форлrа ЛЪ 4

звIт

про налходження та використання копrтiв виборчого фонду
кандидата в народнi депутати УкраТни
в одIlомандатному виборчому окрузi М 197

Промiжний
за гlерiод

з"24" червня до "10" JIипня 20l9 року

По;rозов BiKTop Олексанлровlлч

Фiлiя Черкаського оУ дТ оrцадбанк, МФо 354507, рахунок

Код

N9 264З95007]l7506

Найменування стат,гi

cTaTTi

lу

2-

Г

a

Сума
1грн)
56?зOзю0

_)

]0

11

Bttectll осiб, вчзttаLtелtllх у часmurti mреmiй сmаmmi 50 Закону,
YKpai'rtu "Про вuборч ltapodHux dепуmаmiri YKpal}ttt", якi lte :1аюпlь
прuва зdiitсtttоваmч rlidпtlBidt ti Bl tecKtt
(]tlectu, роз,лli1l якllх пере(juLt|у(: роз]tiр, r;uзttачеttt,tit чctc,tllt.tttolo dpyzoto
сmаmmi 50 Закоttу YKpa|нu "ГIро вuборч tlctpodtttlx 0епуmumiв
Ук7эаl'ttu"

4

I0

!обровiльнi внески фiзичних осiб, у тому числi
BHecKu осiб, вuзttачеIluх у часmurti mреmiй сmаmmi 50 Закону

YKpal'ltu "Про вuборч Haprldltux Оепуmаmiв YKpai'Htt", якi lte,1,1аюmь
з d iйс l lo а пl t,t в id п о в iO l t i rl н е с liu
(jt!ecttl, рrlз,ttiр,ltux пере(juu|ус роз,l4iр, вuзлtаченttй часпlttноtо dруzою
сmаmmi 50 Зсtкоttу YKpaiHu "[Ipo вuборtt Hapodltux dепуmumiс;
YKpal'ttu"
Перерахування штрафних санкцiй виконавцями за укладеними
договорами
пра.в (l

11

9

|2

t

сз

илковi надходження копrтiв
Усього надiйшло коштiв на поточний paxyHtlK виборчого фонлу
ГIом

(2+3+4+9+12)

2. ПерерахуванIrя кошlтiв з поточного

2000

2l00

2з00

paxytlкy вlrборчого фонду

Повернення добровi;rьних BrrecKiB особам (2100 + 2З00):
Поверtlення особам BHecKiB, вiд яких вiдмовився розпорядник
поточного рахунку
Повернеtlня особам BHecKiB, що надiйшJIи до виборчого фо*rду
пiсля дня голосування (у разi включення кандидата в лепутати до
виборчого бюлетеня для повторного гоJlосування - пiсля дня
IIовторного голосування)

567303,00

Код
cTaTTi

з000

3110

3

120

з2l 0

з2з0

4000
5000

6000

Сума

Найменувапня cTaTTi

(гrrн)

ПерерахуваllIlя кошlтiв ло {ержавного бюджету Украillи
(31 10 + 3120 +

32l0

} 3230)

ПерерахуванItя /to /]ержавrrого бюд>ttету УкраIrlи BHecKiB осiб, якi
вiдповiдно до частини тре,тьоТ cTaTTi 50 Закону Украiни "Про
вибори наролних депутатiв YKpaTHl.t" }le мають права здiйснювати
вiдповiдrri вIlески
Перерахування до /{ерrкавного бюджету УкраТни BHecKiB, розмiр
яких перевищу€ розмiр, визначений частиноrо другою cTaTTi 50
Закону Украiни "Про вибори народних депутатiв Украiни"
Перерахування до Щерх<авного бюджету УкраТни BHecKiB осiб, вiд
яких вiдпrовився розпоря7]IIик потоLIного рахунку. в разi
неможливостi ix повернення вiдповiлttим особам
11ерерахування до flерхсавного бюджету УкраТни BHecKiB, tцо
надiйшrли 2до виборчого сРонду пiсля дня гоJIосування (у разi

включеt{ня кандидата в деtIутати до виборчого бюлетеня лля
повторного голосуваIIня - пiс.lIя дня повторного гоJIосуваrrня), у
разi неможливос,гi Тх повернення банком вiдповiдлtим особам

