форма № 4

ЗВІТ
про надходження та використання коштів виборчого фонду
кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі №12
___проміжний________________________
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "01" до "10" липня 2019 року
__Покорук Нелі Миколаївни_____

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

ВФ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Код банку 14360570 р/р 26439055300879
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)

_____________________________________________________________
Код
статті

2
3
10

11

4
10

11

9

Найменування статті

Сума
(грн)

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
Власні кошти кандидата
19744,00
Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону
України "Про вибори народних депутатів України", які не мають
права здійснювати відповідні внески
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів
України"
Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі
5000,00
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону
України "Про вибори народних депутатів України", які не мають
права здійснювати відповідні внески
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою
статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів
України"
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними
договорами
Помилкові надходження коштів

12
Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду
24744,00
(2 + 3 + 4 + 9+ 12)
2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду
2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300):
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник
2100
поточного рахунку
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Код
статті

2300

3000

3110

3120

3210

3230

4000
5000
6000

Сума
(грн)

Найменування статті

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

-

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

-

Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір
яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50
Закону України "Про вибори народних депутатів України"
Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від
яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі
неможливості їх повернення відповідним особам
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
Банківські послуги, не пов’язані з відкриттям і закриттям
рахунку та його функціонуванням

-

Повернення помилкових надходжень коштів
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)
3. Використання коштів виборчого фонду
1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400)
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
1100
(1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160):
1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів)
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):
1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212):
1211 оплата ефірного часу на телебаченні
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-

-

-

-

24744,00

19744,00
12904,00
12904,00
6840,00
6840,00
6840,00

Код
статті

Сума

Найменування статті

_______________ ( Ч » " І

1212

оплат а еф ірного часу на радіо

1220

публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової
інформації

1300

І н ш і п о с л у г и , п о в ’я з а н і з п р о в е д е н н я м п е р е д в и б о р н о ї а г іт а ц ії
(1 3 1 0 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 і 1360):

1310

1320

1330
1340
1350

1360

1361

1362
1400

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)
оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів,
дискусій, "круглих столів", пресконферснцій. а також для
виготовлення матеріалів передвиборної агітації
оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної
агітації
оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів
громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації
розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної
реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках,
сітілайтах тощо)
Послуги зв’язку (1361 + 1362):
послуги елект ричного з в ’язку (т елеф онного, т елеграф ного,
ф от от елеграф ного, ф аксим ільного, докум ент ального зв ’я зку,
м ер еж т а каналів передавання даних т ощ о)
послуги пош т ового зв 'язку

~

~

-

-

-

Інш і в и т р а т и на п е р е д в и б о р н у а г іт а ц ію (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)
5 0 0 0,00

З а л и ш о к к о ш т ів на п о т о ч н о м у р а х у н к у в и б о р ч о г о ф о н д у
(2 + 3 + 4 + 9 + 12 - 2 0 0 0 - 3 0 0 0 - 4 0 0 0 - 5 0 0 0 - 6 0 0 0 - 1000)
9

.

у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за
укладеними договорами
Звіт подано " ^

Розпорядник коштів
п ото'чн ого рах у іі к у
виборчого фонду
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РОЗШИФРОВКА
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду
кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 12
проміжний____________________
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "01" до "10" __липня____ 2019_ року
Покорук Нелі Миколаївни_____

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

ВФ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Код банку 14360570 р/р 26439055300879
(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
2
2
Усього

05.07.2019
05.07.2019
09.07.2019

@PL399458
@PL840003
@PL742932

5800,00
7104,00
6840,00
19744,00

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

Місцезнаходження 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
розрахункового
документа

Прізвище, ім’я,
по батькові
платника

4

10.07.2019

@PL438222

Бабінець Федір
Анатолійович

Місце
проживання
платника
(область,
район,
населений
пункт)
Вінницька обл.,
м. Вінниця,

Адреса житла
платника

Вінницька обл.,
м. Вінниця, вул..
Вишенька, буд
19

Усього
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Реєстраційний
номер облікової
картки
платника
податків/серія і
номер паспорта

Сума
(грн)

2552004093

5000,00

5000,00

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
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 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)

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 розрахункового 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)

11
11
11
Усього
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Адреса житла
платника

Реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків/серія і
номер паспорта

Сума
(грн)

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами
(код статті 9)
Код статті

Дата
перерахування
штрафних
санкцій

Номер розрахункового
документа

Виконавець
(повна назва)

Реквізити
договору (дата
укладання,
номер та
предмет
договору)

