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форма № 1 

ЗВІТ  
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

місцевої організації політичної партії та їх використання 
 

____Проміжний____ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "01" до "15" жовтня 2020 року 
  

___перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року_  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

_Чернівецька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»__ 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

_ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634,р/р UA933806340000026428169455002____ 
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  

 
Територіальний виборчий округ № _____  

Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду_  Гаїна Ірина Ярославівна __                     _______________________ 

                                                                      прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта)                
 

 
 

Код статті  Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

1.1 
Надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого 
фонду  

99798,00 

1.2 Надходження штрафних санкцій за укладеними договорами  0,00 
1.3 Помилкові надходження коштів 0,00 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
(1.1+1.2+1.3)  

99798,00 

2. Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду  
2.1 Витрати на проведення виборчої кампанії (2.1.1+2.1.2): 0,00 

2.1.1 
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів 
для проведення виборчої кампанії 

0,00 

2.1.2 
послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії 
(транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші  послуги, 
оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати 

0,00 

2.2 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6): 

0,00 

2.2.1 
виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок, 
плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих 
видань), у яких розміщено матеріали передвиборної агітації 

55040,00 

2.2.2 виготовлення відеозаписів  0,00 
2.2.3 виготовлення аудіозаписів  0,00 
2.2.4 виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації 0,00 

2.2.5 
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів 
для виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

0,00 

2.2.6 
виготовлення (придбання), оренда та встановлення 
агітаційних наметів 

0,00 

2.3 Використання засобів масової інформації (2.3.1+2.3.2): 0,00 
2.3.1 оплата ефірного часу (2.3.1.1+2.3.1.2): 0,00 

2.3.1.1 оплата ефірного часу на телебаченні 0,00 
2.3.1.2 оплата ефірного часу на радіо 0,00 

2.3.2 
оплата друкованих площ у друкованих засобах масової 

інформації 

30310,00 

2.4 Розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі 1550,00 





 3 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок  

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  

(форми № 1) 
 

____Проміжний____ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "01" до "15" жовтня 2020 року 
  

___перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року_  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

_Чернівецька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»__ 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

_ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634,р/р UA933806340000026428169455002____ 
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  

 

Територіальний виборчий округ № _____  
 

1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 

(код статті 1.1) 
 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

08.10.2020 67 3098,00 

08.10.2020 43344654 9600,00 

15.10.2020 3 11800,00 

15.10.2020 2 75300,00 

Усього 99798,00 

 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій за укладеними договорами  

(код статті 1.2) 
 

Дата 

надходження 

штрафних 

санкцій 

Номер  

розрахунко-

вого 

документа 

Виконавець 

(повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я,  

по батькові 

фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору 

(дата укладання, номер 

та предмет договору) 

Призначення 

платежу 
Сума (грн) 

- - - - - - 0,00 

- - - - - - 0,00 

- - - - - - 0,00 

Усього 0,00 

 

3. Відомості про помилкові надходження коштів 

(код статті 1.3) 

 

Дата 

надходження 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я  

(усі власні імена), по батькові 

(за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – підприємця) 
Сума (грн) 

- - - - 0,00 

- - - - 0,00 

- - - - 0,00 

Усього 0,00 



 4 

 

4. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду  

(код статті 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.4, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 

2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.6) 

Код 

статті 

Дата 

платежу 

Номер 

розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я,  

по батькові 

фізичної особи – 

підприємця) 

Код отримувача  

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Призначення платежу Сума (грн) 

2.4 08.10.20

20 

2 ФОП 

Жижиян 

Олег 
Іванович 

-  +;2.4;розміще

ння 

матеріалів 
передвиб.агіт

ації в мережі 

«Інтернет» 

зг.дог.№001/3 
від 08.10.2020 

1550,00 

2.3.2 08.10.20

20 

1 ПП «Медіа-

центр 
«Хотинські 

вісті» 

02476333 +;2.3.2; 

Оплата 
друкованих 

площ у 

друкованих 

ЗМІ зг.рах.98 
від 

051020р.;Зг.д

ог.№98 від 
051020р.Без 

ПДВ 

7800,00 

2.2.1 09.10.20

20 

3 ПП Глібка 

Олег 
Васильович 

-  +;3.2.1; 

виготовлення 
друкованих 

матеріалів 

зг.дог.№0000
122 від 

07.10.2020;ра

х №СФ-

0000122 від 
07.10.20 без 

ПДВ 

900,00 

2.3.2 13.10.20
20 

4 ПП «Медіа-
центр 

«Хотинські 

вісті» 

02476333 +;2.3.2; 
Оплата 

друкованих 

площ у 

друкованих 
ЗМІ зг.рах.98 

від 

051020р.;Зг.д
ог.№112 від 

091020р.Без 

ПДВ 

1680,00 

2.2.1 15.10.20
20 

9 ПП Глібка 
Олег 

Васильович 

-  +;2.2.1; 
виготовлення 

друк.матеріал

ів зг.рах 
№СФ-

0000133 від 

13.10.20 Без 
ПДВ 

1530,00 
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2.3.2 15.10.20

20 

6 ПП 

«Редакція 
газети 

«Карпати» 

02476385 +;2.3.2; 

Оплата 
друкованих 

площ у 

друкованих 

ЗМІ зг.рах 
107 від 

13.10.20р 

5530,00 

2.2.1 15.10.20
20 

5 КП 
«Сторожине

цька 

районна 

друкарня» 

02469712 +;2.2.1;вигото
влення 

друк.матеріал

ів зг.рах520 

від 15.10.20р. 

10910,00 

2.3.2 15.10.20

20 

9 ПП «Газета 

Рідне 

слово» 

02476356 +;2.3.2;Оплат

а друкованих 

площ у 
друкованих 

ЗМІ 

зг.рах.198(1) 

від 
13.10.2020р. 

11720,00 

2.3.2 15.10.20

20 

8 ПП «Медіа-

центр 
«Вижницькі 

обрії» 

02436327 +;2.3.2;Оплат

а друк. площ 
у друкованих 

ЗМІ 

зг.рах.200 від 

15.10.2020р. 

15300,00 

2.2.1 15.10.20

20 

7 ФОП 

Берев’ят 

Роман 
Михайлович 

-  +;2.2.1; 

виготовлення 

друк.матеріал
ів зг.рах.199 

від 13.10.2020 

42000,00 

Усього 98920,00 
 

 

5. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.7) 
 

Дата  

оплати послуг 

Номер розрахункового 

документа 
Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

08.10.2020 43359967 ПуАТ 

«АКОРДБАНК» 

35960913 100,00 

08.10.2020 43355000 ПуАТ 

«АКОРДБАНК» 

35960913 300,00 

09.10.2020 43431998 ПуАТ 

«АКОРДБАНК» 

35960913 50,00 

13.10.2020 43604484 ПуАТ 

«АКОРДБАНК» 

35960913 50,00 

15.10.2020 43695762 ПуАТ 

«АКОРДБАНК» 

35960913 300,00 

Усього 800,00 

 

6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 3) 

Дата повернення 

коштів 

Номер розрахунко-

вого документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я (усі 

власні імена), по батькові (за 

наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – підприємця) 
Сума (грн) 

- - - - 0,00 
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форма № 3 
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ 

про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання 
 

за період з "_30   вересня__" до "_14_" _жовтня_ 2020 року  
 

_____Чергові вибори до Чернівецької обласної ради 25.10.2020р_______  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

__Чернівецька територіальна організація Політичної партії «Європейська солідарність»__  

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду___________Пислар Юрій Іванович______________   __________2754702892___________ 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта∗)                
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду          Пислар Юрій Іванович______________                    __________2754702892_________ 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)                
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
6 АБ 

"УКРГАЗБАНК" 
UA80320
47800000
26422202
308351 

318000,00 318000,00 0,00 0,00 305839,30 0,00 155692,00 75314,500 28000,00 46800,00 0,00 32,80 0,00 12160,70 

Разом  318000,00 318000,00 0,00 0,00 305839,30 0,00 155692,00 75314,50 28000,00 46800,00 0,00 32,80 0,00 12160,70 

Звіт подано "____" ________________ 20___ року 
Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                              ___________                          _____Пислар Ю.І._______ 
                                                                                                          (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 
Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                              ___________                          _____Пислар Ю.І._______ 
                                                                                                         (підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 

 

          

                                           
∗ Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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РОЗШИФРОВКА 
до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки 

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  
(форми № 3) 

________проміжний_______ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
за період з "_30   вересня__" до "_14_" _жовтня_ 2020 року  

 
_____Чергові вибори до Чернівецької обласної ради 25.10.2020р_______  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

__Чернівецька територіальна організація Політичної партії «Європейська солідарність»__  

 (повна назва місцевої організації політичної партії) 

1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 
(код статті 1.1) 

Номер 
територіального 

виборчого округу 
(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

6 01.10.20 1 10000,00 
6 02.10.20 4 15000,00 
6 05.10.20 7 30000,00 
6 09.10.20 9 25000,00 
6 06.10.20 16 60000,00 
6 07.10.20 26 20000,00 
6 08.10.20 35 73000,00 
6 09.10.20 36 10000,00 
6 12.10.20 44 15000,00 
6 12.10.20 45 10000,00 
6 13.10.20 51 15000,00 
6 13.10.20 52 35000,00 
    

Усього 318000,00 
 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій  
за укладеними договорами  

(код статті 1.2) 
Номер 

територіальн
ого виборчого 

округу 
(в порядку 
зростання) 

Дата 
надхо- 
дження 

штрафних 
санкцій 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець (повне 
найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код 
виконавця  

(за ЄДРПОУ/ 
РНОКПП) 

Реквізити договору 
(дата укладання, 
номер та предмет 

договору) 

Призна-
чення 

платежу 
Сума (грн) 

- - - - - - - 0,00 
Усього 0,00 

3. Відомості про помилкові надходження коштів 
(код статті 1.3) 

 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена),  
по батькові (за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

- - - - 0,00 
Усього 0,00 
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4. Відомості про використання коштів виборчого фонду  

(код статті 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 
 
 

Номер 
територіаль

ного 
виборчого 

округу  
(в порядку 
зростання) 

Код 
статті 

Дата 
платежу 

Номер 
розрахунк

ового 
документа 

Отримувач (повне 
найменування/ прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи – 
підприємця) 

Код отримувача 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 
Призначення платежу Сума  

(грн) 

6 2.2 01.10.20 3 ФОП Глібка А.В. 3428402884 Оплата за друковану продукцію згідно рахунка № 23 
від 01.10.2020р. Без ПДВ 4210,00 

6 2.2 01.10.20 2 ФОП Глібка А.В. 3428402884 Оплата за друковану продукцію згідно рахунка № 22 
від 28.09.2020р. Без ПДВ 4530,00 

6 2.2 02.10.20 5 ФОП Нейландт Н.Р. 2616910443 За друковану продукцію згідно рахунка № ПП-0000061 
від 02.10.2020р Без ПДВ 3500,00 

6 2.2 05.10.20 8 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За листівки згідно рахунка № 22 від 02.10.2020 р Без 
ПДВ 4285,00 

6 
2.3 

05.10.20 
6 ТОВ "Телерадіокомпанія 

"Станція" 33761911 
Оплата за розміщення передвиборчої агітації в ефірі 
Радіо "10" згідно рахунка на оплату № 181 від 
05.10.2020 р ПДВ 20% - 5434.00 грн 

32604,00 

6 2.2 05.10.20 10 ФОП Столяр Я.О. 3174818428 За листівки згідно рахунка № 03/10-20 від 02.10.20 р. 
Без ПДВ 2005,00 

6 2.2 05.10.20 11 ФОП Варвус В.В. 3167513553 За друковану продукцію згідно рахунка №114 від 
01.10.2020р Без ПДВ 5000,00 

6 2.2 06.10.20 12 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За буклети та плакати згідно рахунка № 30 від 
05.10.2020 р від Без ПДВ 1760,00 

6 2.2 06.10.20 13 ФОП Юрченко Л.Д. 2579309926 За листівки згідно рахунка № ЮЛ-00000079 від 
05.10.2020р Без ПДВ 300,00 

6 
2.5 

06.10.20 
14 ТОВ "Телерадіокомпанія 

А.С.С." 31561429 
Оплата за розміщення передвиборчої агітації на 
білбордах згідно рахунка № 401 від 01.10.2020 р. ПДВ 
20% - 7800.00 грн 

46800,00 

6 2.2 06.10.20 15 ТОВ "Телерадіокомпанія 
"ХАТА" 36237395 Оплата за друк постерів згідно рахунка № 149 від 

30.09.2020р ПДВ 20% - 1798.33 грн 10790,00 

6 2.2 06.10.20 17 ТОВ "Рекламне агенство 
"Контраст" 37690347 За друковану продукцію згідно рахунка № Н-00000377 

від 02.10.2020 р ПДВ 20% - 813.33 грн 4880,00 

6 2.2 06.10.20 18 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За календарики та плакати згідно рахунка № 27 від 
02.10.2020 р від Без ПДВ 2520,00 

6 2.2 06.10.20 19 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За флаєра та плакати згідно рахунка № 31 від 
05.10.2020 р від Без ПДВ 973,00 

6 2.2 06.10.20 20 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За друковану продукцію згідно рахунка № 28 від 
02.10.2020 р від Без ПДВ 1124,00 

6 2.2 06.10.20 22 ФОП Юрченко Л.Д. 2579309926 За листівки згідно рахунка № ЮЛ-00000081 від 
06.10.2020р Без ПДВ 1500,00 

6 2.2 06.10.20 21 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За друковану продукцію згідно рахунка № 29 від 
02.10.2020 р від Без ПДВ 3940,00 

6 
2.2 07.10.20 24 ФОП Бенев'ят Роман 

Михайлович 2228225519 За друк газет згідно рахунка № 169 від 06.10.2020 р Без 
ПДВ 9000,00 

6 2.2 07.10.20 23 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За друковану продукцію згідно рахунка № 33 від 
06.10.2020 р від Без ПДВ 3740,00 
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6 2.2 07.10.20 25 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За друковану продукцію згідно рахунка № 35 від 
06.10.2020 р від Без ПДВ 1000,00 

6 
2.3 07.10.20 27 

ПП "Заставнінська обласна 
редакція газети "Голос 

Краю" 
02476347 За розміщення політичної реклами в газеті згідно 

рахунка № 108 від 07.10.2020р Без ПДВ 
5203,00 

 

6 2.3 08.10.20 28 КП Редакція газети "Час" 30749802 Оплата за розміщення агітаційного матеріалу згідно 
рахунка № 43 від 06.10.2020р Без ПДВ 15000,00 

6 2.1 08.10.20 29 ФОП Гаврищук Н.В. 3155708927 За друк листівок згідно рахунка № 107 від 08.10.20р 
Без ПДВ 10000,00 

6 2.4 08.10.20 30 ФОП Василенко Олег 
Ігорович 3488008396 За таргетування реклами згідно договору № 01/ВФ-

ЧОР від 05.10.20р Без ПДВ 28000,00 

6 2.2 08.10.20 31 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За банер згідно рахунка № 41 від 07.10.2020 р від Без 
ПДВ 2090,00 

6 2.2 08.10.20 32 ФОП Нейландт Н.Р. 2616910443 За друковану продукцію згідно рахунка № ПП-0000067 
від 08.10.2020р Без ПДВ 18000,00   

6 2.2 08.10.20 33 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За друковану продукцію згідно рахунка № 38 від 
07.10.2020 р від Без ПДВ 6075,00 

6 2.2 08.10.20 34 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За друковану продукцію згідно рахунка № 39 від 
07.10.2020 р від Без ПДВ 1246,00 

6 2.2 09.10.20 40 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За друковану продукцію згідно рахунка № 47 від 
09.10.2020 р від Без ПДВ 1600,00 

6 2.2 09.10.20 39 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За друковану продукцію згідно рахунка № 40 від 
07.10.2020 р від Без ПДВ 1520,00 

6 2.2 09.10.20 38 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За друковану продукцію згідно рахунка № 40 від 
07.10.2020 р від Без ПДВ 1850,00 

6 2.2 09.10.20 37 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За друковану продукцію згідно рахунка № 37 від 
07.10.2020 р від Без ПДВ 3200,00 

6 2.3 12.10.20 41 ПП "Редакція газети 
"Карпати" 02476385 За розміщення агітації згідно рахунка №94 від 

08.10.2020р Без ПДВ 5000,00 

6 2.2 12.10.20 42 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За друковану продукцію згідно рахунка № 45 від 
09.10.2020 р від Без ПДВ 2747,00  

6 2.3 12.10.20 43 КП Редакція газети "Час" 30749802 Оплата за розміщення агітаційного матеріалу згідно 
рахунка № 50 від 09.10.2020р Без ПДВ 8500,00 

6 2.2 13.10.20 46 ФОП Бенев'ят Роман 
Михайлович 2228225519 За друк газет згідно рахунка № 194 від 12.10.2020 р Без 

ПДВ 9000,00 

6 2.2 13.10.20 47 ФОП Кондрючок Д.Б. 3154818682 За друковану продукцію згідно рахунка № 60 від 
12.10.2020 р від Без ПДВ 5407,00 

6 2.2 13.10.20 48 КП Редакція газети "Час" 30749802 Оплата за розміщення агітаційного матеріалу згідно 
рахунка № 48 від 09.10.2020р Без ПДВ 5000,00 

6 
2.3 

13.10.20 
49 

ПП "Заставнінська обласна 
редакція газети "Голос 

краю» 
02476347 За розміщення політичної реклами в газеті згідно 

рахунка № 114 від 12.10.2020р Без ПДВ 1507,50 

6 2.3 13.10.20 50 ТОВ "Редакція газети 
"Молодий буковинець" 02476310 За публікацію передвиборчої агітації згідно рахунка № СФ- 

0000528 від 08.10.20 р. Без ПДВ 7500,00 

6 2.2 13.10.20 53 ФОП Юрченко Л.Д. 2579309926 За листівки згідно рахунка № ЮЛ-00000091 від 
13.10.2020р Без ПДВ 14800,00 

6 2.2 13.10.20 54 ТОВ "Гросул" 42751867 За друковану продукцію згідно рахунка № 31 від 
09.10.20р Без ПДВ 8100,00 

Усього 305806,50 
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5. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.7) 
 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

01.10.20 279764925 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
01.10.20 532318972 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
02.10.20 600125147 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
03.10.20 742665271 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
03.10.20 837315742 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
03.10.20 289644873 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
06.10.20 310243182 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 

06.10.20 249548113 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
06.10.20 389195470 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
06.10.20 210315376 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
06.10.20 638355988 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
06.10.20 221404144 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
06.10.20 234267435 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
06.10.20 991747942 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
06.10.20 431138465 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
06.10.20 297705442 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 

07.10.20 111127860 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
07.10.20 169777084 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
07.10.20 604905028 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
07.10.20 837453448 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
08.10.20 266697278 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 

08.10.20 481817063 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
08.10.20 427686506 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
08.10.20 961885664 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
08.10.20 448378855 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
08.10.20 162067690 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
08.10.20 468437572 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 

09.10.20 546507730 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
09.10.20 973149218 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
09.10.20 109550302 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
09.10.20 607156430 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 

12.10.20 272770786 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
12.10.20 56341742 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
12.10.20 78573048 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
13.10.20 746644896 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 

13.10.20 440579143 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
13.10.20 1772048 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
13.10.20 66830313 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
13.10.20 677202189 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
13.10.20 351585830 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 
13.10.20 925822785 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 0,80 

     
Усього 32,80 
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6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 3) 
 

Дата повернення 
коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) фізичної 
особи (фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

- - - - 0,00 
Усього 0,00 
 

7. Відомості про повернення на поточні рахунки виборчого фонду коштів, 
перерахованих виконавцям 

 
Номер 

територіального 
виборчого 

округу 
(в порядку 
зростання) 

Дата 
повер-
нення 

коштів 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити 
договору 

(дата 
укладання, 

номер та 
предмет 

договору) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

- - - - - - - 0,00 
Усього 0,00 

 
8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

на накопичувальний рахунок 
 

Номер 
територіального 

виборчого округу 
(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

- - - 0,00 
Усього 0,00 

 
9. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків  

на накопичувальний рахунок виборчого фонду 
 

Номер 
територіального 

виборчого округу  
(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

- - - 0,00 
Усього 0,00 
 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                               ___________                        ____Пислар Ю.І.______ 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                               ___________                        _____Пислар Ю.І._____ 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 
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форма № 2 
ЗВІТ  

про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  
 

___проміжний__ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "02" до "15" жовтня 2020 року  
 

чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»__ 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

_ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634,р/р UA753806340000026429169455001 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду               __Мунтян Мірча Іванович__                ____- ____ 

                                                                                       прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта)                
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду_________________-_____________________   _________-____________ 

                                                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта)                
 

 

Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду  
1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії  0,00 

1.2 
Внески кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної 
партії 

49000,00 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб  51098,00 

1.4 Помилкові надходження коштів  

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого 
фонду місцевої організації  політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4) 

100098,00 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду  

2.1 
Повернення добровільних внесків фізичним особам  
(2.1.1 + 2.1.2)  

0,00 

2.1.1 
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду 

0,00 

2.1.2 
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 
що перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 

