
 

 

 
Додаток 1  

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 30 квітня 2014 року № 448 

форма № 1 

ЗВІТ  

про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду політичної партії, кандидати у 

народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному 

виборчому окрузі, та їх використання 

Політична партія «Україна Майбутнього» 

(повна назва політичної партії)  

ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ВАТ Ощадбанк м. Київ  

МФО 322669  Рахунок № 26412303569152 

 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

_____________________________________________________________ 

Одномандатний виборчий округ № _____ 

Код статті Найменування статті Сума (грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду 

6 Перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 1 572 674,88 

9 Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами - 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду (6 + 9) 
1 572 674,88 

2. Використання коштів виборчого фонду 

1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 
1 572 674,68 

1100 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

(1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150): 
581 507,20 

1110 друкованих матеріалів (плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 581 507,20 

1120 відеозаписів - 

1130 аудіозаписів - 



1140 предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо), що містять візуальні зображення назви, символіки, 

прапора партії 

- 

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

агітації 

- 

1200 Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 
294 141,00 

1210 Оплата ефірного часу (1211 + 1212): - 

1211 на телебаченні - 

1212 на радіо 294 141,00 

1220 Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації - 

1300 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації  

(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 
225 020,00 

1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення виборчих листівок, плакатів, 

технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших предметів і матеріалів, 

пов’язаних із передвиборною агітацією) 

  23 688,00 

1320 оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-

конференцій стосовно передвиборних програм та політичної діяльності партії, а також для виготовлення 

матеріалів передвиборної агітації 

- 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації - 

1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів громадян та інших публічних заходів 

передвиборної агітації 

- 

1350 виготовлення (оренда) рекламних щитів - 

1360 послуги зв’язку (1361 + 1362): - 

1361 послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, фототелеграфного, факсимільного, 

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

- 



1362 послуги поштового зв’язку 201 332,00 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію (розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 

реклами на носіях зовнішньої реклами; проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації 

фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії, а також оприлюднення інформації 

про таку підтримку тощо) 

472 006,68 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду  

(6 + 9 - 1000) 
0,00 

9 
у тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями за укладеними договорами - 

Звіт подано "____" _________________20___ року 

Розпорядник коштів  

поточного рахунку  

виборчого фонду 

 

 

______________  
(підпис) 

 

 

Кривенко Т.О. 
(прізвище та ініціали) 

Секретар  

Центральної виборчої комісії 

 

Т.ЛУКАШ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Додаток 2  

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 30 квітня 2014 року № 448 

РОЗШИФРОВКА  

до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду політичної партії, 

кандидати у народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному 

багатомандатному виборчому окрузі, та їх використання 

1. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок  

(код надходження коштів 6) 

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 



02.10.2014 1 525 024,00 

02.10.2014 2 25 000,00 

03.10.2014 3 140 000,00 

10.10.2014 4 314 589,90 

13.10.2014 5 225 020,00 

13.10.2014 6 23 700,00 

14.10.2014 7 83 567,98 

14.10.2014 8 210 573,00 

 9 25 200,00 

Усього перераховано коштів 1 572  674,88 

2. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами  

(код надходження коштів 9) 

Дата перерахування 

штрафних санкцій 

Номер розрахункового 

документа 

Виконавець 

(повна назва) 

Код виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, 

номер та 

предмет 

договору) 

Призначення платежу Сума (грн) 

       

       

       

       



       

Усього перераховано штрафних санкцій - 

3. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду партії 

Дата платежу Номер 

розрахункового 

документа 

Отримувач (повна 

назва) 

Код 

отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Призначення платежу Код статті 

витрат 

Сума (грн) 

02.10.2014 1 ТОВ «Виробничо- 

комерційна фірма 

«АРТ-ПРЕС» 

