в 
одномандатному виборчому окрузі № 93 

Зінченко Сергій Вікторович 
місце проживання Київська 

телефон 0679979300

На виконання вимог ст. 49 Закону України «Про вибори народних депутатів України» 
подаю проміжний Звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 93 Зінченка 
Сергія Вікторовича та Розшифровку до Звіту про надходження та використання коштів 
виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому 
окрузі № 93 Зінченка Сергія Вікторовича (далі - Звіт, Розшифровка).

У Звіті та Розшифровці до нього відображена інформація про всі надходження на 
рахунок виборчого фонду, здійснення витрат та залишки коштів на відповідному рахунку, в 
тому числі інформація про дату надходження кожного внеску до виборчого фонду, його 
розмір, призначення, дату здійснення і суму кожного платежу з рахунку виборчого фонду, 
повну назву отримувача кожного платежу.

Протягом встановленого законом періоду формування виборчого фонду, було 
сформовано виборчий фонд у розмірі 50000,00 грн., який частково використаний за даний 
період. Залишок коштів надень формування Звітів становить 1863,83 грн.

Нецільового використання коштів виборчого фонду, повернення коштів та сплати 
штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами та випадків відмови від 
добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, та інших порушень виборчого 
законодавства за період з дня відкриття рахунків виборчого фонду до дня формування Звіту 
допущено не було.

Додатки:
1. Звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в народні 
депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 93 Зінченка Сергія Вікторовича - З 
арк.;
2. Розшифровку до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду
кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 93 Зінченка 
Сергія Вікторовича - 7 арк. Л

Кандидат у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 93, 
який є розпорядником поточного рахунку виборчого