2.2 
Перерахування коштів до бюджету АР Крим  
чи відповідного місцевого бюджету 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

0,00 

2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх 
повернення відповідним фізичним особам  

0,00 

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 
перевищує розмір, установлений частиною другою  
статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 

2.2.3 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 

місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які згідно з 

частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України 

не мають права здійснювати добровільні внески до 

0,00 
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РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації політичної 

партії  

(форми № 2) 
 

__проміжний__ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "02" до "15" жовтня 2020 року  

 
чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»__ 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

_ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634,р/р UA753806340000026429169455001 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

_____________________________________________________________ 

 

1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної партії 

(код статті 1.1) 
 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

- - 0,00 

- - 0,00 

- - 0,00 

Усього 0,00 

 

2. Відомості про надходження внесків кандидатів, включених до виборчого списку  

кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії 

(код статті 1.2) 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер розрахункового документа 
Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові  

(за наявності) кандидата 

Сума  

(грн) 

15.10.202

0 

43691706 Пантелеймонова Оксана Миколаївна 49000,00 

- - - 0,00 

- - - 0,00 

Усього 0,00 
 

3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб  

(код статті 1.3) 
 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер розрахункового документа 
Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 

(за наявності) фізичної особи 

Сума  

(грн) 

08.10.202

0 

43357185 Мітрік Степан Іванович 3000,00 

08.10.202
0 

43344895 Бухаров Сергій Андрійович 4999,00 

08.10.202

0 

43344898 Мітрік Степан Іванович 4999,00 

15.10.202
0 

43692822 Сімак Анастасія Олегівна 11800,00 

15.10.202

0 

43691696 Акришора Тетяна Іванівна 26300,00 

Усього 51098,00 
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4. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок  

(код статті 1.4) 
 

Дата 

надходження 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  

(за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  

(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 

підприємця)  

 

Сума (грн) 

- - - - 0,00 

- - - - 0,00 

- - - - 0,00 

Усього 0,00 
 

 

5. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2.1.1, 2.1.2) 
 

Код статті 
Дата повернення 

внеску 
Номер розрахункового документа 

Прізвище, ім’я (усі власні імена),  

по батькові (за наявності)  отримувача 
Сума (грн) 

- - - - 0,00 

- - - - 0,00 

- - - - 0,00 

Усього 0,00 
 

 

6. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого 

бюджету  
(код статті 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) 

 

Код статті 

Дата 

перерахування 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної особи/ 

прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 

фізичної особи 

Код юридичної 

особи  

(за ЄДРПОУ) 

Сума (грн) 

- - - - - 0,00 

- - - - - 0,00 

- - - - - 0,00 

Усього  0,00 
 

 

7. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.3) 
 

Дата  

оплати послуг 

Номер розрахункового 

документа 
Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

08.10.2020 43344927 ПуАТ «КБ 

«АКОРДБАНК» 

35960913 300,00 

- - - - 0,00 

- - - - 0,00 

Усього 300,00 
 

 

8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 2.4) 

Дата  

повернення 

коштів 

Номер розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  

(за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  

(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 

підприємця) 

Сума (грн) 

- - - - 0,00 

- - - - 0,00 

- - - - 0,00 

Усього 0,00 
 



















проміжний звіт Європейська Солідарність 1 

 
форма № 2 

ЗВІТ  
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  

 

________проміжний_______ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
за період з "_30   вересня__" до "_14_" _жовтня_ 2020 року  

 
_____Чергові вибори до Чернівецької обласної ради 25.10.2020р_______  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

__Чернівецька територіальна організація Політичної партії «Європейська солідарність»__ 

повна назва місцевої організації політичної партії) 
____АТ «УКРГАЗБАНК» 23697280  рахунок UA623204780000026423202308350___ 

(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  
_____________________________________________________________ 

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду______Пислар Юрій Іванович_________   _____2754702892_________ 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер 
паспорта∗)                
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду______Пислар Юрій Іванович_________   _____2754702892_________ 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)                

 
 

Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду  
1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії   

1.2 
Внески кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної 
партії 

352844,00 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб  6475,00 
1.4 Помилкові надходження коштів 0,00 

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого 
фонду місцевої організації  політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4) 

359319,00 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду  

2.1 Повернення добровільних внесків фізичним особам  
(2.1.1 + 2.1.2)  

0,00 

2.1.1 
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду 

0,00 

2.1.2 
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 
що перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 

2.2 
Перерахування коштів до бюджету АР Крим  
чи відповідного місцевого бюджету 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

0,00 

2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх 
повернення відповідним фізичним особам  

0,00 

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 

0,00 

                                           
∗ Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

перевищує розмір, установлений частиною другою  
статті 215 Виборчого кодексу України 

2.2.3 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які згідно з 
частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України 
не мають права здійснювати добровільні внески до 
виборчого фонду 

0,00 

2.2.4 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчого 
фонду пізніше останньої п’ятниці перед днем голосування 
(днем повторного голосування) 

0,00 

2.3 Банківські послуги 60,00 
2.4 Повернення помилкових надходжень коштів 0,00 

2.5 
Опублікування реквізитів накопичувального рахунку 
виборчого фонду в засобах масової інформації та 
мережі "Інтернет" 

0,00 

Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку 
виборчого фонду (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

60,00 

Загальний розмір виборчого фонду для перерахування на поточні 
рахунки виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

359259,00 

3 Перерахування коштів з накопичувального рахунку 
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 

318000,00 

Залишок коштів на накопичувальному рахунку виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) – 3 

41259,00 

Звіт подано "____" ________________ 20___ року 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          _____Пислар Ю.І.________ 
                                                                                       (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 
 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          ______Пислар Ю.І.______ 
                                                                                        (підпис)                                                      (прізвище та ініціали) 
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РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації 

політичної партії  
(форми № 2) 

 

________проміжний_______ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
за період з "_30   вересня__" до "_14_" _жовтня_ 2020 року  

 
_____Чергові вибори до Чернівецької обласної ради 25.10.2020р_______  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

__Чернівецька територіальна організація Політичної партії «Європейська солідарність»__ 

повна назва місцевої організації політичної партії) 
____АТ «УКРГАЗБАНК» 23697280  рахунок UA623204780000026423202308350___ 

(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  
_____________________________________________________________ 

 
1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної партії 

(код статті 1.1) 
 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

- - 0,00 
Усього 0,00 

 
2. Відомості про надходження внесків кандидатів, включених до виборчого списку 

кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії 
(код статті 1.2) 

Дата 
надходження 

внеску 
Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові  

(за наявності) кандидата 
Сума  
(грн) 

30.09.20 51815218 Руссу Вадим Валерійович 5000,00 
30.09.20 51815316 Павлюк Михайло Вікторович 10 000,00 
30.09.20 51815366 Добржанський Сергій Олександрович 5000,00 
30.09.20 78624798.1_9U01U/190 Купчанко Олександр Северинович 10 000,00 
01.10.20 78938759.1_А101Z/92 Руссу Вадим Валерійович 8740,00 
02.10.20 79157964/1_A2020/123 Руссу Вадим Валерійович 7525,00 
03.10.20 79430750.1_A504I/1 Руссу Вадим Валерійович 10000,00 
03.10.20 48123 Руссу Вадим Валерійович 20000,00 
03.10.20 79432964.1_A504I/2 Добржанський Сергій Олександрович 10000,00 
03.10.20 9406520SB_A506C/404 Каглянчук Василь Іванович 4950,00 
03.10.20 9406520SB_A506C/497 Козьма Дмитро Георгійович 4500,00 
03.10.20 79566615.1_506M/232 Добржанський Сергій Олександрович 10000,00 
03.10.20 @2PL914776_A506X/46 Руссу Вадим Валерійович 1124,00 
03.10.20 48340 Руссу Вадим Валерійович 32600,00 
06.10.20 @2PL813292_A601J/86 Яремчук Віталій Валерійович 3940,00 
06.10.20 @2PL858943_A601J/13 Шевчук Іван Васильович 1500,00 
06.10.20 49324 Руссу Вадим Валерійович 13013,00 
07.10.20 49934 Руссу Вадим Валерійович 30000,00 
08.10.20 50497 Руссу Вадим Валерійович 20090,00 
08.10.20 80191310.1_A801L/311 Сухаренко Анатолій Валерійович 1000,00 
08.10.20 50580 Руссу Вадим Валерійович 18000,00 
09.10.20 51023 Руссу Вадим Валерійович 10000,00 
09.10.20 51223 Руссу Вадим Валерійович 9800,00 
12.10.20 2418935825_AC01A/82 Тащук Ілля Вікторович 5000,00 
12.10.20 2418935825_AC01A/83 Тащук Ілля Вікторович 5000,00 
12.10.20 2418935825_AC01A/84 Тащук Ілля Вікторович 2500,00 
12.10.20 9714059SB_AC06F/316 Каглянчук Василь Іванович 10247,00 
12.10.20 9734691SB_AC074/256 Каглянчук Василь Іванович 350,00 
12.10.20 51805 Руссу Вадим Валерійович 10000,00 
13.10.20 81107789.1_AD01G/344 Добржанський Сергій Олександрович 10900,00 
13.10.20 81107789.1_AD01G/343 Добржанський Сергій Олександрович 10000,00 
13.10.20 52257 Руссу Вадим Валерійович 20915,00 
13.10.20 52410 Руссу Вадим Валерійович 23700,00 
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13.10.20 9804627SB_AD01Q/543 Капіцький Серній Іванович 4950,00 
13.10.20 81233767.1_AD022/57 Козьма Дмитро Георгійович 2500,00 

    
Усього 352844,00 

 
3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб  

(код статті 1.3) 
 

Дата 
надходження 

внеску 
Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 

(за наявності) фізичної особи 
Сума  
(грн) 

30.09.20 @2PL603266_9U01A/85 Фрунзе Наталія Штефанівна 5000,00 
30.09.20 51815398 Горук Назар Віталійович 1475,00 

    
Усього 6475,00 

 

 
4. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок  

(код статті 1.4) 
 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця)  

 

Сума (грн) 

- - - - 0,00 
Усього 0,00 

 

 
5. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2.1.1, 2.1.2) 
 

Код статті Дата повернення 
внеску Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена),  

по батькові (за наявності)  отримувача Сума (грн) 

- - - - 0,00 
Усього 0,00 

 

6. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету  

(код статті 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) 
 

Код статті 
Дата 

перерахування 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної особи/ 
прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 
фізичної особи 

Код юридичної 
особи  

(за ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

- - - - - 0,00 
Усього  0,00 

 

 
7. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.3) 
 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

30.09.20 TR.16257041.535747.2667 АБ «Укргазбанк» 320478 60,00 

Усього 60,00 
8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 2.4) 
Дата  

повернення 
коштів 

Номер розрахункового 
документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

- - - - 0,00 
Усього 0,00 
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9. Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку  
в засобах масової інформації та мережі "Інтернет" 

(код статті 2.5) 
Дата 

перерахування 
коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 
найменування/ прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи – 
підприємця) 

Код отримувача 
(за ЄДРПОУ/РНОКПП) Сума (грн) 

- - - - 0,00 
Усього 0,00 

 
10. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку 

виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 
(код статті 3) 

 

 

Номер поточного рахунку Дата перерахування коштів Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

UA803204780000026422202308351 01.10.20 1 10000,00 
UA803204780000026422202308351 02.10.20 4 15000,00 
UA803204780000026422202308351 05.10.20 7 30000,00 
UA803204780000026422202308351 05.10.20 9 25000,00 
UA803204780000026422202308351 06.10.20 16 60000,00 
UA803204780000026422202308351 07.10.20 26 20000,00 
UA803204780000026422202308351 08.10.20 35 73000,00 
UA803204780000026422202308351 09.10.20 36 10000,00 
UA803204780000026422202308351 12.10.20 44 15000,00 
UA803204780000026422202308351 12.10.20 45 10000,00 
UA803204780000026422202308351 13.10.20 51 15000,00 
UA803204780000026422202308351 13.10.20 52 35000,00 

Усього 318000,00 
 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          _____Пислар Ю.І.________ 
                                                                                       (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 
 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          ______Пислар Ю.І.______ 
                                                                                        (підпис)                                                      (прізвище та ініціали) 
 
 
 



форма № 2 
ЗВІТ  

про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  
 

______проміжний__________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "06" до "14" жовтня 2020 року  
чергові вибори депутатів Чернівецької обласної ради 25 жовтня 2020 року 

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОІ ПАРТІІ «ЄДИНА АЛЬТЕРНАТИВА»  
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код банку 356282), Рахунок № UA903562820000026425051500527  
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку) 

_____________________________________________________________ 
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду___Кирилюк Марина Василівна________   ____2990411440_________ 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта∗)                
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду Кирилюк Марина Василівна________   ____2990411440__________________ 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)                

 
 

Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду  
1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії  682979,94 

1.2 
Внески кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної 
партії 

0,00 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб  0,00 
1.4 Помилкові надходження коштів 6922,00 

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого 
фонду місцевої організації  політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4) 

689901,94 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду  

2.1 Повернення добровільних внесків фізичним особам  
(2.1.1 + 2.1.2)  

0,00 

2.1.1 
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду 

0,00 

2.1.2 
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 
що перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 

2.2 
Перерахування коштів до бюджету АР Крим  
чи відповідного місцевого бюджету 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

0,00 

2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх 
повернення відповідним фізичним особам  

0,00 

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 
перевищує розмір, установлений частиною другою  
статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 

2.2.3 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 0,00 

                                           
∗ Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 



Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які згідно з 
частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України 
не мають права здійснювати добровільні внески до 
виборчого фонду 

2.2.4 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчого 
фонду пізніше останньої п’ятниці перед днем голосування 
(днем повторного голосування) 

0,00 

2.3 Банківські послуги 0,00 
2.4 Повернення помилкових надходжень коштів 0,00 

2.5 
Опублікування реквізитів накопичувального рахунку 
виборчого фонду в засобах масової інформації та 
мережі "Інтернет" 

0,00 

Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку 
виборчого фонду (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

0,00 

Загальний розмір виборчого фонду для перерахування на поточні 
рахунки виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

689901,94 

3 Перерахування коштів з накопичувального рахунку 
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 

682979,94 

Залишок коштів на накопичувальному рахунку виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) – 3 

6922,00 

Звіт подано "19" жовтня 2020 року 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          ___Кирилюк М.В.____ 
                                                                                       (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 
 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          ____ Кирилюк М.В._______ 
                                                                                        (підпис)                                                      (прізвище та ініціали) 

 
 



 
 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації політичної 

партії  
(форми № 2) 

 

______ проміжний ________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
за період з "06" до "14" жовтня 2020 року 

 
чергові вибори депутати Чернівецької обласної ради 25 жовтня 2020 року 

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОІ ПАРТІІ «ЄДИНА АЛЬТЕРНАТИВА»               
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код банку 356282), Рахунок № UA903562820000026425051500527 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

_____________________________________________________________ 
 

1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної партії 
(код статті 1.1) 

 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

06.10.20 31 300000,00 
08.10.20 1 8979,94 
09.10.20 5 50000,00 
12.10.20 3 65000,00 
13.10.20 8 175000,00 
13.10.20 4 74000,00 
13.10.20 7 10000,00 

Усього 682979,94 
 

2. Відомості про надходження внесків кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії 

(код статті 1.2) 
Дата 

надходження 
внеску 

Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові  
(за наявності) кандидата 

Сума  
(грн) 

    
    
    

Усього 0,00 
 

3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб  
(код статті 1.3) 

 

Дата 
надходження 

внеску 
Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 

(за наявності) фізичної особи 
Сума  
(грн) 

    
    
    

Усього 0,00 
 



4. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок  
(код статті 1.4) 

 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця)  

 

Сума (грн) 

13.10.20 @2PL458652 Лесюк Юрій 
Миколайович 

2645216671 3310,00 

14.10.20 @2PL709614 Вiзнюк Iван 
Володимирович 

2802715072 3612,00 

     
Усього 6922,00 

 

 
5. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2.1.1, 2.1.2) 
 

Код статті Дата повернення 
внеску Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена),  

по батькові (за наявності)  отримувача Сума (грн) 

     
     
     

Усього 0,00 
 

 
6. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого 

бюджету  
(код статті 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) 

 

Код статті 
Дата 

перерахування 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної особи/ 
прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 
фізичної особи 

Код юридичної 
особи  

(за ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

      
      
      
Усього  0,00 

 

 
7. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.3) 
 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

     
     
     

Усього 0,00 
 

 
8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 2.4) 
Дата  

повернення 
коштів 

Номер розрахункового 
документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

     
     
     

Усього 0,00 
 



9. Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку  
в засобах масової інформації та мережі "Інтернет" 

(код статті 2.5) 
Дата 

перерахування 
коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 
найменування/ прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи – 
підприємця) 

Код отримувача 
(за ЄДРПОУ/РНОКПП) Сума (грн) 

     
     
     

Усього 0,00 
 

10. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку 
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 

(код статті 3) 
 

 

Номер поточного рахунку Дата перерахування коштів 
Номер 

розрахункового 
документа 

Сума (грн) 

UA423562820000026426051500872 06.10.20 1 300000,00 
UA423562820000026426051500872 08.10.20 1 8979,94 
UA423562820000026426051500872 09.10.20 2 50000,00 
UA423562820000026426051500872 12.10.20 11 65000,00 
UA423562820000026426051500872 13.10.20 3 175000,00 
UA423562820000026426051500872 13.10.20 5 74000,00 
UA423562820000026426051500872 13.10.20 7 10000,00 
Усього 682979,94 

 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          _____Кирилюк М.В.______ 
                                                                                       (підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 
 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          ___Кирилюк М.В._______ 
                                                                                       (підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 

 



 
форма № 3 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ 
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання 

 

_________________________________ проміжний ______________________________________________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "06" до "14" жовтня 2020 року  
 чергові вибори депутатів Чернівецької обласної ради 25 жовтня 2020 року 

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОІ ПАРТІІ «ЄДИНА АЛЬТЕРНАТИВА» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду_______________Кирилюк Марина Василівна_____________   _______2990411440___________ 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта∗)                
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду                               Кирилюк Марина Василівна_____________   _______2990411440 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)                
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1-8 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

(код банку 356282) 
м.Чернiвцi, 
вул.Небесної Сотнi, 
14А 

UA42356
28200000
26426051
500872 

682979,94 682979,94 0,00 0,00 668714,88 0,00 121655,00 154900,00 0,00 392159,88 0,00 0,00 0,00 14265,06 

Разом  682979,94 682979,94 0,00 0,00 668714,88 0,00 121655,00 154900,00 0,00 392159,88 0,00 0,00 0,00 14265,06 

 
Звіт подано "19" жовтня 2020 року 

Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                              ___________                          ______Кирилюк М.В._____ 
                                                                                                          (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 
Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                              ___________                          _____ Кирилюк М.В._______ 
                                                                                                         (підпис)                                                          (прізвище та ініціали

                                           
∗ Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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РОЗШИФРОВКА 
до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки 

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  
(форми № 3) 

_______проміжний________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
за період з "06" до "14" жовтня 2020 року  

 
чергові вибори депутатів Чернівецької обласної ради 25 жовтня 2020 року 

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОІ ПАРТІІ «ЄДИНА АЛЬТЕРНАТИВА»  

 (повна назва місцевої організації політичної партії) 

 
1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 

(код статті 1.1) 
Номер 

територіального 
виборчого округу 

(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

1-8 06.10.20 1 300 000,00 
1-8 08.10.20 1 8 979,94 
1-8 09.10.20 2 50 000,00 
1-8 12.10.20 11 65 000,00 
1-8 13.10.20 3 175 000,00 
1-8 13.10.20 5 74 000,00 
1-8 13.10.20 7 10 000,00 

Усього 682979,94 
 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій  
за укладеними договорами  

(код статті 1.2) 
Номер 

територіально
го виборчого 

округу 
(в порядку 
зростання) 

Дата 
надхо- 
дження 

штрафних 
санкцій 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець (повне 
найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код 
виконавця  

(за ЄДРПОУ/ 
РНОКПП) 

Реквізити договору 
(дата укладання, 
номер та предмет 

договору) 

Призна-
чення 

платежу 
Сума (грн) 

        
        
        

Усього 0,00 
 

3. Відомості про помилкові надходження коштів 
(код статті 1.3) 

 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена),  
по батькові (за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

     
     
     

Усього 0,00 
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4. Відомості про використання коштів виборчого фонду  

(код статті 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 
 
 
 

Номер 
територіаль

ного 
виборчого 

округу  
(в порядку 
зростання) 

Код 
статті 

Дата 
платежу 

Номер 
розраху
нковог

о 
докуме

нта 

Отримувач (повне 
найменування/ прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи – 
підприємця) 

Код отримувача 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 
Призначення платежу Сума  

(грн) 

1-8 
2.3 06.10.20 2 

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 
"СВОБОДА СЛОВА - 

МІНУС" 

33487541 

+;1220; оплата за 
публiкацiю матерiалiв 

передвиборчої 
агiтацiї, Без ПДВ. 