24438497 Виготовлення друкованих матеріалів 

передвиборчої агітації (друк агітаційного 

буклету), згідно з рахунком № КО2759 від 

02.10.2014 р 

1110 525024,00 

 2 ФОП Сопєлкін М.О. 2523617472 Виготовлення друкованих матеріалів 

передвиборної агітації (друк постерів на 

папері), згідно з рахунком № 021003Д від 

02.10.2014 р 

1110 25000,00 

03.10.2014 3 ТОВ «МЕДІА НАЙС» 38918644 Часткова оплата за розміщення політичної 

реклами на носіях зовнішньої реклами, згідно 

з рахунком № СФ48  від 03.10.2014 р.,  

1400 140000,00 

10.10.2014 4 ТОВ «Виробничо- 

комерційна фірма 

«АРТ-ПРЕС» 

24438497 Виготовлення друкованих матеріалів 

передвиборної агітації (друк агітаційної 

листівки), згідно з рахунком № КО2813 від 

06.10.2014 р 

1110 12643,20 

 5 ТОВ «МЕДІА НАЙС» 38918644 Доплата за розміщення політичної реклами на 

носіях зовнішньої реклами, згідно з рахунком 

№ СФ48  від 03.10.2014 р. 

1400 140040,00 

 6 ТОВ «МЕДІА НАЙС» 38918644 Розміщення політичної реклами на носіях 

зовнішньої реклами, згідно з рахунком № 

СФ49  від 06.10.2014 р. 

1400 49535,68 



 7 ТОВ «МЕДІА НАЙС» 38918644 Виготовлення друкованих матеріалів 

передвиборної агітації (друк скроллів), згідно 

з рахунком № СФ50 від 08.10.2014 р. 

1110 8840,00 

 8 ТОВ «КОНФЕТТІ» 36573355 ;Розміщення матеріалів передвиборної агітації 

на світодіодних екранах, згідно з рахунком № 

КО-159  від 09.10.2014 р. 

1400 100531,00 

 9 ПП «Волинь Пост» 37940532 Оплата за розміщення агітаційних матеріалів 

на сайті , згідно з рахунком № 350  від 

08.10.2014 р. 

1400 3000,00 

13.10.2014 10 КФПрАТ»Бліц-

Інформ»-Видавництво 

»Бліц-Інформ» 

26008602 Часткова оплата за кур"єрську безадресну 

доставку агітаційного буклету, згідно з 

рахунком № 7109/600/20014370 від 06.10.2014 

р.,  

1362 200000,00 

 11 КФПрАТ»Бліц-

Інформ»-Видавництво 

»Бліц-Інформ» 

26008602 Транспортування агітаційного буклету, згідно 

з рахунком № 7109/600/20014397 від 

10.10.2014 р. 

1310 23688,00 

 12 КФПрАТ»Бліц-

Інформ»-Видавництво 

»Бліц-Інформ» 

26008602 Кур"єрська безадресна доставка агітаційного 

буклету, згідно з рахунком № 

7109/600/20014397 від 10.10.2014 р. 

1362 1332,00 

 13 ДФ ПрАТ 

"СЬОГОДНІ 

МУЛЬТИМЕДІА"Ред.

сайту GOROD UA 

36158062 Розміщення агітаційної реклами на сайті , 

згідно з рахунком № СІГ -14-0275  від 

06.10.2014 р 

1400 13700,00 

 14 ФОП Самчук Віталій 

Олександрович 

3113922818 Часткова оплата за розміщення політичної 

реклами на брендмауері, згідно з рахунком № 

41  від 10.10.2014 р. 

1400 10000,00 



14.10.2014 15 ПП 

"Телерадіокомпанія 

"АРТ" 

32402158 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 12 від 09.10.2014 р 

1212 1080,00 

 16 ПП 

"Телерадіокомпанія 

"Атолл" 

24989122 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 127 від 13.10.2014 р 

1212 2160,00 

 17 ТОВ "Бойчук Студія" 22188659 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 57 від 13.10.2014 р 

1212 3180,00 

 18 ТОВ 

"Телерадіокомпанія 

"Ваше радіо" 

24960420 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 92 від 13.10.2014 р 

1212 1080,00 

 19 ТОВ "ТРК "Імідж ТV" 20907141 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 82 від 13.10.2014 р. 