Банкiвськi послуги, не пов'язанi з вiлкриттям i закриттям
рахунку та його функцiонуванням
Повернення помилкових надходжень коштiв
Опублiкування реквiзитiв поточItого рахунку в лрукованих

l3,10

засобах масовоТ iнформацiТ

13,10

Усього перераховано коштiв з поточного рахунку виборчого фонлу
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + б000)

567289,90
5000 + б000)
1000
1

100

1

110

3. ВикористаIIня коrптiв вrrборчого фонду
Сума витрат виборчого фонду (l l00 + 1200 + 1300 + 1400)

5338.10,79

Виготовлення MaTepia"lriB передвиборноТ агiтачiТ

1

(lll0+

1120+ 1130+ 1140+ 1150+ l1б0):

1200

виготовлення друкованих матерiалiв Irерелвиборноi агiтацiТ
(плакатiв. листiвок, буклетiв та iнших агiтацiйних матерiалiв)
виготовлення вiдеозаписiв
виготовлення аудiозаписiв
виготовлення предметiв. матерiалiв (cyBeHipiB, канцтоварiв тошо)
(портретiв) кандидатiв
використанням
нням прiзвищ чи зобраrкень
зоб
придбання канцтоварiв. паперу. iнrших гtредметiв i матерiалiв лJIя
виготовлення матерiалiв передвиборноТ агiтаriiТ
виготовлеItня та встановлення агiтацiйних HaMeTiB
Використання засобiв масовоI iнформацiТ (1210 + l220):

1210

оIIлата ефiрного часу (l211 + 1212):

l2]1
l2]2

оп.,Iаmа er|iptclztl

l20
1lз0
1

1

140

l 150
1

l60

1220

84898,1 6

,rr-.rr*фФ,.-

ч

асу Ll (t пlе.че

-rу,.1-О,

бсt чеl

t tt

1]6141.16
8757.00
з

2б900,00

i

публiкуваrtня агiтацiйних матерiалiв у друкованих засобах масовоТ
iнформаrrii

26900.00

]

Код
cTaTTi

1300
1310

1

320

1

з30

1

340

l

з50

1

з60

lзб]

зб2

1400

(грн)

Iншi послуги, пов'язанi з проведенням передвиборноi агiтацii
(l310 + 1320 + 1З30 + 1З40 + lЗ50 + 1360):

185279,53

транспор,гlli llос.ltуги д.llя реалiзацiI заходiв передвиборноТ агiтацiТ
(перевезення виборчих листiвок, пJIакатiв, технiчних засобiв та
обладнання для ведення передвиборноТ агiтаuiТ. а також iнших
предметiв i матерiалiв, пов'язаItих iз передвиборною агiтацiсю)
оренда булиrIкiв i примiщень для rIроведення публiчтrих дебатiв.
дискусiй. "круг.llих столiв". пресконференцiй. а також для
виготовлення платерiалiв передвиборноТ агiтацiТ
оренда обладнання та технiчних засобiв для ведення перелвиборноТ
агiтацiТ
оренда примiщень ycix форм власнос,гi для проведення зборiв
громадян. iнших публiчних заходiв передвиборноi агiтацii
розмiщеttня друкованих агiтацiйних матерiапiв чи полiтичноТ
реклами на носiях зовнiшньоТ реклами (бiлборлах, вивiсках,
сiтiлайтах тоrцо)
Послуги зв'язку (1З61 + 1362):
п O с.цу ?ч е.,l е кпlрlt ч.лl о ? о зв' яз ку ( m е:t е ф сл lt сl z о, пt е,,t е z р а ф н о z сl,
c|omome.,teepac|ttozo, фatictt.ttfutbHozo, OoKy.|teHma.lblto?o з(j'язку,
,1 е р е )к, ltl а к а l ct: t irз п.е р е d ч r; а
н я d u t tlx п,ttl tt1 о )
пос.|lу?ч поu.tпlово?() з(j язку
Iншi витрати на передвиборну агiтачiю (розповсюдження
виборчих листiвок, плакатiв та iнших друкованих агiтацiйних
матерiа_гriв LIи друкованих видань, в яких розмiщено матерiапи
передвиборноТ агiтацii; провеленltя мiтингiв. походiв.
демонстрацiй, пiкетiв, концертiв, вистав, сrIортивних змагань,
демонстрацiТ фiльмiв та телепередач чи iнших rrублiчних заходiв за
пiдтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення iнформацiТ
про таку пiдтримку тоrцо)