 

72400,00 
 

1-8 

2.5 07.10.20 3 

ЧЕРНІВЕЦЬКА 
ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 
"УКРПОШТА" 

01189689 
 

+;1362; оплата за 
безадресну доставку 
згiдно рах.№406 вiд 
06.10.2020р. У сумi 

146149.95 грн., ПДВ - 
20 % 29229.99 грн. 

 

175379,94 

1-8 

2.2 07.10.20 4 ЗВОЛЕЙКО АРТУР 
ЛЕОНIДОВИЧ 

3216318018 
 

+;1110;оплата за друк 
агiтацiйних матерiалiв 

по рах.№282 вiд 
06.10.2020р., Без 

ПДВ. 
 

21200,00 

1-8 

2.5 09.10.20 7 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"НАША СПРАВА 
АУТДОР"НАША 

СПРАВА АУТДОР" 

37123329 
 

+;1350;оплата за 
розмiщення 

рекламних зображень 
по рах.№0610/1ор вiд 

06.10.2020р.У сумi 
12000.00 грн., ПДВ - 

20 % 2400.00 грн. 
 

14400,00 

1-8 

2.5 09.10.20 8 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

А.С.С." 

31561429 
 

+;1350; оплата за 
розміщення на 

скролах по рах.№436 
выд 05.10.2020р. У 
сумi 22500.00 грн., 
ПДВ - 20 % 4500.00 

грн. 

27000,00 

1-8 

2.2 09.10.20 10 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"ХАТА" 

36237395 
 

+;1110; оплата за друк 
матерiалiв по 
рах.№159 вiд 

08.10.2020р. У сумi 
22170.83 грн., ПДВ - 

20 % 4434.17 грн. 
 

26605,00 

1-8 

2.3 12.10.20 12 

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 
"СВОБОДА СЛОВА - 

МІНУС" 

33487541 

+;1220; оплата за 
публiкацiю матерiалiв 
передвиборчої агiтацiї 

по рах.№2 вiд 
09.10.2020р.  Без 

ПДВ. 
. 
 

82500,00 
 

1-8 

2.5 13.10.20 4 

ЧЕРНІВЕЦЬКА 
ДИРЕКЦІЯ 

АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 
"УКРПОШТА" 

 

01189689 
 

+;1362; оплата за 
безадресну доставку 
згiдно рах.N432 вiд 
12.10.2020р. У сумi 

146149.95 грн., ПДВ - 
20 % 29229.99 грн. 

 

175379,94 
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1-8 

2.2 13.10.20 6 
КУЧЕРЯВА НАТАЛІЯ 

ДМИТРІВНА 
 

3131922621 
 

+;1110;оплата за 
виготовлення 

матерiалiв 
передвиборної агiтацiї 

по рах.N42 вiд 
09.10.2020р. Без ПДВ. 

 

68040,00 

1-8 

2.2 13.10.20 6 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"ХАТА" 

36237395 
 

+;1110; оплата за друк 
матерiалiв по 
рах.N165 вiд 

13.10.2020р.У сумi 
4841.67 грн., ПДВ - 20 

% 968.33 грн. 
 

5810,00 

Усього 668714,88 
 

5. Відомості про оплату банківських послуг 
(код статті 2.7) 

 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

     
     
     

Усього 0,00 
 

6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 
(код статті 3) 

 

Дата повернення 
коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) фізичної 
особи (фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

     
     
     

Усього 0,00 
 

7. Відомості про повернення на поточні рахунки виборчого фонду коштів, перерахованих 
виконавцям 

 
Номер 

територіального 
виборчого 

округу 
(в порядку 
зростання) 

Дата 
повер-
нення 

коштів 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити 
договору 

(дата 
укладання, 

номер та 
предмет 

договору) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

        
        
        

Усього 0,00 
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8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  
на накопичувальний рахунок 

 

Номер 
територіального 

виборчого округу 
(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

    
    
    

Усього 0,00 
 

9. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків  
на накопичувальний рахунок виборчого фонду 

 

Номер 
територіального 

виборчого округу  
(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

    
    
    

Усього 0,00 
 
 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                               ___________                        _____Кирилюк М.В.______ 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 
 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                               ___________                        _____Кирилюк М.В._____ 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 
 
 
 

 

 



























0409-2 

Додаток 1 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
 форма № 1 

ЗВІТ  
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

місцевої організації політичної партії та їх використання 
 

___________Проміжний____________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "30" вересня до "15" жовтня 2020 року  
____________Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року___________  

 (назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька обласна організація Політичної партії  
«Громадський рух «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 
_АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 356282,  

№ UA203562820000026421051500662__ 
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  

_____________________________________________________________ 
Територіальний виборчий округ № 1-8 

Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду    __Швець Олександр Юрійович__                _______3401110711_______ 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер 
паспорта∗)                

 
 

 

Код статті  Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  
1.1 Надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого 

фонду  367 500,00 
1.2 Надходження штрафних санкцій за укладеними договорами  -- 
1.3 Помилкові надходження коштів -- 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
(1.1+1.2+1.3)  367 500,00 

2. Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду  
2.1 Витрати на проведення виборчої кампанії (2.1.1+2.1.2): -- 

2.1.1 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів 
для проведення виборчої кампанії -- 

2.1.2 
послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії 
(транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші  послуги, 
оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати 

-- 

2.2 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6): 106 420,00 

2.2.1 
виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок, 
плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих 
видань), у яких розміщено матеріали передвиборної агітації 

106 420,00 

2.2.2 виготовлення відеозаписів  -- 
2.2.3 виготовлення аудіозаписів  -- 
2.2.4 виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації -- 
2.2.5 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів 

для виготовлення матеріалів передвиборної агітації  -- 

2.2.6 виготовлення (придбання), оренда та встановлення 
агітаційних наметів -- 

2.3 Використання засобів масової інформації (2.3.1+2.3.2): 106 391,20 
2.3.1 оплата ефірного часу (2.3.1.1+2.3.1.2): 85 459,20 

2.3.1.1 оплата ефірного часу на телебаченні -- 
                                           

∗ Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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Код статті  Найменування статті  Сума (грн) 

2.3.1.2 оплата ефірного часу на радіо 85 459,20 

2.3.2 оплата друкованих площ у друкованих засобах масової 
інформації 20 932,00 

2.4 Розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі 
"Інтернет" -- 

2.5 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної 
агітації (2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5): 143 400,00 

2.5.1 

транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної 
агітації (перевезення матеріалів передвиборної агітації, 
технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної 
агітації, а також інших матеріалів, пов’язаних з 
передвиборною агітацією) 

-- 

2.5.2 оренда будинків і приміщень усіх форм власності для 
проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, 
пресконференцій, зборів громадян та інших публічних 
заходів передвиборної агітації 

-- 

2.5.3 оренда обладнання та технічних засобів для ведення 
передвиборної агітації та виготовлення матеріалів 
передвиборної агітації 

-- 

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

143 400,00 

2.5.5 послуги зв’язку (2.5.5.1+2.5.5.2): -- 
2.5.5.1 послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, 

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

-- 

2.5.5.2 послуги поштового зв’язку  -- 

2.6 

Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 
виборчих листівок, плакатів та інших друкованих 
агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких 
розміщено матеріали передвиборної агітації; проведення 
мітингів, походів, демонстрацій, концертів, вистав, 
спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач, 
інших публічних заходів за підтримки місцевої організації 
політичної партії, а також оприлюднення інформації про 
таку підтримку тощо)  

-- 

2.7 Банківські послуги -- 
Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду  
(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) 356 211,20 

3 Повернення помилкових надходжень коштів  
Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3 ) – (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) – 3:  11 288,80 

 
у тому числі: надходження штрафних санкцій за укладеними 
договорами -- 

 

Звіт подано "____" _________________ 20__ року 
Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду                      ______________                             ______ Швець О.Ю.______ 
                                                                               (підпис)                                                               (прізвище та ініціали) 
 

Секретар  
Центральної виборчої комісії                             О. ГАТАУЛЛІНА  



0409-2  3 

Додаток 2 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
 
 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок  

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  
(форми № 1) 

 

_______Проміжний_________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
за період з "30" вересня до "15" жовтня 2020 року 

 
____________Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року____________  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

___ Чернівецька обласна організація Політичної партії  
«Громадський рух «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ»__ 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 
___ АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 356282,  

№ UA203562820000026421051500662__ 
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  

_____________________________________________________________ 
 

Територіальний виборчий округ № 1-8  
1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 

(код статті 1.1) 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

02.10.2020 5 182 000,00 
06.10.2020 6 113 000,00 
12.10.2020 7 62 500,00 
15.10.2020 8 10 000,00 

Усього 367 500,00 
 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій за укладеними договорами  
(код статті 1.2) 

Дата 
надходження 

штрафних 
санкцій 

Номер  
розрахунко-

вого 
документа 

Виконавець 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору 
(дата укладання, номер 

та предмет договору) 

Призначення 
платежу Сума (грн) 

-- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- 

Усього -- 
 

3. Відомості про помилкові надходження коштів 
(код статті 1.3) 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я  

(усі власні імена), по батькові 
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП 
фізичної особи – підприємця) Сума (грн) 

-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
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Усього -- 
4. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду  

(код статті 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.4, 2.5.1, 
2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.6) 

Код 
статті 

Дата 
платежу 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 
найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код отримувача  
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 
Призначення платежу Сума (грн) 

2.5.4. 06.10.2020 29 НПП 
«Вижницький» 21438930 

За користування 
інформаційним 

стендом 
1840,00 

2.5.4. 06.10.2020 29 ПП «РК 
«Зорепад» 37830171 

За розміщення 
передвиборчої 

реклами га 
білбордах 

5400,00 

2.5.4. 06.10.2020 29 ФОП Марусик 
Є.В. 3048003257 

За розміщення 
передвиборчої 

реклами га 
білбордах 

128860,00 

2.3.1.2 06.10.2020 29 
ТОВ 

«Телерадіокомпа
нія «Станція» 

33761911 
За надання 

ефірного часу на 
радіо 

37422,00 

2.3.1.2 06.10.2020 29 ФОП Нитка Олег 
Богданович 2839704577 

За трансляцію 
аудіореклами на 

радіо 
8370,00 

2.5.4. 06.10.2020 29 
ТОВ 

«Телерадіокомпа
нія А.С.С.» 

31561429 

За розміщення 
передвиборчої 

реклами га 
білбордах 

4800,00 

2.3.1.2 07.10.2020 29 
Міськаттелерадіо

компанія 
«Чернівці» 

31561607 За розміщення 
реклами на радіо 15667,20 

2.5.4. 07.10.2020 29 

ТОВ 
«Інвестиційно-

Будівельна 
Компанія» 

32735084 

За розміщення 
передвиборчої 

реклами га 
білбордах 

500,00 

2.3.1.2 07.10.2020 29 
ТОВ 

«Чернівецький 
промінь» 

37722525 За розміщення 
реклами на радіо 24000,00 

2.5.4. 07.10.2020 29 
ФОП Явіц 
В’ячеслав 

В’ячеславович 
2780500179 

За розміщення 
передвиборчої 

реклами га 
білбордах 

2000,00 

2.2.1 07.10.2020 29 
ФОП Ключук 

Сергій 
Михайлович 

2272500317 
За виготовлення 

друкованих 
матеріалів 

66000,00 

2.3.2 12.10.2020 29 
ТОВ «Редакція 
газети «Рідний 

край» 
02476391 

За публікування 
передвиборчої 

реклами  у газеті 
13300,00 

2.2.1 12.10.2020 29 
ФОП Ключук 

Сергій 
Михайлович 

2272500317 
За виготовлення 

друкованих 
матеріалів 

40000,00 

2.2.1 12.10.2020 29 

КП 
«Сторожинецька 

районна 
друкарня» 

02469712 За друк календарів 420,00 

2.3.2 15.10.2020 29 
ПП «АГЕНЦІЯ 

«СЛОВО 
ПРАВДИ» 

02476282 За друковану 
площу 7632,00 

Усього 356211,20 
 

 
5. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.7) 
 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 

Усього -- 



0409-2  5 

 
6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 3) 

Дата повернення 
коштів 

Номер розрахунко-
вого документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі 

власні імена), по батькові (за 
наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП 
фізичної особи – підприємця) Сума (грн) 

-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 

Усього -- 
 

 
7. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,  

перерахованих виконавцям 

Дата повер-
нення 

коштів 

Номер 
розрахунко-

вого 
документа 

Виконавець 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я, 

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору (дата 
укладання, номер та 

предмет договору) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

-- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- 

Усього -- 
 

 
8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

на накопичувальний рахунок 
 

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 
-- -- -- 
-- -- -- 
-- -- -- 

Усього -- 

 
9. Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунку  

на накопичувальний рахунок виборчого фонду 

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

-- -- -- 
-- -- -- 
-- -- -- 

Усього -- 
 

Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду                      ___________                             ______ Швець О.Ю.______ 
                                                                                   (підпис)                                                              (прізвище та ініціали) 

 
 

Секретар  
Центральної виборчої комісії                             О. ГАТАУЛЛІНА  
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Додаток 3 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 2 

ЗВІТ  
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  

 

_______Проміжний______ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "30" вересня до "15" жовтня 2020 року   
________ Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року______  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

___ Чернівецька обласна організація Політичної партії  
«Громадський рух «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ»___ 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 
___ АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 356282,  

UA843562820000026426051500601___ 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

_____________________________________________________________ 
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду          ___Скорейко Петро Михайлович___    ________2888911178______ 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер 
паспорта∗)                
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду     _____ Скорейко Петро Михайлович___   ________2888911178_______ 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)                

 
 

Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду  
1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії  -- 

1.2 
Внески кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної 
партії 

-- 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб  367500,00 
1.4 Помилкові надходження коштів -- 

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого 
фонду місцевої організації  політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4) 367500,00 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду  

2.1 Повернення добровільних внесків фізичним особам  
(2.1.1 + 2.1.2)  -- 

2.1.1 
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду 

-- 

2.1.2 
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 
що перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

-- 

2.2 
Перерахування коштів до бюджету АР Крим  
чи відповідного місцевого бюджету 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

-- 

2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх 
повернення відповідним фізичним особам  

-- 

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що -- 

                                           
∗ Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

перевищує розмір, установлений частиною другою  
статті 215 Виборчого кодексу України 

2.2.3 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які згідно з 
частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України 
не мають права здійснювати добровільні внески до 
виборчого фонду 

-- 

2.2.4 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчого 
фонду пізніше останньої п’ятниці перед днем голосування 
(днем повторного голосування) 

-- 

2.3 Банківські послуги -- 
2.4 Повернення помилкових надходжень коштів -- 

2.5 
Опублікування реквізитів накопичувального рахунку 
виборчого фонду в засобах масової інформації та 
мережі "Інтернет" 

-- 

Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку 
виборчого фонду (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) -- 

Загальний розмір виборчого фонду для перерахування на поточні 
рахунки виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

367500,00 

3 Перерахування коштів з накопичувального рахунку 
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 367500,00 

Залишок коштів на накопичувальному рахунку виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) – 3 0,00 

Звіт подано "____" ________________ 20___ року 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          _____ Скорейко П.М._____ 
                                                                                       (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 
 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          _____ Скорейко П.М._____ 
                                                                                        (підпис)                                                      (прізвище та ініціали) 

 
 
Секретар  

Центральної виборчої комісії                             О. ГАТАУЛЛІНА
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Додаток 4 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
  

 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації 

політичної партії  
(форми № 2) 

 

_______Проміжний______ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
за період з "30" вересня до "15" жовтня 2020 року  

 
_______________ Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року______________  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

____ Чернівецька обласна організація Політичної партії  
«Громадський рух «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ»___ 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 
____ АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 356282,  

UA843562820000026426051500601___  
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

_____________________________________________________________ 
 

1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної партії 
(код статті 1.1) 

 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

-- -- -- 
-- -- -- 
-- -- -- 

Усього -- 
 

2. Відомості про надходження внесків кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії 

(код статті 1.2) 
Дата 

надходження 
внеску 

Номер розрахункового 
документа 

Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові  
(за наявності) кандидата 

Сума  
(грн) 

-- -- -- -- 
-- -- -- -- 
-- -- -- -- 

Усього -- 
 

3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб  
(код статті 1.3) 

 

Дата 
надходження 

внеску 

Номер розрахункового 
документа 

Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 
(за наявності) фізичної особи 

Сума  
(грн) 

02.10.2020 @2PL085027 Харюк Марина Віталіївна 49000,00 
02.10.2020 @2PL091855 Фалуш Валентина Іванівна 49000,00 
02.10.2020 @2PL098746 Іванчак Еліна Василівна 49000,00 
02.10.2020 @2PL105023 Бойчук Ніна Василівна 49000,00 
05.10.2020 373 Білоусова Надія Миколаївна 1000,00 
06.10.2020 @2PL051031 Борденюк Ольга Василівна 49000,00 
06.10.2020 @2PL073554 Борденюк Сергій Васильович 49000,00 
09.10.2020 @2PL915335 Мукан Анастасія Олегівна 13000,00 
12.10.2020 @2PL078642 Кифяк Павло Генадійович 49500,00 
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13.10.2020 @2PL503911 Мельничук Олег Михайлович 10000,00 
Усього 367500,00 

 

 
4. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок 

(код статті 1.4) 
 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця)  

 

Сума (грн) 

-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 

Усього -- 
 

 
5. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2.1.1, 2.1.2) 
 

Код статті Дата повернення 
внеску Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена),  

по батькові (за наявності)  отримувача Сума (грн) 

-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 

Усього -- 
 

 
6. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного 

місцевого бюджету  
(код статті 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) 

 

Код статті 
Дата 

перерахування 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної особи/ 
прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 
фізичної особи 

Код юридичної 
особи  

(за ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

-- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- 

Усього  -- 
 

 
7. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.3) 
 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 

Усього -- 
 

 
8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 2.4) 
Дата  

повернення 
коштів 

Номер розрахункового 
документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 

Усього  
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9. Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку  
в засобах масової інформації та мережі "Інтернет" 

(код статті 2.5) 
Дата 

перерахування 
коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 
найменування/ прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи – 
підприємця) 

Код отримувача 
(за ЄДРПОУ/РНОКПП) Сума (грн) 

-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 

Усього -- 
 

10. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку 
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 

(код статті 3) 
 

 

Номер поточного рахунку Дата перерахування коштів Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

UA203562820000026421051500662 02.10.2020 5 182000,00 
UA203562820000026421051500662 06.10.2020 6 113000,00 
UA203562820000026421051500662 12.10.2020 7 62500,00 
UA203562820000026421051500662 15.10.2020 8 10000,00 
Усього 367500,00 

 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          _____ Скорейко П.М._____ 
                                                                                       (підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 
 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          _____ Скорейко П.М._____ 
                                                                                        (підпис)                                                           (прізвище та ініціали) 
 
 

Секретар  
Центральної виборчої комісії                             О. ГАТАУЛЛІНА  
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Додаток 5 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 3 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ 
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "30" вересня до "15" жовтня 2020 року  
__________________________________ Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року__________________________________  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

____ Чернівецька обласна організація Політичної партії «Громадський рух «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ»____ 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду_______ Скорейко Петро Михайлович___________                         _________2888911178_______ 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта∗)                
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду_______ Скорейко Петро Михайлович___________                         ______2888911178__________ 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)                
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1-8 

АТ КБ 
«Приватбанк»,  
м. Чернівці  
код ЄДРПОУ 
14360570, 
МФО 356282 

UA203
562820
000026
421051
500662 

367500,00 

36
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00
,0

0 

-- -- 356211,20 -- 
10

64
20

,0
0 

10
63

91
,2

0 

 

14
34

00
,0

0 

-- -- -- 11288,80 

Разом                

                                           
∗ Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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Звіт подано "____" ________________ 20___ року 
Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                              ___________                          _____ Скорейко П.М.______ 
                                                                                                          (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 
Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                              ___________                          _____ Скорейко П.М.______ 
                                                                                                         (підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 

 

Секретар  
Центральної виборчої комісії                                       О. ГАТАУЛЛІНА          
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Додаток 6 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
  
 

РОЗШИФРОВКА 
до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки 

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  
(форми № 3) 

_________Проміжний_________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
за період з "30" вересня до "15" жовтня 2020 року  

 
___________________ Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року__________________  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

___ Чернівецька обласна організація Політичної партії «Громадський рух «НАРОДНИЙ 
КОНТРОЛЬ»___  

 (повна назва місцевої організації політичної партії) 

 
1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 

(код статті 1.1) 
Номер 

територіального 
виборчого округу 

(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

1-8 02.10.2020 5 182000,00 
1-8 06.10.2020 6 113000,00 
1-8 12.10.2020 7 62500,00 
1-8 15.10.2020 8 10000,00 

Усього 367500,00 
 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій  
за укладеними договорами  

(код статті 1.2) 
Номер 

територіальн
ого виборчого 

округу 
(в порядку 
зростання) 

Дата 
надхо- 
дження 

штрафних 
санкцій 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець (повне 
найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код 
виконавця  

(за ЄДРПОУ/ 
РНОКПП) 

Реквізити договору 
(дата укладання, 
номер та предмет 

договору) 

Призна-
чення 

платежу 
Сума (грн) 

-- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- -- 

Усього -- 
 

3. Відомості про помилкові надходження коштів 
(код статті 1.3) 

 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена),  
по батькові (за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 

Усього -- 
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4. Відомості про використання коштів виборчого фонду  

(код статті 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 
 
 

Номер 
територіального 

виборчого 
округу  

(в порядку 
зростання) 

Код 
статті 

Дата 
платежу 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я, 

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код 
отримувача 

(за ЄДРПОУ/ 
РНОКПП) 

Призначенн
я платежу 

Сума  
(грн) 

1-8 2.5. 06.10.2020 29 НПП 
«Вижницький» 21438930 

За 
користуван

ня 
інформацій

ним 
стендом 

1840,00 

1-8 2.5. 06.10.2020 29 ПП «РК 
«Зорепад» 37830171 

За 
розміщення 
передвибор
чої реклами 

га 
білбордах 

5400,00 

1-8 2.5. 06.10.2020 29 ФОП Марусик 
Є.В. 3048003257 

За 
розміщення 
передвибор
чої реклами 

га 
білбордах 

128860,00 

1-8 2.3. 06.10.2020 29 
ТОВ 

«Телерадіоком
панія 

«Станція» 
33761911 

За надання 
ефірного 
часу на 
радіо 

37422,00 

1-8 2.3. 06.10.2020 29 
ФОП Нитка 

Олег 
Богданович 

2839704577 
За 

трансляцію 
аудіорекла
ми на радіо 

8370,00 

1-8 2.5 06.10.2020 29 
ТОВ 

«Телерадіоком
панія А.С.С.» 