Код виконавця
(ЄДРПОУ)

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 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)

12
12
12
Усього

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам
(код статті 2100, 2300)
Код статті

Дата повернення
внеску

Номер розрахункового документа

Отримувач
(повна назва)

Місцезнаходження 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

Усього
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Реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків/серія і
номер паспорта
отримувача

Сума
(грн)

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюджету України
(код статті 3110, 3120, 3210, 3230)
Код статті

Номер
розрахункового
документа

Дата перерахування внеску

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

Номер
розрахункового
документа

Дата перерахування внеску

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)

Місцезнаходження
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 повернення коштів

Номер
розрахункового документа

Прізвище, ім’я,
по батькові
отримувача

Місце
проживання
платника
(область, район,
населений
пункт)

Адреса житла
платника

5000
5000
5000
Усього
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Реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків/серія і
номер паспорта
отримувача

Сума (грн)

18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку
в друкованих засобах масової інформації
(код статті 6000)
Код статті

Дата
перерахування
коштів

Номер розрахункового 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)

12

12

12

Код статті

1110

1110

1211

Дата
платежу

05.07.2019

05.07.2019

10.07.2019

Номер
розрахункового
документа

170357911

171735314

115545600

Отримувач
(повна назва)

ФОП Нагорний
О.В.

ТОВ "ПРЕС
КОРПОРЕЙШ
Н ЛІМІТЕД"

ОА "ВГ ТРК
"Вінниччина"

Місцезнаходження
отримувача

21000, м.
Вінниця,вул..
Стахурськог
о, буд 24, к.
129

21034,
Вінницька
обл., м.
Вінниця,
вул.. Чехова,
буд. 12-А

21050, м.
Вінниця,
вул..
Театральна,1
5

Усього
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Код
отримувача
(ЄДРПОУ)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

2800607859

+;1110;
виготовлення
друкований
матеріалам
передвиборної
агітації згідно
з рахунком
№60 від
3.07.19р., без
ПДВ.
ПОКОРУК
Н.М. іпн
2555207100

5800,00

32168763

+;1110;
виготовлення
друкований
матеріалам
передвиборної
агітації згідно
з рахунком
№СФ-003102
від 4.07.19р., в
т.ч. ПДВ 20%.
ПОКОРУК
Н.М. іпн
2555207100

7104,00

31473359

+;1211;наданн
я ефірного
часу для
розміщення
передвиборної
агітації на
телебаченні,
згідно з
рахунком
№СФ-0000180
від
09.07.2019р, у
т.ч. ПДВ
ПОКОРУК
Н.М. іпн
2555207100

6840,00

19744,00

20. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,
перерахованих виконавцям
(код статті 8)
Р е к в із и т и

Д ата

Н омер

Код

повер

розрахун

В иконавець

статті

нення

к о в о го

(п о в н а назва)

к о ш т ів

докум ента

М іс ц е з н а 

їх од

д о г о в о р у (д а т а

ходж ення

виконавця

укл а д а н н я, номер

П ризна
чення

виконавця

(С Д Р П О У )

та предм ет

платеж у

д о го в о р у )

8
8
8
8

Розпорядник кошті в
поточ но то рах у н ку
виборчого фонду

Покорук Н.М
(прізвище та ініціали)

Додаток_№ І Форма фінансовго звіту Постанова ЦВК .NV 10і 0 (Дід 14.06.2019 роіс\

С ум а
(гр и )

Окружна виборча комісія з виборів народних
депутатів України одномандатного виборчого
округу №
12
21001. Вінницька область, м. Вінниця, вул. Брашіавська,85

Кандидат у народні депутати України в
одномандатному виборчому окрузі № 12
І Іокорук Нелі Миколаївни
місце проживання 21000. м. Вінниця, вул. Українська,
буд. 23
телефон__+380 67 91 57 574

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 № 12
Покорук Нелі
Миколаївни та Розшифровку до Звіту про надходження та використання коштів виборчого
фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №
№ 12
Покорук Нелі Миколаївни (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 24744 .00 гри., який частково використаний за даний
період. Залишок коштів на день формування Звітів становить 5000.00 гри.
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 ф2
Покорук Нелі Миколаївни
__З ..арк.:
2. Розшифровку до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду
кандидата в народні депутати України в одномандатном} виборчому окрузі 12 _ Покорук
Нелі Миколаївни __ $ арк.
Кандидат у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 12.
який є розпорядником поточного рахунку виборчого фо

корук Н.М.