90566.20

t

tt

133.зз
84580.00

t

Залишок коштiв на поточному рахунку виборчого фонду
(2 + з + 4 + 9 + 12 -2000 - 3000 -4000- 5000 - 6000 - l000)
9

10000.00

t

t

]

Сума

Найменування cTaTTi

lзб763,1 0

33.149,1l

у тому числi: перерахування штрафних санкцiй виконавцями за
укJrаденими договорами

Кандидат у гrароднi депутати УкраТни
в одномандатному виборчому окрузi NЬ l97,
який е розпорядником поточного рахунку
виборчого фонду

Звiт подано "l2" лиIIня 20l9 року

Полозов В.о.

t,Y

C)Kpl,iKHa вllборча комiсiя з виборiв народних
в }' KpaTHll одноNl atI jlaTtl о го ви борчого
окр},гу ЛЪ 197
19000, Черкаська область, м. KaHiB, в_чл. ГероТв
НебесноТ CoTHi, бул. 66
Кандидат в наролнi деп}"гати УкраТни в
одномандатному виборчоtrr1, окрузi N9 1 97
ГIо;rозов BiKTop Олександрович
197 7 2, Черкаська область,
Золототtiський район, с. Коробiвка,
вул. Набережна, буд. lO0
050 33 1 44 ]1
де ll1,r,aTi

u

|l,-,z"

ti, }

На викоrlання виN,lог ст. 49 Закону УкраТни uПро вибори народних депутатiв УкраТни>
подаIо промiжний Звiт гrро надходження та використа}Ir{я коштiв виборчого фонду кандидата
в народнi депутати Украiни в одномандатному вибор.lому окрузi Jф197 Полозова BiKTopa
Олександровича та Розшифровку до Звiту про надходжеrIня та використання коштiв
виборчого фонду кандидата в народнi депутати УкраТни в одномандатному виборчомl, окрузi
NЬ 197 Полозова BiKTopa Олександровича (далi - Звiт, Розulифровка).
У Звiтi та Розшифровцi до нього вiдобрах<ена iнформацiя про Bci надходх(ення на
рахунок виборчого фонлу, здiйснення витрат та залишки коштiв на вiдповiдному рахунку. в
тому числi iнформацiя про дату надходження кожного внеску до виборчого фонлу. його
розмiр, призначенt{я. дату здiйснення i суму кожного платежу з рахунку вибор.tого фонл1,.
повну назву отримувача ко}кного платежу.
Протягом встановлеIlого законом перiоду формуватrня виборчого фонду. б1,,-rо
сформовано виборчий фонд у розмiрi 567ЗOЗ.00 грrl., який частково використаний за даliиI"t
перiол. За_пишок коштiв на день формування Звiтiв становить ЗЗ449^1 1 грн.
Нецiльового використання коштiв виборчого фонду, повернення кош,гiв та сп-lатIl
штрафних санкцiй виконавцями за укладеними договорами та випадкiв BiдrtoBlt Bi,r
:tобровiльних BHecKiB юридичних та сРiзичних осiб, та iншlих поруIпеIIь вrlборчого
законодавства за перiод з дня вiдкриття paxyHKiB вибор.Iого фонду до дня формl,ванrlя Звiту
допущено не було.
Додатки:
1. Звiт про надходження

депутати УкраТни

в

та використання KotlITiB виборчого фонлу кандидата в народнi
одI{омандатному виборчому окрузi }l9197 [Iолозова BiKTopa

Олександровича -- З арк.;

2. Розшифровку до Звiту про надход}кення та використанI{я KorпTiB виборчого фон:1,
кандидата в народнi депутати УкраТни в одномандатному виборчому окрузi ЛЪ197 Полозова
BiKTopa Олександровича * 9 арк.

(
j,,t,

Кандидат в народнi депутати УкраТни

|!tl

в одномандатному виборчому окрузi Л9197

Полозов BiKTop Олександрович,
який с розпорядником поточ}]ого рахунку виборчого фонду

i

i

Полозов В.о.