31561429 

За 
розміщення 
передвибор
чої реклами 

га 
білбордах 

4800,00 

1-8 2.3. 07.10.2020 29 
Міськаттелера

діокомпанія 
«Чернівці» 

31561607 
За 

розміщення 
реклами на 

радіо 
15667,20 

1-8 2.5. 07.10.2020 29 
ТОВ 

«Інвестиційно-
Будівельна 
Компанія» 

32735084 

За 
розміщення 
передвибор
чої реклами 

га 
білбордах 

500,00 

1-8 2.3. 07.10.2020 29 
ТОВ 

«Чернівецький 
промінь» 

37722525 
За 

розміщення 
реклами на 

радіо 
24000,00 

1-8 2.5. 07.10.2020 29 
ФОП Явіц 
В’ячеслав 

В’ячеславович 
2780500179 

За 
розміщення 
передвибор
чої реклами 

га 
білбордах 

2000,00 

1-8 2.2. 07.10.2020 29 
ФОП Ключук 

Сергій 
Михайлович 

2272500317 

За 
виготовлен

ня 
друкованих 
матеріалів 

66000,00 

1-8 2.3. 12.10.2020 29 
ТОВ «Редакція 
газети «Рідний 

край» 
02476391 

За 
публікуван

ня 
передвибор
чої реклами  

у газеті 

13300,00 

1-8 2.2. 12.10.2020 29 
ФОП Ключук 

Сергій 
Михайлович 

2272500317 
За 

виготовлен
ня 

40000,00 
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друкованих 
матеріалів 

1-8 2.2. 12.10.2020 29 
КП 

«Сторожинець
ка районна 
друкарня» 

02469712 За друк 
календарів 420,00 

1-8 2.3. 15.10.2020 29 
ПП «АГЕНЦІЯ 

«СЛОВО 
ПРАВДИ» 

02476282 
За 

друковану 
площу 

7632,00 

Усього 356211,20 
 

5. Відомості про оплату банківських послуг 
(код статті 2.7) 

 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 

Усього -- 
 

6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 
(код статті 3) 

 

Дата повернення 
коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) фізичної 
особи (фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- 

Усього -- 
 

7. Відомості про повернення на поточні рахунки виборчого фонду коштів, 
перерахованих виконавцям 

 
Номер 

територіального 
виборчого 

округу 
(в порядку 
зростання) 

Дата 
повер-
нення 

коштів 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити 
договору 

(дата 
укладання, 

номер та 
предмет 

договору) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

-- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- -- 

Усього -- 
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8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  
на накопичувальний рахунок 

 

Номер 
територіального 

виборчого округу 
(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

-- -- -- -- 
-- -- -- -- 
-- -- -- -- 

Усього -- 
 

9. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків  
на накопичувальний рахунок виборчого фонду 

 

Номер 
територіального 

виборчого округу  
(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

-- -- -- -- 
-- -- -- -- 
-- -- -- -- 

Усього -- 
 
 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                               ___________                        ____ Скорейко П.М.____ 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 
 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                               ___________                        ____ Скорейко П.М.____ 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 
 
 

Секретар  
Центральної виборчої комісії                             О. ГАТАУЛЛІНА 
  

 



Додаток 3 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 2 

ЗВІТ  
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  

 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з " 1" до "15 " жовтня 2020 року  
Чергові місцеві вибори до Чернівецької обласної ради Чернівецької області 25 

жовтня 2020 року  
(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ЧЕРНІВЧАН" 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

_АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 14360506,  рахунок 
№ UA553001190000026425075204077 

 (найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду    Маркідонов Олександр Валерійович  3023211330  
                                                    прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта∗)  
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду    Федорук Микола Трохимович   980212616 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)   

 

 

Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду  

1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії   

1.2 
Внески кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної 
партії 

1306107,00 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб  220835,00 

1.4 Помилкові надходження коштів  

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого 
фонду місцевої організації  політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4) 

1526942,00 

                                                           
∗ Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 



Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду  

2.1 Повернення добровільних внесків фізичним особам  
(2.1.1 + 2.1.2)  

 

2.1.1 
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду 

 

2.1.2 
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 
що перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

 

2.2 
Перерахування коштів до бюджету АР Крим  
чи відповідного місцевого бюджету 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

 

2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх 
повернення відповідним фізичним особам  

 

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 
перевищує розмір, установлений частиною другою  
статті 215 Виборчого кодексу України 

 

2.2.3 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які згідно з 
частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України 
не мають права здійснювати добровільні внески до 
виборчого фонду 

 

2.2.4 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчого 
фонду пізніше останньої п’ятниці перед днем голосування 
(днем повторного голосування) 

 

2.3 Банківські послуги  
2.4 Повернення помилкових надходжень коштів  

2.5 
Опублікування реквізитів накопичувального рахунку 
виборчого фонду в засобах масової інформації та 
мережі "Інтернет" 

 

Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку 
виборчого фонду (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

 

Загальний розмір виборчого фонду для перерахування на поточні 
рахунки виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

1526942,00 
 

3 Перерахування коштів з накопичувального рахунку 
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 

1496825,00 

Залишок коштів на накопичувальному рахунку виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) – 3 

30117,00 



Звіт подано "____" ________________ 20___ року 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          Маркідонов О.В. 
                                                                                       (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 

 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          Федорук М.Т. 
                                                                                        (підпис)                                                      (прізвище та ініціали 

  



Додаток 4 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 

  
 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  

(форми № 2) 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з " 1" до "15 " жовтня 2020 року  
Чергові місцеві вибори до Чернівецької обласної ради Чернівецької області 25 

жовтня 2020 року  
(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ЧЕРНІВЧАН" 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

_АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 14360506,  рахунок 
№ UA553001190000026425075204077 

 (найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

 

 

 

1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної 
партії 

(код статті 1.1) 
Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

  0,00 

Усього 0,00 

 
2. Відомості про надходження внесків кандидатів, включених до виборчого списку 

кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії 
(код статті 1.2)  

 



Дата 
надходженн

я внеску 

Номер 
розрахунковог

о документа 

Прізвище, ім’я (усі власні імена), по 
батькові (за наявності) кандидата 

Сума(грн
) 

01.10.2020 01-340953/1 Павлюк Іван Григорович 40 000,00 

01.10.2020 01-340928/1 Сандуляк Олег Дмитрович 40 000,00 

02.10.2020 02-341428/1 Жолтвінський Віталій Михайлович  40 000,00 

02.10.2020 02-341152/1 Співак Сергій Григорович 40 000,00 

02.10.2020 02-341190/1 Бакіновський Олександр Вікторович 40 000,00 

05.10.2020 05-341738/2 Цукран Ярослав Васильович 2 000,00 

06.10.2020 06-342167/2 Порчук Марія Дмитрівна 50 000,00 

06.10.2020 06-342176/2 Романчишин Анатолій Євгенійович 3 800,00 

06.10.2020 06-342186/2 Стецевич Олег Іванович 1 275,00 

06.10.2020 1348888 Підзамецький Андрій васильович 4 000,00 

07.10.2020 07-342788/2 Бойко Анатолій Іванович 3 680,00 

07.10.2020 07-342994/2 Грозінський Володимир Іванович 40 000,00 

07.10.2020 07-342987/2 Дергач Валентин Леонідович 50 000,00 

07.10.2020 07-343012/2 Грозінський Володимир Іванович 1 000,00 

07.10.2020 07-343147/2 Кінащук Олександр Степанович 2 000,00 

08.10.2020 08-343434/2 Колбаско Володимир Федорович 4 122,00 

08.10.2020 08-343545/2 Рибак Іван Петрович 47 761,00 

08.10.2020 G2PL636549 Хромюк Володимир Васильович 5 500,00 

08.10.2020 G2PL066552 Ангельський Олег В'ячиславович 1 400,00 

09.10.2020 09-343804/2 Пижівський Сергій Петрович 3 300,00 

09.10.2020 09-343841/2 Д'яченкоОльга Олегівна 10 000,00 

09.10.2020 09-344336/2 Порчук Марія Дмитрівна 120 000,00 

09.10.2020 09-344346/2 Рибак Іван Петрович 120 300,00 

12.10.2020 12-344829/2 Юзько Тамара Анатоліївна 10 000,00 

12.10.2020 12-3448818/2 Допіряк Петро Васильович 100 000,00 

12.10.2020 12-344652/2 Бакіновський Олександр Вікторович 12 144,00 

12.10.2020 12-344538/2 Гоцуляк Василь Степанович 400,00 

12.10.2020 12-344864/2 Грозінський Володимир Іванович 106 865,00 

12.10.2020 12344999/2 Обшанський  Сергій Валерійович 4 250,00 

12.10.2020 ПНМ20813 Федорович Франц карлович 11 200,00 

13.10.2020 13-345546/2 Пижівський Сергій Петрович 4 180,00 

13.10.2020 13-345921/2 Сандуляк Олег Дмитрович 70 000,00 

13.10.2020 13-345841/2 Жолтвінський Віталій Михайлович  77 600,00 



13.10.2020 G2PL651445 Маніліч Віталій Васильович 10 000,00 

15.10.2020 9848056SB Гуменний Віталій Васильович 21 050,00 

15.10.2020 15-347230/2 Колбаско Володимир Федорович 6 680,00 

15.10.2020 15-347261/2 Польовий Павло Вікторович 1 000,00 

15.10.2020 15-347923/2 Порчук Марія Дмитрівна 95 000,00 

15.10.2020 15-347904/2 Бакіновський Олександр Вікторович 95 000,00 

15.10.2020 15-347556/2 Романчишин Анатолій Євгенійович 2 400,00 

15.10.2020 15-347287/2 Співак Сергій Григорович 1 700,00 

15.10.2020 15-348018/2 Д'яченкоОльга Олегівна 6 500,00 

Усього  1 306 107,00 

 

3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб  
(код статті 1.3) 

 

Дата 
надходження 

внеску 
Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 

(за наявності) фізичної особи 
Сума  
(грн) 

06.10.2020 06-342144/2 Полянська Єлизавета Вадимівна 49 335,00 

07.10.2020 07-342962/2 Маркідонов Олександр Валерійович 31 400,00 

07.10.2020 07-342979/2 Пелех Вадим Володимирович 50 000,00 

08.10.2020 08-343543/2 Д'яченко Анастасія Юріївна 50 000,00 

08.10.2020 08-343540/2 Бурбак Тетяна Володимирівна 40 100,00 

Усього 220 835,00 
 

4. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок  

(код статті 1.4) 
 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця)  

 

Сума (грн) 

    0,00 

Усього 0,00 



 

5. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2.1.1, 2.1.2) 
 

Код статті Дата повернення 
внеску Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена),  

по батькові (за наявності)  отримувача Сума (грн) 

    0,00 

Усього 0,00 

6. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету  

(код статті 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) 
 

Код статті 
Дата 

перерахування 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної особи/ 
прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 
фізичної особи 

Код юридичної 
особи  

(за ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

     0,00 

Усього  0,00 
 

7. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.3) 
 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

    0,00 

Усього 0,00 
 

8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 2.4) 

Дата  
повернення 

коштів 

Номер розрахункового 
документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

    0,00 

Усього 0,00 
 

9. Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку  
в засобах масової інформації та мережі "Інтернет" 

(код статті 2.5) 

Дата 
перерахування 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 
найменування/ прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи – 
підприємця) 

Код отримувача 
(за ЄДРПОУ/РНОКПП) Сума (грн) 

    0,00 



Усього 0,00 

10. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку 

виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 

(код статті 3) 
 

 

Номер поточного рахунку Дата перерахування коштів Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

UA 
733007790000026424075204078 02.10.2020 1 67 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 02.10.2020 2 13 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 05.10.2020 3 55 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 06.10.2020 8 60 875,00 

UA 
733007790000026424075204078 06.10.2020 11 32 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 06.10.2020 13 34 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 06.10.2020 18 1 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 07.10.2020 11 4 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 07.10.2020 20 150 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 07.10.2020 23 3 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 08.10.2020 13 2 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 08.10.2020 15 20 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 08.10.2020 18 150 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 08.10.2020 24 40 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 09.10.2020 26 223 500,00 

UA 
733007790000026424075204078 12.10.2020 35 30 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 12.10.2020 43 125 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 12.10.2020 47 12 500,00 

UA 
733007790000026424075204078 12.10.2020 50 62 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 13.10.2020 52 34 950,00 



UA 
733007790000026424075204078 13.10.2020 62 25 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 13.10.2020 65 140 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 15.10.2020 69 20 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 15.10.2020 67 12 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 15.10.2020 73 170 000,00 

UA 
733007790000026424075204078 15.10.2020 81 10 000,00 

Усього 1 496 825,00 

 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          Маркідонов  О.В._ 
                                                                                       (підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 

 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          Федорук М.Т. 
                                                                                        (підпис)                                                           (прізвище та ініціали) 



Додаток 6 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 

  

 

РОЗШИФРОВКА 
до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду 

місцевої організації політичної партії та їх використання  

(форми № 3) 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з " 1" до "15 " жовтня 2020 року  
Чергові місцеві вибори до Чернівецької обласної ради Чернівецької області 25 

жовтня 2020 року 

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ЧЕРНІВЧАН" 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 

1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 

(код статті 1.1) 

Номер 
територіального 

виборчого округу ( 
в порядку 
зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

4 08.10.2020 15 20 000,00 

4 13.10.2020 52 11 238,00 

7 02.10.2020 1 67 000,00 
7 02.10.2020 2 13 000,00 
7 05.10.2020 3 55 000,00 
7 06.10.2020 8 60 875,00 
7 06.10.2020 11 32 000,00 
7 06.10.2020 13 34 000,00 
7 06.10.2020 18 1 000,00 
7 07.10.2020 11 4 000,00 
7 07.10.2020 20 150 000,00 
7 07.10.2020 23 3 000,00 
7 08.10.2020 13 2 000,00 
7 08.10.2020 18 150 000,00 



7 08.10.2020 24 40 000,00 
7 09.10.2020 26 223 500,00 
7 12.10.2020 35 30 000,00 
7 12.10.2020 43 125 000,00 
7 12.10.2020 47 12 500,00 
7 12.10.2020 50 62 000,00 
7 13.10.2020 52 23 712,00 
7 13.10.2020 62 25 000,00 
7 13.10.2020 65 140 000,00 
7 15.10.2020 69 20 000,00 
7 15.10.2020 67 12 000,00 
7 15.10.2020 73 170 000,00 
7 15.10.2020 81 10 000,00 

Усього 1 496 825,00 

 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій  
за укладеними договорами  

(код статті 1.2) 
Номер 

територіальн
ого виборчого 

округу 
(в порядку 
зростання) 

Дата 
надхо- 
дження 

штрафних 
санкцій 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець (повне 
найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код 
виконавця  

(за ЄДРПОУ/ 
РНОКПП) 

Реквізити договору 
(дата укладання, 
номер та предмет 

договору) 

Призна-
чення 

платежу 
Сума (грн) 

       0,00 

Усього 0,00 

 
3. Відомості про помилкові надходження коштів 

(код статті 1.3) 
 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена),  
по батькові (за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

    0,00 

Усього 0,00 

 
4. Відомості про використання коштів виборчого фонду  

(код статті 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 

Номер 
територі
ального 
виборчо

го 
округу ( 

в 
порядку 
зростан

ня) 

Код 
статті 

Дата 
платежу

  

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 
найменування/прізв

ище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи - підприємця) 

Код 
отримува

ча 
(ЄДРПОУ 

/ 
РНОКПП) 

Призначення платежу Сума 
(грн) 



4 2.3.2 08.10.20
20 20 

Приватне 
підприємство 
"Медіа-центр 

"Хотинські вісті" 

02476333 
за надання друкованих 

площ для 
передвиборчої агітації 

7 438,00 

4 2.3.2 08.10.20
20 21 

Приватне 
підприємство 

"Агенція "Слово 
правди" 

02476282 
за надання друкованих 

площ для 
передвиборчої агітації 

5 868,00 

4 2.3.2 13.10.20
20 58 

Приватне 
підприємство "Газета 

"Рідне слово" 
02476356 

за надання друкованих 
площ для 

передвиборчої агітації 
2 580,00 

4 2.3.2 13.10.20
20 57 

ТОВ 
"Телерадіокомпанія 

"Новод-інфо", 
Засновник 

друкованого ЗМІ 
"Наша газета. 

Новодністровськ-
інфо" 

42699205 
за надання друкованих 

площ для 
передвиборчої агітації 

1 600,00 

4 2.3.2 15.10.20
20 78 ПП "Агенція "Вільне 

життя" 02476362 
за надання друкованих 

площ для 
передвиборчої агітації 

2 821,00 

4 2.3.2 15.10.20
20 66 

Приватне 
підприємство 
"Заставнівська 

бласна редакція 
газети "Голос краю" 

02476347 за розміщення 
політичної реклами 3 501,00 

4 2.3.2 15.10.20
20 77 ТОВ "Редакція 

газети "Рідний край" 02476391 
за надання друкованих 

площ для 
передвиборчої агітації 

7 430,00 



7 2.5.4 02.10.20
20 1 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 

за розміщення 
зовнішньої політичної 

реклами на 
спеціальних рекламних 

конструкціях 

60 000,00 

7 2.4 02.10.20
20 2 ФОП Гаврищук 

Наталя вікторівна 
315570892

7 
розміщення реклами в 

мережі "Інтернет" 7 000,00 

7 2.3.1.1 02.10.20
20 3 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 
розміщення реклами на 
телебаченні  (надання 

ефірного часу) 
13 000,00 

7 2.5.4 05.10.20
20 4 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 

за розміщення 
зовнішньої політичної 

реклами на 
спеціальних рекламних 

конструкціях 

55 000,00 

7 2.5.4 06.10.20
20 9 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 

за розміщення 
зовнішньої політичної 

реклами на 
спеціальних рекламних 

конструкціях 

100 000,00 

7 2.3.1.2 06.10.20
20 12 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"Станція" 

33761911 
за розміщення  

передвибочої агітації в 
ефірі Радіо "10" 

31 904,40 



7 2.3.1.2 06.10.20
20 14 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Міська 

телерадіокомпанія 
"Чернівці" 

31561607 
за розміщення 

політичної реклами на 
радіо "Блиск ФМ" 

23 414,40 

7 2.2.1 06.10.20
20 16 ФОП Варвус Валерій 

Валерійович 
316751355

3 
за виготовлення 

агітаційних плакатів 1 000,30 

7 2.2.1 06.10.20
20 10 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 

за друк агітаційних 
матеріалів (афіша, 

календарики) 
1 275,00 

7 2.2.1 06.10.20
20 15 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 

за друк агітаційних 
матеріалів (афіша, 

плакати тощо) 
3 700,00 

7 2.2.1 06.10.20
20 17 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 

за друк агітаційних 
матеріалів 

(календарики, 
листівки) 

3 950,00 

7 2.3.2 07.10.20
20 9 КП Редакція газети 

"Буковина"  02476296 
за публікацю 

політичної статті в № 
41 

8 400,00 

7 2.3.1.1 07.10.20
20 21 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 за надання ефірного 
часу на телеканалі ТВА 134 150,00 

7 2.3.1.1 07.10.20
20 22 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 за надання ефірного 
часу на телеканалі ТВА 19 325,00 



7 2.5.4 08.10.20
20 23 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 

за розміщення 
зовнішньої політичної 

реклами на 
спеціальних рекламних 

конструкціях 

96 036,00 

7 2.3.1.1 08.10.20
20 22 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 за надання ефірного 
часу на телеканалі ТВА 15 000,00 

7 2.3.1.1 087.10.2
020 23 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 за надання ефірного 
часу на телеканалі ТВА 15 200,00 

7 2.5.4 08.10.20
20 25 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 

за розміщення 
зовнішньої політичної 

реклами на 
спеціальних рекламних 

конструкціях 

50 000,00 

7 2.2.1 08.10.20
20 14 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 
за друк агітаційних 
матеріалів (флаєра) 1 900,00 

7 2.2.1 08.10.20
20 16 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 

за друк агітаційних 
матеріалів (листівки, 

плакати) 
4 122,00 

7 2.2.1 08.10.20
20 12 ФОП Столяр Яна  

Олегівна 
317481842

8 

за друк агітаційних 
матеріалів (плакати, 

єврофлаєра) 
3 640,00 



7 2.3.1.1 09.10.20
20 34 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 за надання ефірного 
часу на телеканалі ТВА 135 100,00 

7 2.5.4 09.10.20
20 33 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 

за розміщення 
зовнішньої політичної 

реклами на 
спеціальних рекламних 

конструкціях 

40 000,00 

7 2.2.1 09.10.20
20 28 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 

за друк агітаційних 
матеріалів  

(календарики) 
5 496,00 

7 2.2.1 09.10.20
20 29 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 

за друк агітаційних 
матеріалів  

(календарики) 
3 300,00 

7 2.3.2 12.10.20
20 9 КП Редакція газети 

"Буковина"  02476296 за публікацю 
політичної реклами 72 000,00 

7 2.3.1.2 12.10.20
20 36 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Міська 

телерадіокомпанія 
"Чернівці" 

31561607 
за розміщення 

політичної реклами на 
радіо "Блиск ФМ" 

12 144,00 

7 2.3.1.2 12.10.20
20 37 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Міська 

телерадіокомпанія 
"Чернівці" 

31561607 
за розміщення 

політичної реклами на 
радіо "Блиск ФМ" 

15 139,20 

7 2.2.4 12.10.20
20 39 

Приватне 
підприємство 
"Дельта-А" 

25082772 
за виготовлення 

рекламних 
поліетиленових пакетів 

660,00 



7 2.3.1.1 12.10.20
20 48 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"МЕДІА СІТІ КОМ" 

37596792 розміщення політичної 
реклами на телебаченні 10 000,00 

7 2.3.1.1 12.10.20
20 45 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 за надання ефірного 
часу на телеканалі ТВА 4 475,00 

7 2.3.1.1 12.10.20
20 46 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 за надання ефірного 
часу на телеканалі ТВА 10 075,00 

7 2.2.1 12.10.20
20 41 ФОП Бенев'ят Роман 

Михайлович 
222822551

9 за друк газет 38 000,00 

7 2.2.1 12.10.20
20 42 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 

за друк агітаційних 
матеріалів 

(календарики) 
400,00 

7 2.2.1 12.10.20
20 44 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 

за друк агітаційних 
матеріалів (плакати, 

самоклейки) 
4 250,00 

7 2.2.1 12.10.20
20 51 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 
за друк агітаційних 

матеріалів (листівки) 1 400,00 

7 2.3.1.1 13.10.20
20 56 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 за надання ефірного 
часу на телеканалі ТВА 31 300,00 



7 2.3.1.1 13.10.20
20 61 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 за надання ефірного 
часу на телеканалі ТВА 15 675,00 

7 2.3.1.1 13.10.20
20 60 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 за надання ефірного 
часу на телеканалі ТВА 7 500,00 

7 2.3.1.1 13.10.20
20 64 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 за надання ефірного 
часу на телеканалі ТВА 100 000,00 

7 2.3.1.2 13.10.20
20 49* 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"Станція" 

33761911 
за розміщення  

передвибочої агітації в 
ефірі Радіо "10" 

19 958,40 

7 2.2.1 13.10.20
20 63 ФОП Бенев'ят Роман 

Михайлович 
222822551

9 за друк газет 38 000,00 

7 2.2.1 13.10.20
20 53 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 
за друк агітаційних 

матеріалів (листівки) 41 600,00 

7 2.2.1 13.10.20
20 55 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 
за друк агітаційних 

матеріалів (листівки) 2 500,00 

7 2.5.4 13.10.20
20 59 ФОП Кулик Олена 

Олегівна 
334821552

6 
послуга рекламний 

монітор 100,00 

7 2.3.2 15.10.20
20 68 КП Редакція газети 

"Буковина"  02476296 
за публікацю 

політичної реклами в 
№ 42 

12 600,00 



7 2.4 15.10.20
20 72 

ТОВ "Редакція 
газети "Молодий 

буковинець" 
02476310 

за розміщення 
передвиборчої агітації 

на сайті Molbuk 
3 000,00 

7 2.3.1.1 15.10.20
20 74 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"ТВА" 

14260868 за надання ефірного 
часу на телеканалі ТВА 145 875,00 

7 2.2.1 15.10.20
20 71 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 

за друк агітаційних 
матеріалів (листівки, 
календарики, банера) 

18 550,00 

7 2.2.1 15.10.20
20 70 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 
за друк агітаційних 

матеріалів (листівки ) 1 400,00 

7 2.2.1 15.10.20
20 75 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 

за друк агітаційних 
матеріалів (банера, 

флаєра) 
6 680,00 

7 2.2.1 15.10.20
20 80 ФОП Гаврищук 

Наталя Вікторівна 
315570892

7 

за друк агітаційних 
матеріалів (листівки, 

календарики) 
7 750,00 

7 2.2.1 15.10.20
20 76 ФОП Фестей Максим 

Анатолійович" 
323762393

3 
за друк агітаційних 
матеріалів (банера) 2 290,00 

Усього 1 486 472,70 

5. Відомості про оплату банківських послуг 
(код статті 2.7) 

 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

06.10.2020 28352 АТ "БАНК АЛЬЯНС" 14360506 500,00 

  АТ "БАНК АЛЬЯНС" 14360506 500,00 

  АТ "БАНК АЛЬЯНС" 14360506 100,00 

Усього 1 100,00 



6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 
(код статті 3) 

 

Дата повернення 
коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) фізичної 
особи (фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

    0,00 

Усього 0,00 

7. Відомості про повернення на поточні рахунки виборчого фонду коштів, 
перерахованих виконавцям 

Номер 
територіального 

виборчого 
округу 

(в порядку 
зростання) 

Дата 
повер-
нення 

коштів 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити 
договору 

(дата 
укладання, 

номер та 
предмет 

договору) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

       0,00 

Усього 0,00 

8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  
на накопичувальний рахунок 

 
Номер 

територіального 
виборчого округу 

(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

   0,00 

Усього 0,00 

 
9. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків  

на накопичувальний рахунок виборчого фонду 
 

Номер 
територіального 

виборчого округу  
(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

   0,00 

Усього 0,00 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          Маркідонов  О.В._ 
                                                                                       (підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 

 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          Федорук М.Т. 
                                                                                        (підпис)                                                           (прізвище та ініціали) 
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Додаток 1 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
 форма № 1 

ЗВІТ  
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

місцевої організації політичної партії та їх використання 
 

____ПРОМІЖНИЙ__ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "30" вересня до "14" жовтня 2020 року  
місцеві вибори 25 жовтня 2020 року  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
 

ПАРТІЇ «ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 
Публічне акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку) 
 

ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, 

 

поточний рахунок виборчого фонду № UA583223130000026429020000055  

 

Територіальний виборчий округ №__  
Єдиний багатомандатний виборчий округ з виборів депутатів  

Чернівецької обласної ради 
Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду              Антонюк Ірина Іванівна                             
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта)                

 
 

 

Код статті  Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

1.1 
Надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого 
фонду  

387 154,65 

1.2 Надходження штрафних санкцій за укладеними договорами  0,00 
1.3 Помилкові надходження коштів 0,00 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
(1.1+1.2+1.3)  

 

2. Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду  
2.1 Витрати на проведення виборчої кампанії (2.1.1+2.1.2): 0,00 

2.1.1 
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів 
для проведення виборчої кампанії 

0,00 

2.1.2 
послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії 
(транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші  послуги, 
оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати 

0,00 

2.2 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6): 

310 672,00 

2.2.1 
виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок, 
плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих 
видань), у яких розміщено матеріали передвиборної агітації 

257 577,00 

2.2.2 виготовлення відеозаписів  0,00 
2.2.3 виготовлення аудіозаписів  0,00 

                                         
 Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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Код статті  Найменування статті  Сума (грн) 

2.2.4 виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації 53 095,00 

2.2.5 
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів 
для виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

0,00 

2.2.6 
виготовлення (придбання), оренда та встановлення 
агітаційних наметів 

0,00 

2.3 Використання засобів масової інформації (2.3.1+2.3.2): 15 075,00 
2.3.1 оплата ефірного часу (2.3.1.1+2.3.1.2):  

2.3.1.1 оплата ефірного часу на телебаченні 0,00 
2.3.1.2 оплата ефірного часу на радіо 0,00 

2.3.2 
оплата друкованих площ у друкованих засобах масової 

інформації 
15 075,00 

2.4 
Розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі 

"Інтернет" 
 

2.5 
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної 

агітації (2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5): 
3 370,00 

2.5.1 

транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної 

агітації (перевезення матеріалів передвиборної агітації, 

технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної 

агітації, а також інших матеріалів, пов’язаних з 

передвиборною агітацією) 

0,00 

2.5.2 оренда будинків і приміщень усіх форм власності для 

проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, 

пресконференцій, зборів громадян та інших публічних 

заходів передвиборної агітації 

0,00 

2.5.3 оренда обладнання та технічних засобів для ведення 

передвиборної агітації та виготовлення матеріалів 

передвиборної агітації 

0,00 

2.5.4 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи 

політичної реклами на носіях зовнішньої реклами 

(білбордах, вивісках, сітілайтах тощо) 

3 370,00 

2.5.5 послуги зв’язку (2.5.5.1+2.5.5.2): 0,00 

2.5.5.1 послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, 

фототелеграфного, факсимільного, документального 

зв’язку, мереж та каналів передавання даних тощо)  

0,00 

2.5.5.2 послуги поштового зв’язку  0,00 

2.6 

Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 

виборчих листівок, плакатів та інших друкованих 

агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких 

розміщено матеріали передвиборної агітації; проведення 

мітингів, походів, демонстрацій, концертів, вистав, 

спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач, 

інших публічних заходів за підтримки місцевої організації 

політичної партії, а також оприлюднення інформації про 

таку підтримку тощо)  

0,00 

2.7 Банківські послуги 700,00 

Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) 
329 817,00 

3 Повернення помилкових надходжень коштів 0,00 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду  

(1.1+1.2+1.3 ) – (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) – 3:  
57 337,65 
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у тому числі: надходження штрафних санкцій за укладеними 

договорами 
0,00 

 

Звіт подано "_16__" _жовтня__ 2020 року 

Розпорядник коштів  

поточного рахунку  

виборчого фонду                      ______________                          __Антонюк І.І._______ 
                                                                               (підпис)                                                               (прізвище та ініціали) 
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Додаток 2 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 

 

 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок  

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  

(форми № 1) 
 

____ПРОМІЖНИЙ__ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "30" вересня до "14" жовтня 2020 року  
місцеві вибори 25 жовтня 2020 року  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
 

ПАРТІЇ «ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 
Публічне акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку) 
 

ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, 

 

поточний рахунок виборчого фонду № UA583223130000026429020000055  

 

Територіальний виборчий округ №__  
Єдиний багатомандатний виборчий округ з виборів депутатів  

Чернівецької обласної ради 

  
1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 

(код статті 1.1) 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

06.10.2020 1 308 004,00 

07.10.2020 2 4 995,00 

12.10.2020 3 74 155,65 

Усього 387 154,65 

 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій за укладеними договорами  

(код статті 1.2) 

Дата 

надходження 

штрафних 

санкцій 

Номер  

розрахунко-

вого 

документа 

Виконавець 

(повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я,  

по батькові 

фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору 

(дата укладання, номер 

та предмет договору) 

Призначення 

платежу 
Сума (грн) 

0 0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 

 

3. Відомості про помилкові надходження коштів 

(код статті 1.3) 
Дата 

надходження 

Номер 

розрахункового 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я  

Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – підприємця) 
Сума (грн) 
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коштів документа (усі власні імена), по батькові 

(за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

Усього  

 

4. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду  

(код статті 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.4, 2.5.1, 

2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.6) 

Код 

статті 

Дата 

платежу 

Номер 

розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я,  

по батькові 

фізичної особи – 

підприємця) 

Код отримувача  

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Призначення платежу Сума (грн) 

2.2.1 06.10.20 4 Приватний 

підприємець 

Нейландт 
Наталія 

Робертівна 

0 За друковану 

продукцію 

часткова 
оплата згідно 

рахунка-

фактури № 
ПП-00000063 

від 02 жовтня 

2020р. Без 

ПДВ 

200 000,00 

2.2.1 06.10.20 3 Фізична 

особа-

підприємець 
Фестей 

Максим 

Анатолійови

ч 

0 За 

виготовлення 

поліграфічної 
продукції, 

згідно 

рахунку-

фактури від 
05жовтня 

2020р. та 

договору. Без 
ПДВ 

28 690,00 

2.2.1 06.10.20 5 Фізична 

особа-

підприємець 
Фестей 

Максим 

Анатолійови
ч 

0 За друк 

календариків 

карманних, 
згідно 

рахунку-

фактури від 
06 жовтня 

2020р. та 

договору. Без 

ПДВ 

2 332,00 

2.2.1 07.10.20 7 Фізична 

особа-

підприємець 
Фестей 

Максим 

Анатолійови

ч 

0 За друк 

календариків 

карманних, 
згідно 

рахунку-

фактури від 

07 жовтня 
2020р. та 

договору. Без 

ПДВ 

20 055,00 

2.2.1 12.10.20 8 Фізична 0 За 6 500,00 
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особа-

підприємець 
Гаврищук 

Наталія 

Вікторівна 

виготовлення 

листівок А4, 
згідно 

рахунку-

фактури № 

123 від 12 
жовтня 

2020р. та 

договору.Без 
ПДВ  

2.2.4 06.10.20 1 Приватний 

підприємець 

Нейландт 
Наталія 

Робертівна 

0 За 

виготовлення 

банера, згідно 
рахунку-

фактури № 

ПП-0000059 
від 02 жовтня 

2020р. та 

договору. Без 
ПДВ. 

46 620,00 

2.2.4 13.10.20 11 Приватний 

підприємець 

Нейландт 
Наталія 

Робертівна 

0 За 

виготовлення 

банера, згідно 
рахунку-

фактури № 

ПП-0000076 

від 12 жовтня 
2020р. та 

договору. Без 

ПДВ. 

6 475,00   

2.3.2 07.10.20 6 Товариство 

з 

обмеженою 

відповідаль
ністю 

«Редакція 

газети 
«Рідний 

край» 

0 За політичну 

рекламу у 

газеті №41 від 

09  жовтня 
2020р., згідно 

рахунку 

№152 від 06 
жовтня 2020р. 

та договору 

№33. Без 
ПДВ 

3 325,00 

2.3.2 13.10.20 9 Приватне 

підприємств

о «Медіа-
центр 

«Хотинські 

вісті» 

0 За надання 

друкованих 

площ у ЗМІ 
для 

передвиборчо

ї агітації. За 
інформаційні 

послуги в 

газеті 

«Хотинські 
вісті» № 42 за 

16.10.2020 р. 

Згідно 
рахунку 

№117 від 12 

жовтня 2020 

4 250,00 
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р. Без ПДВ 

2.3.2 13.10.20 10 Товариство 

з 
обмеженою 

відповідаль

ністю 
«Редакція 

газети 

«Молодий 
Буковинець

» 

0 За публікацію 

передвиборчо
ї агітації в 

«Молодому 

буковинці», 
15.10.2020р.. 

Згідно 

рахунку-
фактури 

№СФ0000532 

від 09.10.2020 

р., в т.ч. ПДВ 
20% 

1250.00грн. 

7 500,00 

2.5.4 06.10.20 2 Товариство 
з 

обмеженою 

відповідаль

ністю 
«Лідер-

ЛТД» 

0 За 
розміщення, 

експонування 

та 

обслуговуван
ня політичної 

реклами 

згідно 
Адресної 

програми. 

Рахунку-

фактури РА-
001/10/2020р. 

та договору. 

Без ПДВ 

3 370,00 

Усього 329 117,00 
 

 

5. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.7) 
 

Дата  

оплати послуг 

Номер розрахункового 

документа 
Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

06.10.20 183902 Акціонерне 

товариство 

«Укрексімбанк» 

00032112 700,00 

Усього 700,00 

 

6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 3) 

Дата повернення 

коштів 

Номер розрахунко-

вого документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я (усі 

власні імена), по батькові (за 

наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – підприємця) 
Сума (грн) 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
 

 

7. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,  

перерахованих виконавцям 

Дата повер-

нення 

коштів 

Номер 

розрахунко-

вого 

документа 

Виконавець 

(повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я, 

Код виконавця 

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору (дата 

укладання, номер та 

предмет договору) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 
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по батькові 

фізичної особи – 

підприємця) 

0 0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
 

 

8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

на накопичувальний рахунок 
 

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

Усього 0 

 

9. Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунку  

на накопичувальний рахунок виборчого фонду  

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

Усього 0 
 

Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду                      ___________                             ___Антонюк І.І._______ 
                                                                                   (підпис)                                                              (прізвище та ініціали) 
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Додаток 3 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 2 

ЗВІТ  
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  

 

____ПРОМІЖНИЙ__ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "30" вересня до "14" жовтня 2020 року  
місцеві вибори 25 жовтня 2020 року  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
 

ПАРТІЇ «ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 
Публічне акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку) 
 

ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, 

 

накопичувальний рахунок виборчого фонду № UA443223130000026422010000039  

 

Територіальний виборчий округ №__  
Єдиний багатомандатний виборчий округ з виборів депутатів  

Чернівецької обласної ради 
 

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду______Петричук Світлана Іванівна______   _________________________ 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта)                
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду______________________________________   _______________________ 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)                

 
 

Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду  
1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії  5 000,00 

1.2 
Внески кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної 
партії 

200 684,65 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб  181 470,00 

1.4 Помилкові надходження коштів  

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого 
фонду місцевої організації  політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4) 

387 154,65 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду  

2.1 
Повернення добровільних внесків фізичним особам  
(2.1.1 + 2.1.2)  

0,00 

2.1.1 
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду 

0,00 

2.1.2 
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 
що перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 

                                         
 Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.  
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Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

2.2 
Перерахування коштів до бюджету АР Крим  
чи відповідного місцевого бюджету 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

0,00 

2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх 
повернення відповідним фізичним особам  

0,00 

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 
перевищує розмір, установлений частиною другою  
статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 

2.2.3 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 

місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які згідно з 

частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України 

не мають права здійснювати добровільні внески до 

виборчого фонду 

0,00 

2.2.4 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 

місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчого 

фонду пізніше останньої п’ятниці перед днем голосування 

(днем повторного голосування) 

0,00 

2.3 Банківські послуги 0,00 

2.4 Повернення помилкових надходжень коштів 0,00 

2.5 

Опублікування реквізитів накопичувального рахунку 

виборчого фонду в засобах масової інформації та 

мережі "Інтернет" 

0,00 

Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку 

виборчого фонду (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

0,00 

Загальний розмір виборчого фонду для перерахування на поточні 

рахунки виборчого фонду  

(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

387 154,65 

3 
Перерахування коштів з накопичувального рахунку 

виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 
387 154,65 

Залишок коштів на накопичувальному рахунку виборчого фонду  

(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) – 3 

0,00 

Звіт подано "_19_" __жовтня_ 2020_ року 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду                              ___________                          ____Петричук С.І.________ 
                                                                                       (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 
 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду                              ___________                          ________________________ 
                                                                                        (підпис)                                                      (прізвище та ініціали) 
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Додаток 4 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 

  
 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації 

політичної партії  

(форми № 2) 
 

____ПРОМІЖНИЙ__ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "30" вересня до "14" жовтня 2020 року  
місцеві вибори 25 жовтня 2020 року  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
 

ПАРТІЇ «ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 
Публічне акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку) 
 

ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, 

 

поточний рахунок виборчого фонду № UA443223130000026422010000039  

 

Територіальний виборчий округ №__  
Єдиний багатомандатний виборчий округ з виборів депутатів  

Чернівецької обласної ради 
 

1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної партії 
(код статті 1.1) 

 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

07.10.20 45 5 000,00 

   

   

Усього 5 000,00 

 

 

2. Відомості про надходження внесків кандидатів, включених до виборчого списку 

кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії 

(код статті 1.2) 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер розрахункового документа 
Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові  

(за наявності) кандидата 

Сума  

(грн) 

05.10.20 ПН27296453 Петречко Роман Валерійович 66 000,00 

05.10.20 ПН27296163 Антонюк Ірина Іванівна 50 000,00 

05.10.20 @2PL941691 Орендович Микола Вікторович 10 534,65 

12.10.20 ПН27386893 Миронюк Одарка Василівна 6 500,00 

12.10.20 ПН27386323 Ревега Сергій Дмитрович 63 500,00 

12.10.20 @2PL645234 Татарин Тарас Васильович 4 150,00 

Усього 200 684,65 
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3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб  

(код статті 1.3) 
 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер розрахункового документа 
Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 

(за наявності) фізичної особи 

Сума  

(грн) 

05.10.20 ПН27295883 Гуцул Тетяна Василівна 40 000,00 

05.10.20 ПН27295753 Чучко Дмитро Костянтинович 40 000,00 

05.10.20 ПН27295633 Дранчук Людмила Степанівна 40 000,00 

05.10.20 ПН27295413 Харабара Христина Василівна 40 000,00 

06.10.20 ПН27307413 Фестей Максим Анатолійович 21 470,00 

Усього 181 470,00 
 

4. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок  

(код статті 1.4) 
 

Дата 

надходження 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  

(за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  

(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 

підприємця)  

 

Сума (грн) 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
 

 

5. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2.1.1, 2.1.2) 
 

Код статті 
Дата повернення 

внеску 
Номер розрахункового документа 

Прізвище, ім’я (усі власні імена),  

по батькові (за наявності)  отримувача 
Сума (грн) 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
 

 

6. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного 

місцевого бюджету  

(код статті 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) 
 

Код статті 

Дата 

перерахування 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної особи/ 

прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 

фізичної особи 

Код юридичної 

особи  

(за ЄДРПОУ) 

Сума (грн) 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0,00 

Усього  0,00 
 

 

7. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.3) 
 

Дата  

оплати послуг 

Номер розрахункового 

документа 
Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
 

 

8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 2.4) 
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Дата  

повернення 

коштів 

Номер розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  

(за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  

(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 

підприємця) 

Сума (грн) 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
 

 

9. Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку  

в засобах масової інформації та мережі "Інтернет" 

(код статті 2.5) 

Дата 

перерахування 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 

найменування/ прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи – 

підприємця) 

Код отримувача 

(за ЄДРПОУ/РНОКПП) 
Сума (грн) 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 

 

10. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку 

виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 

(код статті 3) 
 

 

Номер поточного рахунку Дата перерахування коштів 
Номер розрахункового 

документа 
Сума (грн) 

UA583223130000026429020000055 06.10.20 1 308 004,00 

UA583223130000026429020000055 07.10.20 2 4 995,00 

UA583223130000026429020000055 12.10.20 3 74 155,65 

Усього 387 154,65 

 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду                              ___________                          ____Петричук С.І._______ 
                                                                                       (підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 

 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду                              ___________                          ________________________ 
                                                                                        (підпис)                                                           (прізвище та ініціали) 
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Додаток 5 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 3 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ 
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання 

 

____________________________________ПРОМІЖНИЙ______________________________________________________________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "30" вересня до "14" жовтня 2020 року  
__________________________місцеві вибори 25 жовтня 2020 року______________________________________  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

__ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО»__ 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду_________Петричук Світлана Іванівна_______________   __________________________________ 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта)                
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду_______________________________________________   _____________________________________ 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)                
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рахунок 

 

Номер 
поточного 
рахунку 

Надійшло коштів (грн) Використано коштів (грн) 

Залишок 

коштів 
(грн)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Єдиний 
багатом
андатни
й 
виборч
ий  

округ з 
виборів 
депутат
ів 
Черніве
цької 

Публічне 
акціонерне 
товариство 
«Державний 
ЕКСПОРТНО
-

ІМПОРТНИЙ 
БАНК 
УКРАЇНИ» 
Код ЄДРПОУ 
00032112 
Україна, 

UA583

223130

000026

429020
000055 

387 154,
65 

387 15
4,65 

0,00 0,00 387 154,65 0,00 310 67
2,00 

15 075,
00 

0,00 3 370,00 0,00 700,
00 

0,00 57 337,
65 

                                         
 Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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обласно
ї ради  

58005, 
м.Чернівці, 
вул. Головна, 
183 

Разом                

Звіт подано "_19_" __жовтня_____ 2020 року 
Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                              ___________                          ___Петричук С.І._________ 
                                                                                                          (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 
Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                              ___________                          ________________________ 
                                                                                                         (підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 
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Додаток 6 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 

  
 

РОЗШИФРОВКА 

до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки 

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  

(форми № 3) 

____ПРОМІЖНИЙ__ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "30" вересня до "14" жовтня 2020 року  
місцеві вибори 25 жовтня 2020 року  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
 

ПАРТІЇ «ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 

1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 
(код статті 1.1) 

Номер 

територіального 

виборчого округу 

(в порядку зростання) 

Дата перерахування 
Номер розрахункового 

документа 
Сума (грн) 

 06.10.20 1 308 004,00 

 07.10.20 2 4 995,00 

 12.10.20 3 74 155,65 

Усього 387 154,65 
 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій  

за укладеними договорами  

(код статті 1.2) 
Номер 

територіальн

ого виборчого 

округу 

(в порядку 

зростання) 

Дата 

надхо- 

дження 

штрафних 

санкцій 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Виконавець (повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я,  

по батькові 

фізичної особи – 

підприємця) 

Код 

виконавця  

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору 

(дата укладання, 

номер та предмет 

договору) 

Призна-

чення 

платежу 

Сума (грн) 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 

 

3. Відомості про помилкові надходження коштів 

(код статті 1.3) 
 

Дата 

надходження 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я (усі власні імена),  

по батькові (за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  

(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 

підприємця) 

Сума (грн) 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 
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4. Відомості про використання коштів виборчого фонду  

(код статті 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 
 
 

Номер 

територіального 

виборчого 

округу  

(в порядку 

зростання) 

Код 

статті 

Дата 

платежу 

Номер 

розрахунк

ового 

документа 

Отримувач (повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 

особи – підприємця) 

Код 

отримувача 

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

 2.2.1 06.10.20 4 Приватний 

підприємець 
Нейландт 

Наталія 

Робертівна 

0 За 

друковану 
продукцію 

часткова 

оплата 
згідно 

рахунка-

фактури № 
ПП-

00000063 

від 02 

жовтня 
2020р. Без 

ПДВ 

200 000,00 

 2.2.1 06.10.20 3 Фізична 
особа-

підприємець 

Фестей 

Максим 
Анатолійович 

0 За 
виготовлен

ня 

поліграфіч

ної 
продукції, 

згідно 

рахунку-
фактури 

від 

05жовтня 
2020р. та 

договору. 

Без ПДВ 

28 690,00 

 2.2.1 06.10.20 5 Фізична 
особа-

підприємець 

Фестей 

Максим 
Анатолійович 

0 За друк 
календарик

ів 

карманних, 

згідно 
рахунку-

фактури 

від 06 
жовтня 

2020р. та 

договору. 
Без ПДВ 

2 332,00 

 2.2.1 07.10.20 7 Фізична 

особа-

підприємець 
Фестей 

Максим 

Анатолійович 

0 За друк 

календарик

ів 
карманних, 

згідно 

рахунку-
фактури 

від 07 

жовтня 

20 055,00 
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2020р. та 

договору. 
Без ПДВ 

 2.2.1 12.10.20 8 Фізична 

особа-

підприємець 
Гаврищук 

Наталія 

Вікторівна 

0 За 

виготовлен

ня 
листівок 

А4, згідно 

рахунку-
фактури № 

123 від 12 

жовтня 

2020р. та 
договору.Б

ез ПДВ  

6 500,00 

 2.2.4 06.10.20 1 Приватний 
підприємець 

Нейландт 

Наталія 

Робертівна 

0 За 
виготовлен

ня банера, 

згідно 

рахунку-
фактури № 

ПП-

0000059 від 
02 жовтня 

2020р. та 

договору. 

Без ПДВ. 

46 620,00 

 2.2.4 13.10.20 11 Приватний 

підприємець 

Нейландт 
Наталія 

Робертівна 

0 За 

виготовлен

ня банера, 
згідно 

рахунку-

фактури № 

ПП-
0000076 від 

12 жовтня 

2020р. та 
договору. 

Без ПДВ. 

6 475,00   

 2.3.2 07.10.20 6 Товариство з 

обмеженою 
відповідальні

стю «Редакція 

газети 
«Рідний 

край» 

0 За 

політичну 
рекламу у 

газеті №41 

від 09  
жовтня 

2020р., 

згідно 
рахунку 

№152 від 

06 жовтня 

2020р. та 
договору 

№33. Без 

ПДВ 

3 325,00 

 2.3.2 13.10.20 9 Приватне 

підприємство 

«Медіа-центр 

0 За надання 

друкованих 

площ у 

4 250,00 
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«Хотинські 

вісті» 

ЗМІ для 

передвибор
чої агітації. 

За 

інформацій

ні послуги 
в газеті 

«Хотинські 

вісті» № 42 
за 

16.10.2020 

р. Згідно 
рахунку 

№117 від 

12 жовтня 

2020 р. Без 
ПДВ 

 2.3.2 13.10.20 10 Товариство з 

обмеженою 
відповідальні

стю «Редакція 

газети 

«Молодий 
Буковинець» 

0 За 

публікацію 
передвибор

чої агітації 

в 

«Молодом
у 

буковинці»

, 
15.10.2020р

.. Згідно 

рахунку-

фактури 
№СФ00005

32 від 

09.10.2020 
р., в т.ч. 

ПДВ 20% 

1250.00грн. 

7 500,00 

 2.5.4 06.10.20 2 Товариство з 
обмеженою 

відповідальні

стю «Лідер-
ЛТД» 

0 За 
розміщенн

я, 

експонуван
ня та 

обслуговув

ання 
політичної 

реклами 

згідно 

Адресної 
програми. 

Рахунку-

фактури 
РА-

001/10/202

0р. та 

договору. 
Без ПДВ 

3 370,00 

Усього 329 117,00 
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5. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.7) 
 

Дата  

оплати послуг 

Номер розрахункового 

документа 
Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

06.10.20 183902 Акціонерне 
товариство 

«Укрексімбанк» 

00032112 700,0 

0 0 0 0 0,00 

Усього 700,00 

 

6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 3) 
 

Дата повернення 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 

особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) фізичної 

особи (фізичної особи – підприємця) 

Код особи  

(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 

підприємця) 

Сума (грн) 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0,00 

Усього 0,00 

 
7. Відомості про повернення на поточні рахунки виборчого фонду коштів, 

перерахованих виконавцям 
 

Номер 

територіального 

виборчого 

округу 

(в порядку 

зростання) 

Дата 

повер-

нення 

коштів 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Виконавець 

(повне 

найменування/ 

прізвище, ім’я,  

по батькові 

фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 

(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити 

договору 

(дата 

укладання, 

номер та 

предмет 

договору) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Усього  

 
8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

на накопичувальний рахунок 
 

Номер 

територіального 

виборчого округу 

(в порядку зростання) 

Дата перерахування 
Номер розрахункового 

документа 
Сума (грн) 

0 0 0 0,00 

0 0 0 0,00 

0 0 0 0,00 

Усього 0,00 

 

9. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків  

на накопичувальний рахунок виборчого фонду 
 

Номер 

територіального 

виборчого округу  

(в порядку зростання) 

Дата перерахування 
Номер розрахункового 

документа 
Сума (грн) 
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0 0 0 0,00 

0 0 0 0,00 

0 0 0 0,00 

Усього 0,00 

 

 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду                               ___________                        ____Петричук С.І.______ 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 

 
Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду                               ___________                        _______________________ 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 
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Додаток 1 
до постанови Центральноївиборчоїкомісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 1 

ЗВІТ  
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду 

місцевої організації політичної партії та їх використання 
 

_______                   _Проміжний___________________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
за період з "01" до "14" Жовтня 2020 року 

 
Вибори_до Чернівецької обласної ради  

25 жовтня 2020 року 
(назва та дата проведеннямісцевихвиборів) 

Чернівецька обласна організація  Політична Партія “Пропозиція” 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 Філія  ЧЕРНІВЕЦЬКЕ  ОУ АТ “Ощадбанк”_МФО356334 
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку) 

поточний рахунок    UA663563340000026423301662852 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду            Руденко Степан  Валерійович _____  3218221573          
                               прізвище, ім’я (усівласніімена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта∗) 
 

 
 

 

Код статті  Найменуваннястатті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
1.1 Надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого 

фонду 
        1 017 290,00 

1.2 Надходження штрафних санкцій за укладеними договорами - 
1.3 Помилкові надходження коштів - 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
(1.1+1.2+1.3) 

         1 017 290,00 

2. Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду 
2.1 Витрати на проведеннявиборчоїкампанії(2.1.1+2.1.2): - 

2.1.1 придбання канцтоварів, паперу, іншихпредметів і матеріалів 
для проведення виборчої кампанії 

- 

2.1.2 
послуги, пов’язані з проведеннямвиборчоїкампанії 
(транспортні, юридичні, бухгалтерські та іншіпослуги, 
орендаприміщень, охоронатощо) та іншівитрати 

- 

2.2 Виготовленняматеріалівпередвиборноїагітації 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6): 

111 345,00 
 

2.2.1 
виготовленнядрукованихматеріалів (виборчихлистівок, 
плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих 
видань), у яких розміщено матеріали передвиборної агітації 

103 845,00 

2.2.2 виготовлення відеозаписів - 
2.2.3 виготовлення аудіозаписів - 
2.2.4 виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації 7 500,00 
2.2.5 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів 

для виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
- 

2.2.6 виготовлення (придбання), оренда та встановлення 
агітаційних наметів 

- 
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2.3 Використання засобів масової інформації(2.3.1+2.3.2): 525 884,00 
2.3.1 оплата ефірного часу (2.3.1.1+2.3.1.2): 468 314,00 

2.3.1.1 оплата ефірного часу на телебаченні 441 954,00 
2.3.1.2 оплата ефірного часу на радіо 26 360,00 

2.3.2 оплата друкованихплощ у 
друкованихзасобахмасовоїінформації 

57 570,00 
 

2.4 Розміщення матеріалів передвиборно їагітації в мережі 
"Інтернет" 

- 

2.5 Іншіпослуги, пов’язані з проведенням передвиборної 
агітації(2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5): 

379633,80 
 

2.5.1 

транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної 
агітації (перевезення матеріалів передвиборної агітації, 
технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної 
агітації, а також інших матеріалів, пов’язаних з 
передвиборною агітацією) 

- 

2.5.2 оренда будинків і приміщеньусіх форм власності для 
проведення публічнихдебатів, дискусій, круглих столів, 
пресконференцій, зборівгромадян та інших публічних 
заходів передвиборної агітації 

- 

2.5.3 оренда обладнання та технічних засобів для ведення 
передвиборної агітації та виготовлення матеріалів 
передвиборної агітації 

- 

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

379633,80 
 
 

2.5.5 послугизв’язку (2.5.5.1+2.5.5.2): - 
2.5.5.1 послуги електричногозв’язку (телефонного, телеграфного, 

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

- 

2.5.5.2 послуги поштовогозв’язку - 

2.6 

Іншівитрати на передвиборнуагітацію(розповсюдження 
виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітацій-
них матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено ма-
теріали передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, 
демонстрацій, концертів, вистав, спортивних змагань, 
демонстрації фільмів та телепередач, іншихпублічнихзаходів 
за підтримки місцевої організації політичної партії, а також 
оприлюднення інформації про таку підтримку тощо) 

- 

2.7 Банківські послуги - 
Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду 
(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) 

1 016862,80 
 

3 Повернення помилкових надходжень коштів - 
Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3 ) – (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) – 3: 

427,20 
 

 у тому числі: надходження штрафних санкцій за укладеними 
договорами 

- 

 
Звіт подано "____" _________________ 20__ року 

Розпорядниккоштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду                      ______________                                      ___Руденко С.В.__ 
                                                                               (підпис)                                                               (прізвище та ініціали) 
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Додаток 2 
до постанови Центральноївиборчоїкомісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
 
 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок 

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання 
(форми № 1) 

 

_______                   _Проміжний___________________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 
За період з "01" до "14" Жовтня 2020 року 

 
Вибори_до Чернівецької обласної ради 

25 жовтня 2020 року 
(назва та дата проведеннямісцевихвиборів) 

 Чернівецька обласна організація  Політична Партійя “Пропозиція” 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 Філія  ЧЕРНІВЕЦЬКЕ  ОУ АТ “Ощадбанк”_МФО356334 
(найменування та код банку, в якомувідкритопоточнийрахунок, номер рахунку) 

поточний рахунок    UA663563340000026423301662852 
 

1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 
(код статті 1.1) 

Дата надходженнякоштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

05.10.20 1 35 300,00 
07.10.20 2 24 000,00 
07.10.20 3 25 760,00 
07.10.20 4 16 600,00 
08.10.20 5 50 000,00 
08.10.20 6 305 460,00 
09.10.20 7 29 700,00 
09.10.20 8 54 930,00 
09.10.20 9 1 500,00 
12.10.20 12 267 040,00 
13.10.20 13 57 000,00 
13.10.20 14 90 000,00 
13.10.20 15 60 000,00 
Усього 1 01 7290,00 

     
2. Відомості про надходження штрафних санкцій за укладеними договорами 

(код статті 1.2) 

Дата 
надходженняш
трафнихсанкці

й 

Номер  
розрахунко-

вого документа 

Виконавець 
(повненайменуван
ня/ прізвище, ім’я,  

по 
батьковіфізичної 

особи – 
підприємця) 

Код виконавця (за 
ЄДРПОУ/ 
РНОКПП) 

Реквізитидоговору (дата 
укладання, номер та 

предмет договору) 
Призначення 

платежу Сума (грн) 

- - - - - - 0 
- - - - - - 0 
- - - - - - 0 
Усього 0 
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3. Відомості про помилкові надходження коштів 
(код статті 1.3) 

 
Дата 

надходженнякош
тів 

Номер розрахункового 
документа 

Найменуванняюридичної 
особи/прізвище, ім’я 

(усівласніімена), по батькові (за 
наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП 
фізичної особи – підприємця) Сума (грн) 

- - - - 0 
- - - - 0 
- - - - 0 

Усього 0 
4. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду 

(код статті 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.4, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 
2.5.4, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.6) 

 

Код статті Дата платежу 

Номер 
розрахун
кового 

документ
а 

Отримувач 
(повненайменування/ 

прізвище, ім’я,  
по батьковіфізичної 
особи – підприємця) 

Код отримувача 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 
Призначення платежу Сума (грн) 

2.2.1 05.10.20 1 ФОП ОСКОЛОВА 
ТЕТЯНА 
ВОЛОДИМИРІВНА 

3476403866 Виготовлення друкованих 
матеріалів 

20 000,00 

2.2.1 05.10.20 2 ФОП ГАВРИЩУК 
Н.В. 

3155708927 Виготовлення друкованих 
матеріалів 

15 300,00 

2.3.2 07.10.20 3 ТОВ " РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ " МОЛОДИЙ 
БУКОНЕЦЬ” 

02476310 Передвиборча агітація у 
форматі статті 

24 000,00 

2.3.1.2 07.10.20 4 ТОВ"ТЕЛЕРАДІОКО
МПАНІЯ "СТАНЦІЯ" 

33761911 Оплата ефірного часу для 
проведення перед.агітації 
на радіо 

25 760,00 

2.2.1 07.10.20 5 ФОПМІСІКЕВИЧ 
С.А. 2304012576 Оплата за виготовлення 

флаєра 
450,00 

2.2.1 07.10.20 6 ФОП КУПЕР 
РУСЛАН ІВАНОВИЧ 

2736501610 Виготовлення друкованої 
агітаційної продукції 

10 000,00 

2.3.1.1 08.10.20 8 МІСЬКА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАН
ІЯ “ЧЕРНІВЦІ” 

31561607 Розміщення передвиборчої 
агітації на телебаченні 

46 080,00 

2.2.1 08.10.20 9 ФОП ГАВРИЩУК 
Н.В. 

3155708927 Виготовлення друкованої 
агітаційної продукції 

5 515,00 

2.2.1 08.10.20 10 ФОП ГАВРИЩУК 
Н.В. 

3155708927 Виготовлення друкованої 
агітаційної продукці 

1 150,00 

2.3.1.1 08.10.20 11 МІСЬКА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАН
ІЯ “ЧЕРНІВЦІ” 

31561607 Розмцщенняполітичнох 
реклами на телебаченні 

48 024,00 

2.3.1.1 08.10.20 12 ТОВ 
“ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 
ПРОМІНЬ” 

37722525 Розміщення передвиборчої 
агітації на телебаченні 

54 000,00 

2.3.1.1 08.10.20 13 ФІЛІЯ АТ 
“НСТУ”ЧЕРНІВЕЦЬК
А РЕГІОНАЛЬНА 
ДИРЕКЦІЯ 

40020724 Розмцщенняполітичнох 
реклами на телебаченні 

40 500,00 
 
 

2.3.1.1 08.10.20 14 ТЗОВ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПА
НІЯ "ТВА" 

14260868 Надання ефірного часу на 
телеканалі 

95 310,00 

2.2.1 08.10.20 15 ФОП ГАВРИЩУК 
Н.В. 

3155708927 Виготовлення друкованих 
матеріалів 

650,00 
 

2.3.1.1 08.10.20 16 ТЗОВ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПА
НІЯ "ТВА" 

14260868 Надання ефірного часу на 
телеканалі 

67500,00 
 

2.2.1 08.10.20 17 ФОП ВАРВАРЮК 
ІРИНА ПЕТРІВНА 

3003217266 Виготовлення друкованих 
матеріалів 

5 720,00 

2.2.1 09.10.20 18 ФОП ГАВРИЩУК 
Н.В. 

3155708927 Виготовлення друкованих 
матеріалів 

2 200,00 

2.2.1 09.10.20 19 ФОП ГАВРИЩУК 
Н.В. 

3155708927 Виготовлення друкованих 
матеріалів 

1800,00 
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2.2.1 09.10.20 20 ФОП ГАВРИЩУК 

Н.В. 
3155708927 Виготовлення друкованих 

матеріалів 
1350,00 
 

2.3.2 09.10.20 21 ПП "МЕДІА-ЦЕНТР 
"ВИЖНИЦЬКІ 
ОБРІЇ”" 

2476327 Публікування потіличної 
агітації в газеті 

3570,00 
 
 

2.5.4 09.10.20 22 ТОВ 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАН
ІЯ АСС 

31561429 Передвиборча агітація на 
білбордах 

9 600,00 

2.5.4 09.10.20 23 ФОП КУПЕР 
РУСЛАН ІВАНОВИЧ 

2736501610 Розміщення політичної 
реклами на носіях 
зовнішньої реклами 

50000,00 
 

2.2.1 09.10.20 24 ФОП ГЛІБКА 
АНАСТАСІЯ 
ВАСИЛІВНА 

3428402884 Виготовлення друкованих 
матеріалів 

3 500,00 

2.2.1 09.10.20 25 ФОП ГЛІБКА 
АНАСТАСІЯ 
ВАСИЛІВНА 

3428402884 Виготовлення друкованих 
матеріалів 

6 600,00 

2.3.1.2 09.10.20 26 КП “ТРК”НА СВОЇЙ 
ХВИЛІ” 

31889785 Розміщення агітаційних 
матеріалів на радіо 

600,00 
 

2.2.4 09.10.20 27 ФОП ПАЛАГНЮК 
О.Т. 

2754819749 Брендування автомобіля 4 000,00 

2.2.1 12.10.20 7 ФОП ГАВРИЩУК 
Н.В. 

3155708927 Виготовлення друкованих 
матеріалів 

600,00 

2.5.4 12.10.20 28 ТЗОВ “ПРЕМІУМ 
МЕДІА ГРУП” 

34716807 
 

Розміщення зовнішньої 
реклами 

233191,80 
 

2.2.1 12.10.20 29 ФОП ГАВРИЩУК 
Н.В. 

3155708927 Виготовлення друкованої 
агітаційної продукці 

15200,00 
 

2.2.1 12.10.20 30 ФОП ГАВРИЩУК 
Н.В. 

3155708927 Виготовлення друкованої 
агітаційної продукці 

1 800,00 

2.3.1.1 13.10.20 31 МІСЬКА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАН
ІЯ “ЧЕРНІВЦІ” 

31561607 Розміщення передвиборчої 
агітації на телебаченні 

23040,00 
 
 

2.2.1 13.10.20 32 ФОП ГЛІБКА 
АНАСТАСІЯ 
ВАСИЛІВНА 

3428402884 Виготовлення друкованих 
матеріалів 

3930,00 
 

2.3.1.1 13.10.20 33 ТЗОВ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПА
НІЯ "ТВА" 

14260868 Надання ефірного часу на 
телеканалі 

7500,00 
 

2.2.4 13.10.20 34 ФОП ПАЛАГНЮК 
О.Т. 

2754819749 Брендування вітрини 3 500,00 

2.2.1 13.10.20 35 ФОП ГЛІБКА 
АНАСТАСІЯ 
ВАСИЛІВН 

3428402884 Виготовлення друкованих 
матеріалів 

3000,00 
 

2.3.2 13.10.20 36 ТОВ " РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ " МОЛОДИЙ 
БУКОНЕЦЬ” 

02476310 Передвиборча агітація у 
форматі статті 

24 000,00 

2.2.1 13.10.20 37 ФОП ФЕСТЕЙ 
МАКСИМ 
АНАТОЛІЙОВИЧ» 

3237623933 Друк білбордів 1880,00 
 

2.2.1 13.10.20 38 ФОП ГАВРИЩУК 
Н.В. 

3155708927 Виготовлення друкованої 
агітаційної продукції 

3 200,00 

2.3.2 13.10.20 39 ПП “РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ”НОВИЙ 
ДЕНЬ” 

02476273 Розміщення матеріалів 
передвиборчої агітації в 
газеті 

6 000,00 

2.2.1 13.10.20 40 ФОП КУПЕР 
РУСЛАН ІВАНОВИЧ 

2736501610 Виготовлення друкованої 
агітаційної продукції 

10 000,00 

2.5.4 13.10.20 41 ТЗОВ”ПРЕМІУМ 
МЕДІА ГРУП” 

34716807 Фонування на носіях 
зовнішньої реклами 

76842,00 
 

2.3.1.1 13.10.20 42 ТЗОВ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПА
НІЯ "ТВА" 

14260868 Надання ефірного часу на 
телеканалі 

60 000,00 

Усього 1 016 862,00 
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5. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.7) 
 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

- - - - 0 
- - - - 0 
- - - - 0 

Усього 0 
 

6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 
(код статті 3) 

Дата 
поверненнякошті

в 

Номер розрахунко-вого 
документа 

Найменуванняюридичної 
особи/прізвище, ім’я 

(усівласніімена), по батькові (за 
наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП 
фізичної особи – підприємця) Сума (грн) 

- - - - 0 
- - - - 0 
    0 

Усього 0 
 

 
7. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,  

перерахованих виконавцям 

Дата повер-
нення коштів 

Номер 
розрахунко-

вого документа 

Виконавець(повн
енайменування/пр

ізвище, ім’я, по 
батьковіфізичної 

особи – 
підприємця) 

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору (дата 
укладання, номер та 

предмет договору) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

- - - - - -                    0 
- - - - - -                    0 
- - - - - -                    0 
Усього                    0 

 

 
8. Відомості про поверненнякоштів з поточного рахунку виборчого фонду  

на накопичувальний рахунок 
 

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 
- - 0 
- - 0 
- - 0 

Усього 0 
 

9. Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунку 
на накопичувальний рахунок виборчого фонду 

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 
- - 0 

- -                               0 
- -                               0 
Усього 0 
 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду                      ___________                                    ___Руденко С.В.______ 
                       (підпис)                                                              (прізвище та ініціали) 
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Додаток 1 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
 форма № 1 

ЗВІТ  
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

місцевої організації політичної партії та їх використання 
 

_____                           проміжний______________________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "05" до "18" жовтня 2020 року  
(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька ОО ВО «Свобода» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 
АТ КБ «Приватбанк», МФО 356282, п/р UA 443562820000026423051500938 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку) 
_____________________________________________________________ 

Територіальний виборчий округ № _____  
Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду_ 
Мельничук Віталій Кузьмич, код 2458219354; паспорт КР 107667 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер 
паспорта∗)                

 
 

 

Код статті  Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  
1.1 Надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого 

фонду  
108658,00 

1.2 Надходження штрафних санкцій за укладеними договорами  0,00 
1.3 Помилкові надходження коштів 0,00 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
(1.1+1.2+1.3)  

0,00 

2. Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду  
2.1 Витрати на проведення виборчої кампанії (2.1.1+2.1.2): 101487,04 

2.1.1 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів 
для проведення виборчої кампанії 

101487,04 

2.1.2 
послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії 
(транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші  послуги, 
оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати 

0,00 

2.2 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6): 

0,00 

2.2.1 
виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок, 
плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих 
видань), у яких розміщено матеріали передвиборної агітації 

0,00 

2.2.2 виготовлення відеозаписів  0,00 
2.2.3 виготовлення аудіозаписів  0,00 
2.2.4 виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації 0,00 
2.2.5 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів 

для виготовлення матеріалів передвиборної агітації  
0,00 

2.2.6 виготовлення (придбання), оренда та встановлення 
агітаційних наметів 

0,00 

2.3 Використання засобів масової інформації (2.3.1+2.3.2): 4500,00 
2.3.1 оплата ефірного часу (2.3.1.1+2.3.1.2): 0,00 

2.3.1.1 оплата ефірного часу на телебаченні 0,00 

                                           
∗ Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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Код статті  Найменування статті  Сума (грн) 

2.3.1.2 оплата ефірного часу на радіо 0,00 

2.3.2 оплата друкованих площ у друкованих засобах масової 
інформації 

4500,00 

2.4 Розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі 
"Інтернет" 

0,00 

2.5 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної 
агітації (2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5): 

0,00 

2.5.1 

транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної 
агітації (перевезення матеріалів передвиборної агітації, 
технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної 
агітації, а також інших матеріалів, пов’язаних з 
передвиборною агітацією) 

0,00 

2.5.2 оренда будинків і приміщень усіх форм власності для 
проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, 
пресконференцій, зборів громадян та інших публічних 
заходів передвиборної агітації 

0,00 

2.5.3 оренда обладнання та технічних засобів для ведення 
передвиборної агітації та виготовлення матеріалів 
передвиборної агітації 

0,00 

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

0,00 

2.5.5 послуги зв’язку (2.5.5.1+2.5.5.2): 0,00 
2.5.5.1 послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, 

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

0,00 

2.5.5.2 послуги поштового зв’язку  0,00 

2.6 

Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 
виборчих листівок, плакатів та інших друкованих 
агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких 
розміщено матеріали передвиборної агітації; проведення 
мітингів, походів, демонстрацій, концертів, вистав, 
спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач, 
інших публічних заходів за підтримки місцевої організації 
політичної партії, а також оприлюднення інформації про 
таку підтримку тощо)  

0,00 

2.7 Банківські послуги 0,00 
Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду  
(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) 

105987,04 

3 Повернення помилкових надходжень коштів 0,00 
Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3 ) – (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) – 3:  

2670,96 

 
у тому числі: надходження штрафних санкцій за укладеними 
договорами 

0,00 

 

Звіт подано "19" жовтня 2020 року 
Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду                      ______________                                     Мельничук В.К.  
                                                                               (підпис)                                                               (прізвище та ініціали) 
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Додаток 2 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
 
 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок  

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  
(форми № 1) 

 

___________проміжний_________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "05" до "18" жовтня 2020 року 
(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька ОО ВО «Свобода» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 
АТ КБ «Приватбанк», МФО 356282, п/р UA 443562820000026423051500938 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  
_____________________________________________________________ 

Територіальний виборчий округ № _____  
1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 

(код статті 1.1) 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

08.10.2020 2 26800,00 
09.10.2020 4 34168,00 
14.10.2020 2PL84157 1200,00 
16.10.2020 13 33430,00 
16.10.2020 14 13060,00 

Усього 108658,00 
 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій за укладеними договорами  
(код статті 1.2) 

Дата 
надходження 

штрафних 
санкцій 

Номер  
розрахунко-

вого 
документа 

Виконавець 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору 
(дата укладання, номер 

та предмет договору) 

Призначення 
платежу Сума (грн) 

– – – – – – 0,00 
– – – – – – 0,00 
– – – – – – 0,00 

Усього 0,00 
 

3. Відомості про помилкові надходження коштів 
(код статті 1.3) 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я  

(усі власні імена), по батькові 
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП 
фізичної особи – підприємця) Сума (грн) 

– – – – 0,00 
– – – – 0,00 
– – – – 0,00 

Усього 0,00 
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4. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду  
(код статті 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.4, 2.5.1, 

2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.6) 

Код 
статті Дата платежу 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 
найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові фізичної 
особи – підприємця) 

Код отримувача  
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 
Призначення платежу Сума (грн) 

2.2.1 08.10.2020 3 Волощук 
Оксана 
Василівна  

2900610966 за банери, листівки 
зг. Рах.-факт. № 
1002-8 від 02.10.2020 

26800,00 

2.2.1 09.10.2020 7 Волощук 
Оксана 
Василівна  

2900610966 За банери, листівки 
зг. Рах. б/н від 
09.10.2020 

7593,00 

2.2.1 09.10.2020 6 Глібка Василь 
Танасійович 

2170815435 за плакати, листівки, 
згідно рахунку-
фактури № СФ-
0000103 від 
07.10.2020 року 

4325,00 

2.2.1 09.10.2020 5 Бенев'ят Роман 
Михайлович 

2228225519 за послуги друку 
газет, згідно рахунку-
фактури № 172 від 
07.10.2020 року; Без 
ПДВ. 

11000,00 

2.2.1 12.10.2020 8 ТОВ 
«Рекламне 
агентство 
«Контраст» 

37690347 за друковану 
продукцію, згідно 
рахунку-фактури № 
КН-00000395 від 
12.10.2020 року; 
ПДВ - 20 % 217.34 
грн. 

1304,04 

2.3.2 15.10.2020 9 ПП «Медіа-
центр 
«Хотинські 
вісті» 

02476333 за надання 
друкованих площ у 
засобах масової 
інформації для 
передвиборчої 
агітації, згідно 
рахунку № 121 від 
15.10.2020 року; Без 
ПДВ. 

2100,00 

2.3.2 15.10.2020 10 ПП «Медіа-
центр 
«Вижницькі 
обрії» 

02476327 за опублікування у 
газеті (розміщення) 
матеріалів 
передвиборчої 
агітації. згідно 
рахунку № 198 від 
15.10.2020 року; Без 
ПДВ. 

1200,00 

2.3.2 15.10.2020 11 ПП 
«Заставнівська 
обласна 
редакція газети 
«Голос краю» 

02476347 за опублікування у 
газеті матеріалів 
передвиборної 
агітації, згідно рах. 
б/н від 15.10.2020 
року; Без ПДВ. 

1200,00 

2.2.1 16.10.2020 12 Бенев'ят Роман 
Михайлович 

2228225519 за послуги друку 
газет, згідно рахунку-
фактури № 215 від 
16.10.2020 року. 

11000,00 
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2.2.1 16.10.2020 15 Волощук 
Оксана 
Василівна  

2900610966 За банери, листівки 
зг. Рах.-факт. № 
1002-7 від 12.10.2020 

38465,00 

2.2.1 16.10.2020 16 Глібка Василь 
Танасійович 

2170815435 за кишенькові 
календарі, флаєра, 
згідно рахунку-
фактури № СФ-
0000118 від 
13.10.2020 року; Без 
ПДВ. 

1000,00 

Усього 105987,00 
 

 
5. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.7) 
 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

– – – – 0,00 
– – – – 0,00 
– – – – 0,00 

Усього 0,00 
 

6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 
(код статті 3) 

Дата повернення 
коштів 

Номер розрахунко-
вого документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі 

власні імена), по батькові (за 
наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП 
фізичної особи – підприємця) Сума (грн) 

– – – – 0,00 
– – – – 0,00 
– – – – 0,00 

Усього 0,00 
 

 
7. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,  

перерахованих виконавцям 

Дата повер-
нення 

коштів 

Номер 
розрахунко-

вого 
документа 

Виконавець 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я, 

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити договору (дата 
укладання, номер та 

предмет договору) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

– – – – – – 0,00 
– – – – – – 0,00 
– – – – – – 0,00 

Усього 0,00 
 

 
8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  

на накопичувальний рахунок 
 

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 
– – 0,00 
– – 0,00 
– – 0,00 

Усього 0,00 
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9. Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунку  
на накопичувальний рахунок виборчого фонду  

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

– – 0,00 
– – 0,00 
– – 0,00 

Усього 0,00 
 

Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду                      ______________                                     Мельничук В.К.  
                                                                               (підпис)                                                               (прізвище та ініціали) 
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Додаток 3 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 2 

ЗВІТ  
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  

 

___________________________ 
_____                           проміжний______________________ 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 
за період з "05" до "18" жовтня 2020 року  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька ОО ВО «Свобода» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 
АТ КБ «Приватбанк», МФО 356282, п/р UA 363562820000026427051500655 

(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку) 
_____________________________________________________________ 

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду 
Мельничук Віталій Кузьмич, код 2458219354; паспорт КР 107667 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)                

 
 

Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду  
1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії  0,00 

1.2 
Внески кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної 
партії 

110258,00 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб  0,00 
1.4 Помилкові надходження коштів 0,00 

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого 
фонду місцевої організації  політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4) 

110258,00 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду  

2.1 Повернення добровільних внесків фізичним особам  
(2.1.1 + 2.1.2)  

0,00 

2.1.1 
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду 

0,00 

2.1.2 
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 
що перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 

2.2 
Перерахування коштів до бюджету АР Крим  
чи відповідного місцевого бюджету 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

0,00 

2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх 
повернення відповідним фізичним особам  

0,00 

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 
перевищує розмір, установлений частиною другою  
статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 

2.2.3 
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які згідно з 
частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 
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Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

не мають права здійснювати добровільні внески до 
виборчого фонду 

2.2.4 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчого 
фонду пізніше останньої п’ятниці перед днем голосування 
(днем повторного голосування) 

0,00 

2.3 Банківські послуги 0,00 
2.4 Повернення помилкових надходжень коштів 0,00 

2.5 
Опублікування реквізитів накопичувального рахунку 
виборчого фонду в засобах масової інформації та 
мережі "Інтернет" 

0,00 

Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку 
виборчого фонду (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

0,00 

Загальний розмір виборчого фонду для перерахування на поточні 
рахунки виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

110258,00 

3 Перерахування коштів з накопичувального рахунку 
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 

108658,00 

Залишок коштів на накопичувальному рахунку виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) – 3 

1600,00 

Звіт подано "19" жовтня 2020 року 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                      ______________                                     Мельничук В.К.  
                                                                               (підпис)                                                               (прізвище та ініціали) 
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Додаток 4 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
  

 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації 

політичної партії  
(форми № 2) 

___________________________ 
_____                           проміжний______________________ 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 
за період з "05" до "18" жовтня 2020 року  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька ОО ВО «Свобода» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 
АТ КБ «Приватбанк», МФО 356282, п/р UA 363562820000026427051500655 

(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку) 
 

1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної партії 
(код статті 1.1) 

 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

– – 0,00 
– – 0,00 
– – 0,00 

Усього 0,00 
 

2. Відомості про надходження внесків кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії 

(код статті 1.2) 
Дата 

надходження 
внеску 

Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові  
(за наявності) кандидата 

Сума  
(грн) 

05.10.2020 
@2PL120293 

Мельничук Віталій Кузьмич 27000,00 

07.10.2020 
@2PL182432 

Чернишов Дмитро Миколайович 1395,00 

08.10.2020 
9577409SB 

Кірондо І.В. 7593,00 

08.10.2020 
@2PL828394 

Цибуляк Василина Іванівна 860,00 

08.10.2020 
@2PL984494 

Николяк Божена Тарасівна 860,00 

08.10.2020 
51980517 

Макогон Михайло Володимирович 1200,00 

08.10.2020 
9602937SB 

Шеремета Ігор Степанович 1200,00 

08.10.2020 
@2PL241624 

Круглянко Ірина Вікторівна 860,00 

09.10.2020 
@2PL588802 

Мельничук Віталій Кузьмич 20000,00 

09.10.2020 
9659819SB 

Хім’як Ірина Василівна 1010,00 

09.10.2020 
9659818SB 

Дульгер Ольга Василівна 150,00 

09.10.2020 
9659817SB 

Дульгер Ольга Василівна 860,00 

09.10.2020 
@2PL284103 

Ванчуляк Олег Ярославович 2300,00 
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10.10.2020 
@2PL597205 

Ткач Євген Вікторович 2000,00 

13.10.2020 
@2PL982963 

Ванчуляк Олег Ярославович 1600,00 

13.10.2020 
2PL385749 

Москаленко Наталя Вікторівна 1000,00 

14.10.2020 
@2PL847157 

Стринадко І. Т. 
Матейчук Галина Іллівна 

1200,00 

14.10.2020 
@2PL894386 

Гараздюк Марта Славівна 600,00 

15.10.2020 
@2PL241214 

Ткач Євген Вікторович 2100,00 

15.10.2020 
@2PL381885 

Паламарюк Анатолій Іванович 750,00 

15.10.2020 
@2PL938744 

Мельничук Віталій Кузьмич 20000,00 

15.10.2020 
@2PL020513 

Сторчак Алла Анатоліївна 1060,00 

16.10.2020 
@2PL857627 

Круглянко Ірина Вікторівна 1000,00 

16.10.2020 
@2PL923598 

Гараздюк Марта Славівна 560,00 

16.10.2020 
81848058.1 

Максимчук Олександр 
Олександрович 

500,00 

16.10.2020 
@2PL252228 

Мельничук Віталій Кузьмич 11000,00 

17.10.2020 
@2PL254894 

Гараздюк Марта Славівна 1600,00 

Усього 110258,00 
 

3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб  
(код статті 1.3) 

 

Дата 
надходження 

внеску 
Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 

(за наявності) фізичної особи 
Сума  
(грн) 

– – – 0,00 
– – – 0,00 
– – – 0,00 

Усього 0,00 
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4. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок  
(код статті 1.4) 

 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця)  

 

Сума (грн) 

– – – – 0,00 
– – – – 0,00 
– – – – 0,00 

Усього 0,00 
 

 
5. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2.1.1, 2.1.2) 
 

Код статті Дата повернення 
внеску Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена),  

по батькові (за наявності)  отримувача Сума (грн) 

– – – – 0,00 
– – – – 0,00 
– – – – 0,00 

Усього 0,00 
 

 
6. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного 

місцевого бюджету  
(код статті 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) 

 

Код статті 
Дата 

перерахування 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної особи/ 
прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 
фізичної особи 

Код юридичної 
особи  

(за ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

– – – – – 0,00 
– – – – – 0,00 
– – – – – 0,00 

Усього  0,00 
 

 
7. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.3) 
 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

– – – – 0,00 
– – – – 0,00 
– – – – 0,00 

Усього 0,00 
 

 
8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 2.4) 
Дата  

повернення 
коштів 

Номер розрахункового 
документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

– – – – 0,00 
– – – – 0,00 
– – – – 0,00 

Усього 0,00 
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9. Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку  
в засобах масової інформації та мережі "Інтернет" 

(код статті 2.5) 
Дата 

перерахування 
коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 
найменування/ прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи – 
підприємця) 

Код отримувача 
(за ЄДРПОУ/РНОКПП) Сума (грн) 

– – – – 0,00 
– – – – 0,00 
– – – – 0,00 

Усього 0,00 
 

10. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку 
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 

(код статті 3) 
 

 

Номер поточного рахунку Дата перерахування 
коштів 

Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

UA 443562820000026423051500938 08.10.2020 2 26800,00 
UA 443562820000026423051500938 09.10.2020 4 34168,00 
UA 443562820000026423051500938 14.10.2020 2PL84157 1200,00 
UA 443562820000026423051500938 16.10.2020 13 33430,00 
UA 443562820000026423051500938 16.10.2020 14 13060,00 
Усього 108658,00 

 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                      ______________                                     Мельничук В.К.  
                                                                               (підпис)                                                               (прізвище та ініціали) 
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Додаток 5 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 3 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ 
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання 

 

_____                           проміжний______________________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "05" до "18" жовтня 2020 року  
 

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька ОО ВО «Свобода» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

____________________________________________________________________________________________________  

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду_______ 

Мельничук Віталій Кузьмич, код 2458219354; паспорт КР 107667 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)                

 
 
 

Н
ом

ер
  

те
ри

то
рі

ал
ьн

ог
о 

 
ви

бо
рч

ог
о 

ок
ру

гу
 Найменування, 

код та місце- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 АТ КБ 

«Приватбанк» 
МФО 356282 

UA 
4435628
2000002
6423051
500938 

108658,00 108658,00 0,00 0,00 105987,04 0,00 101458,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2670,96 

Разом                
Звіт подано "19" жовтня 2020 року 
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Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                      ______________                                     Мельничук В.К.  
                                                                                                  (підпис)                                                               (прізвище та ініціали) 
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Додаток 6 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
  
 

РОЗШИФРОВКА 
до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки 

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  
(форми № 3) 

 
проміжний 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 
за період з "05" до "18" жовтня 2020 року  

 
(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька ОО ВО «Свобода» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 
1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 

(код статті 1.1) 
Номер 

територіального 
виборчого округу 

(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

– 08.10.2020 2 26800,00 
– 09.10.2020 4 34168,00 
– 14.10.2020 2PL84157 1200,00 
– 16.10.2020 13 33430,00 
– 16.10.2020 14 13060,00 

Усього 108658,00 
 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій  
за укладеними договорами  

(код статті 1.2) 
Номер 

територіальн
ого виборчого 

округу 
(в порядку 
зростання) 

Дата 
надхо- 
дження 

штрафних 
санкцій 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець (повне 
найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код 
виконавця  

(за ЄДРПОУ/ 
РНОКПП) 

Реквізити договору 
(дата укладання, 
номер та предмет 

договору) 

Призна-
чення 

платежу 
Сума (грн) 

– – – – – – – 0,00 
– – – – – – – 0,00 
– – – – – – – 0,00 

Усього 0,00 
 

3. Відомості про помилкові надходження коштів 
(код статті 1.3) 

 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена),  
по батькові (за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

– – – – 0,00 
– – – – 0,00 
– – – – 0,00 

Усього 0,00 
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4. Відомості про використання коштів виборчого фонду  

(код статті 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 
 
 

Номер 
територіального 

виборчого 
округу  

(в порядку 
зростання) 

Код 
статті 

Дата 
платежу 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 
найменування/ 

прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 

особи – підприємця) 

Код 
отримувача 

(за ЄДРПОУ/ 
РНОКПП) 

Призначення платежу Сума  
(грн) 

– 
2.2.1 08.10. 

2020 
3 Волощук Оксана 

Василівна  
2900610966 за банери, листівки зг. 

Рах.-факт. № 1002-8 
від 02.10.2020 

26800,00 

– 2.2.1 09.10. 
2020 

7 Волощук Оксана 
Василівна  

2900610966 За банери, листівки зг. 
Рах. б/н від 09.10.2020 

7593,00 

– 

2.2.1 09.10. 
2020 

6 Глібка Василь 
Танасійович 

2170815435 за плакати, листівки, 
згідно рахунку-
фактури № СФ-

0000103 від 07.10.2020 
року 

4325,00 

– 

2.2.1 09.10. 
2020 

5 Бенев'ят Роман 
Михайлович 

2228225519 за послуги друку 
газет, згідно рахунку-

фактури № 172 від 
07.10.2020 року; Без 

ПДВ. 

11000,00 

– 

2.2.1 12.10. 
2020 

8 ТОВ «Рекламне 
агентство 

«Контраст» 

37690347 за друковану 
продукцію, згідно 

рахунку-фактури № 
КН-00000395 від 

12.10.2020 року; ПДВ 
- 20 % 217.34 грн. 

1304,04 

– 

2.3.2 15.10. 
2020 

9 ПП «Медіа-
центр 

«Хотинські 
вісті» 

02476333 за надання друкованих 
площ у засобах 

масової інформації 
для передвиборчої 

агітації, згідно 
рахунку № 121 від 

15.10.2020 року; Без 
ПДВ. 

2100,00 

– 

2.3.2 15.10. 
2020 

10 ПП «Медіа-
центр 

«Вижницькі 
обрії» 

02476327 за опублікування у 
газеті (розміщення) 

матеріалів 
передвиборчої 
агітації. згідно 

рахунку № 198 від 
15.10.2020 року; Без 

ПДВ. 

1200,00 

– 

2.3.2 15.10. 
2020 

11 ПП 
«Заставнівська 

обласна редакція 
газети «Голос 

краю» 

02476347 за опублікування у 
газеті матеріалів 
передвиборної 

агітації, згідно рах. б/н 
від 15.10.2020 року; 

Без ПДВ. 

1200,00 

– 

2.2.1 16.10. 
2020 

12 Бенев'ят Роман 
Михайлович 

2228225519 за послуги друку 
газет, згідно рахунку-

фактури № 215 від 
16.10.2020 року. 

11000,00 

– 
2.2.1 16.10. 

2020 
15 Волощук Оксана 

Василівна  
2900610966 За банери, листівки зг. 

Рах.-факт. № 1002-7 
від 12.10.2020 

38465,00 

– 

2.2.1 16.10. 
2020 

16 Глібка Василь 
Танасійович 

2170815435 за кишенькові 
календарі, флаєра, 

згідно рахунку-
фактури № СФ-

0000118 від 13.10.2020 
року; Без ПДВ. 

1000,00 

Усього 105987,00 
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5. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.7) 
 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

– – – – 0,00 
– – – – 0,00 
– – – – 0,00 

Усього 0,00 
 

6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 
(код статті 3) 

 

Дата повернення 
коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) фізичної 
особи (фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

– – – – 0,00 
– – – – 0,00 
– – – – 0,00 

Усього 0,00 
 

7. Відомості про повернення на поточні рахунки виборчого фонду коштів, 
перерахованих виконавцям 

 
Номер 

територіального 
виборчого 

округу 
(в порядку 
зростання) 

Дата 
повер-
нення 

коштів 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити 
договору 

(дата 
укладання, 

номер та 
предмет 

договору) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

– – – – – – – 0,00 
– – – – – – – 0,00 
– – – – – – – 0,00 

Усього 0,00 
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8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  
на накопичувальний рахунок 

 

Номер 
територіального 

виборчого округу 
(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

– – – 0,00 
– – – 0,00 
– – – 0,00 

Усього 0,00 
 

9. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків  
на накопичувальний рахунок виборчого фонду 

 

Номер 
територіального 

виборчого округу  
(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

– – – 0,00 
– – – 0,00 
– – – 0,00 

Усього 0,00 
 
 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                      ______________                                     Мельничук В.К.  
                                                                               (підпис)                                                               (прізвище та ініціали) 
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Додаток 9 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
  

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою _____________________________ 
                      (назва виборчої комісії) 

від "___" __________ 20__ року № ___ 
 

 
АНАЛІЗ  

фінансового звіту  
про надходження та використання коштів  

виборчого фонду місцевої організації політичної партії 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "05" до "18" жовтня 2020 року  
 

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька ОО ВО «Свобода» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

   
м. Чернівці _                                     " 19 " жовтня 2020 року 
             (місце складання)  

 
ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

1. Аналіз даних про відкриті рахунки виборчих фондів  
 

Вид рахунку 
виборчого фонду 

Найменування 
банку, в 
якому 

відкрито 
рахунок 

Код 
банку 

Місцезнаходження 
банку Номер рахунку 

Дата 
відкриття 
рахунку 

Прізвище, ім’я  
(усі власні 

імена),  
по батькові  

(за наявності) 
розпорядника(ів) 
коштів рахунку 

виборчого 
фонду 

Накопичувальний АТ КБ 
«Приватбанк» 
 

МФО 
356282 

м. Чернівці UA363562820000026427051500655 05.10.2020 Мельничук 
Віталій Кузьмич  

Поточний  АТ КБ 
«Приватбанк» 
 

МФО 
356282 

м. Чернівці UA443562820000026423051500938 06.10.2020 Мельничук 
Віталій Кузьмич 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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2. Аналіз формування виборчого фонду 
 

2.1. Аналіз джерел формування виборчого фонду 
 

Код статті Найменування показника Сума, грн Питома вага, % 

1.1 Власні кошти місцевої організації 
політичної партії  

0,00 0 

1.2 Внески кандидатів, включених до 
виборчого списку кандидатів у 
депутати від місцевої організації 
політичної партії 

110258,00 100 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб 0,00 0 
Усього розмір виборчого фонду 110258,00 100 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

2.2. Аналіз повернення добровільних внесків фізичним особам 
 

Код статті Найменування показника Сума, грн 

2.1.1 
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду 

0,00 

2.1.2 
Повернення фізичним особам добровільних внесків у 
сумі, що перевищує розмір, установлений частиною 
другою статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 

Усього повернуто добровільних внесків фізичним особам 0,00 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

2.3. Аналіз перерахування добровільних внесків до бюджету АР Крим 
чи відповідних місцевих бюджетів  
 

Код статті Найменування показника Сума, грн 

2.2.1 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх 
повернення відповідним фізичним особам  

0,00 

2.2.2 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 
перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

0,00 
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Код статті Найменування показника Сума, грн 

2.2.3 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які 
згідно з частиною третьою статті 215 Виборчого 
кодексу України не мають права здійснювати 
добровільні внески до виборчого фонду 

0,00 

2.2.4 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчого 
фонду пізніше останньої п’ятниці перед днем 
голосування (днем повторного голосування) 

0,00 

Усього перераховано до бюджету АР Крим чи відповідних 
місцевих бюджетів 

0,00 

 

3. Аналіз використання коштів виборчого фонду 
 

Код статті Напрями використання коштів Сума, грн Питома вага, % 

2.1 Витрати на проведення виборчої кампанії 0,00 0 
2.2 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 101487,04 95,9 
2.3 Використання засобів масової інформації 4500,00 4,1 
2.4 Розміщення матеріалів передвиборної агітації  

в мережі "Інтернет" 
0,00 0 

2.5 Інші послуги, пов’язані з проведенням 
передвиборної агітації 

0,00 0 

2.6 Інші витрати на передвиборну агітацію 0,00 0 
Усього використано коштів 105987,04 100 

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
4. Аналіз своєчасності подання фінансових звітів та відповідності їх 

оформлення встановленим вимогам ___________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Аналіз розрахунку залишку коштів виборчого фонду, перерахування 
невикористаних коштів на поточний банківський рахунок організації 
політичної партії або до бюджету АР Крим чи відповідних місцевих 
бюджетів _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ВИСНОВКИ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Додаток 3 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 2 

ЗВІТ  
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії  

 

проміжний  
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "29" вересня до "16" жовтня 2020 року  
Місцеві вибори, 25.10.2020 

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька обласна організація політичної партії «Сила і честь» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

АБ «Укргазбанк», 320478, код ЄДРПОУ 23697280 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

UA073204780000026421202308341 
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду        Лелик Михайло Миколайович                                   1925411558 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер 
паспорта∗) 
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду        Лелик Михайло Миколайович                                   1925411558 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер 
паспорта∗)                 

 
 

Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду  
1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії   

1.2 
Внески кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної 
партії 

42000 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб  0 
1.4 Помилкові надходження коштів 0 

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого 
фонду місцевої організації  політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4) 

 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду  

2.1 Повернення добровільних внесків фізичним особам  
(2.1.1 + 2.1.2)  

0 

2.1.1 
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду 

0 

2.1.2 
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 
що перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

0 

2.2 
Перерахування коштів до бюджету АР Крим  
чи відповідного місцевого бюджету 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

0 

2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник накопичувального 
рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх 
повернення відповідним фізичним особам  

0 

                                           
∗ Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
∗ Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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Код статті Найменування статті  Сума (грн) 

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 
перевищує розмір, установлений частиною другою  
статті 215 Виборчого кодексу України 

0 

2.2.3 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які згідно з 
частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України 
не мають права здійснювати добровільні внески до 
виборчого фонду 

0,00 

2.2.4 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчого 
фонду пізніше останньої п’ятниці перед днем голосування 
(днем повторного голосування) 

0,00 

2.3 Банківські послуги 0 
2.4 Повернення помилкових надходжень коштів 0 

2.5 
Опублікування реквізитів накопичувального рахунку 
виборчого фонду в засобах масової інформації та 
мережі "Інтернет" 

0 

Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку 
виборчого фонду (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

0 

Загальний розмір виборчого фонду для перерахування на поточні 
рахунки виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

42000 

3 Перерахування коштів з накопичувального рахунку 
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 

0 

Залишок коштів на накопичувальному рахунку виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) – 3 

42000 

Звіт подано "25" жовтня 2020 року 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          ________________________ 
                                                                                       (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 
 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          ________________________ 
                                                                                        (підпис)                                                      (прізвище та ініціали) 
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Додаток 4 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
  

 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації 

політичної партії  
(форми № 2) 

 

проміжний  
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "29" вересня до "16" жовтня 2020 року  
Місцеві вибори, 25.10.2020 

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька обласна організація політичної партії «Сила і честь» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

АБ «Укргазбанк», 320478, код ЄДРПОУ 23697280 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

UA073204780000026421202308341 
 

1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної партії 
(код статті 1.1) 

 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

05.10.2020 51900634 20000,00 
09.10.2020 52011029 17000,00 
13.10.2020 52053218 5000,00 

Усього 42000,00 
 

2. Відомості про надходження внесків кандидатів, включених до виборчого списку 
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії 

(код статті 1.2) 
Дата 

надходження 
внеску 

Номер розрахункового 
документа 

Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові  
(за наявності) кандидата 

Сума  
(грн) 

05.10.2020 51900634 ТКАЧ ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ 20000,00 

09.10.2020 52011029 ВОВК ВОЛОДИМИР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

17000,00 

13.10.2020 52053218 ВОВК ВОЛОДИМИР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

5000,00 

Усього 42000,00 
 

3. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб  
(код статті 1.3) 

 

Дата 
надходження 

внеску 
Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові 

(за наявності) фізичної особи 
Сума  
(грн) 

    
    
    

Усього  
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4. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок  
(код статті 1.4) 

 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця)  

 

Сума (грн) 

     
     
     

Усього  
 

 
5. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2.1.1, 2.1.2) 
 

Код статті Дата повернення 
внеску Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена),  

по батькові (за наявності)  отримувача Сума (грн) 

     
     
     

Усього  
 

 
6. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного 

місцевого бюджету  
(код статті 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) 

 

Код статті 
Дата 

перерахування 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної особи/ 
прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 
фізичної особи 

Код юридичної 
особи  

(за ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

      
      
      
Усього   

 

 
7. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.3) 
 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

     
     
     

Усього  
 

 
8. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 

(код статті 2.4) 
Дата  

повернення 
коштів 

Номер розрахункового 
документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні 

імена), по батькові  
(за наявності) фізичної особи 
(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

     
     
     

Усього  
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9. Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку  
в засобах масової інформації та мережі "Інтернет" 

(код статті 2.5) 
Дата 

перерахування 
коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач (повне 
найменування/ прізвище, ім’я, 

по батькові фізичної особи – 
підприємця) 

Код отримувача 
(за ЄДРПОУ/РНОКПП) Сума (грн) 

     
     
     

Усього  
 

10. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку 
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 

(код статті 3) 
 

 

Номер поточного рахунку Дата перерахування коштів Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

    
    
    
Усього  

 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          ________________________ 
                                                                                       (підпис)                                                          (прізвище та ініціали) 
 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          ________________________ 
                                                                                        (підпис)                                                           (прізвище та ініціали) 
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Додаток 5 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
форма № 3 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ 
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання 

 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "29" вересня до "16" жовтня 2020 року  
Місцеві вибори, 25.10.2020 

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька обласна організація політичної партії «Сила і честь» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду                             Лелик Михайло Миколайович                      1925411558 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта∗)                
Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду_______________________________________________   _____________________________________ 
                                                                          прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)                
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Номер 
поточного 
рахунку 

Надійшло коштів (грн) Використано коштів (грн) 
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АБ «Укргазбанк», 
320478, 23697280 
м. Чернівці, вул. 

Головна, 5 

UA86320
47800000
26422202
308340 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Звіт подано "25" жовтня 2020 року 

Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                              ___________                          ________________________ 
                                                                                                          (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 

                                           
∗ Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті. 
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Додаток 6 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
  
 

РОЗШИФРОВКА 
до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки 

виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання  
(форми № 3) 

 
проміжний 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 
за період з "29" вересня до "16" жовтня 2020 року  

Місцеві вибори, 25.10.2020 
(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Чернівецька обласна організація політичної партії «Сила і честь» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

 
 

1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 
(код статті 1.1) 

Номер 
територіального 

виборчого округу 
(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

    
    
    

Усього  
 

2. Відомості про надходження штрафних санкцій  
за укладеними договорами  

(код статті 1.2) 
Номер 

територіальн
ого виборчого 

округу 
(в порядку 
зростання) 

Дата 
надхо- 
дження 

штрафних 
санкцій 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець (повне 
найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код 
виконавця  

(за ЄДРПОУ/ 
РНОКПП) 

Реквізити договору 
(дата укладання, 
номер та предмет 

договору) 

Призна-
чення 

платежу 
Сума (грн) 

        
        
        

Усього  
 

3. Відомості про помилкові надходження коштів 
(код статті 1.3) 

 

Дата 
надходження 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена),  
по батькові (за наявності) фізичної особи 

(фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

     
     
     

Усього  
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4. Відомості про використання коштів виборчого фонду  

(код статті 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 
 
 

Номер 
територіального 

виборчого 
округу  

(в порядку 
зростання) 

Код 
статті 

Дата 
платежу 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я, 

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код 
отримувача 

(за ЄДРПОУ/ 
РНОКПП) 

Призначенн
я платежу 

Сума  
(грн) 

        
        
        

Усього  
 

5. Відомості про оплату банківських послуг 
(код статті 2.7) 

 

Дата  
оплати послуг 

Номер розрахункового 
документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

     
     
     

Усього  
 

6. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів 
(код статті 3) 

 

Дата повернення 
коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування юридичної 
особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), 

по батькові (за наявності) фізичної 
особи (фізичної особи – підприємця) 

Код особи  
(за ЄДРПОУ/РНОКПП 

фізичної особи – 
підприємця) 

Сума (грн) 

     
     
     

Усього  
 

7. Відомості про повернення на поточні рахунки виборчого фонду коштів, 
перерахованих виконавцям 

 
Номер 

територіального 
виборчого 

округу 
(в порядку 
зростання) 

Дата 
повер-
нення 

коштів 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Виконавець 
(повне 

найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

Код виконавця 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 

Реквізити 
договору 

(дата 
укладання, 

номер та 
предмет 

договору) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

        
        
        

Усього  
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8. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду  
на накопичувальний рахунок 

 

Номер 
територіального 

виборчого округу 
(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

    
    
    

Усього  
 

9. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків  
на накопичувальний рахунок виборчого фонду 

 

Номер 
територіального 

виборчого округу  
(в порядку зростання) 

Дата перерахування Номер розрахункового 
документа Сума (грн) 

    
    
    

Усього  
 
 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                               ___________                        _______________________ 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 
 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                               ___________                        _______________________ 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 
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