1212 1113,00 

 20 ППФ "Лямін" 19488636 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 112 від 13.10.2014 р 

1212 17280,00 

 21 ТОВ 

"Телерадіокомпанія 

Медіа ФМ" 

33116009 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 54 від 13.10.2014 р 

1212 2160,00 

 22 ТОВ 

"Телерадіокомпанія"

Музично-

інформаційне радіо" 

33969097 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 31 від 13.10.2014 р 

1212 1080,00 

 23 ТОВ 

"Телерадіокомпанія 

"Місто ФМ" 

34563984 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 31 від 13.10.2014 р 

1212 2160,00 

 24 УКТР "Ютар" 24263833 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 70 від 13.10.2014 р 

1212 12960,00 



 25 ТОВ 

"Телерадіокомпанія 

"Нова Хвиля" 

35358531 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 13/10-1* від 13.10.2014 р 

1212 2160,00 

 26 ТОВ ТРК "Новий 

день" 

37298045 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 48 від 13.10.2014 р. 

1212 900,00 

 27 ТОВ "Радіокомпанія 

"Ностальжі" 

22134050 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 1669 від 13.10.2014 р 

1212 2160,00 

 28 ТОВ 

"Телерадіокомпанія 

"Пілот" 

24897584 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 32 від 13.10.2014 р 

1212 1080,00 

 29 ТОВ "РАДІО ТОН" 21155577 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 1082 від 13.10.2014 р 

1212 1080,00 

 30 ТОВ "Телерадіомовна 

компанія "Унісон 

плюс" 

32016577 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 50 від 13.10.2014 р 

1212 1080,00 

 31 ПП РК "Черкаси-

Вибір" 

30147008 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 161 від 13.10.2014 р. 

1212 2160,00 

 32 ТОВ 

"Телерадіокомпанія 

"Чарівний світ" 

24996062 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 33 від 13.10.2014 р 

1212 2160,00 

 33 ТОВ 

"Телерадіокомпанія 

ЮТА-ТV" 

21041753 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № П-008 від 09.10.2014 р 

1212 900,00 

 34 ТОВ "ТРК "Медіа 

маркет" 

31306998 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 270 від 13.10.2014 р 

1212 152640,00 

 35 ТОВ ТРК "МАН" 31658444 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 118 від 13.10.2014 р 

1212 3816,00 



 36 ТОВ 

"Телерадіокомпанія 

"КЛАСИК РАДІО" 

35946731 Оплата ефірного часу на радіо, згідно з 

рахунком № 33 від 13.10.2014 р 

1212 4752,00 

 37 ТОВ 

"Телерадіоорганізація 

"Русское Радио"-

Україна 

31407092 Частвова оплата ефірного часу на радіо, згідно 

з рахунком № 516 від 13.10.2014 р 

1212 75000,00 

15.10.2014 38 ТОВ "Виробничо-

комерційна фірма 

"АРТ-ПРЕС" 

24438497 Виготовлення друкованих матеріалів 

передвиборної агітації (друк агітаційного 

буклету), згідно з рахунком № КО2948 від 

14.10.2014 р 

1110 10000,00 

 39 ФОП Самчук Віталій 

Олександрович 

3113922818 Доплата за розміщення політичної реклами на 

брендмауері, згідно з рахунком № 41  від 

10.10.2014 р. 

1400 15200,00 

       

 

 

 

 

4. Відомості про повернення коштів виконавцями за укладеними договорами 

Дата повернення 

коштів 

Номер розрахункового 

документа 

Виконавець 

(повна назва) 

Код виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, номер 

та предмет 

договору) 

Призначення платежу Сума 

(грн) 

       

       

       

       



       

Усього повернуто коштів - 

 

 

 

 

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

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

   

   

   

   

   

Усього перераховано коштів - 

Розпорядник коштів  

поточного рахунку  

виборчого фонду 

 

 

______________  
(підпис) 

 

 

Кривенко Т.О.  
(прізвище та ініціали) 

Секретар  

Центральної виборчої комісії 

 

Т.ЛУКАШ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
Додаток 3  

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 30 квітня 2014 року № 448 

форма № 2 

ЗВІТ  

про формування виборчого фонду політичної партії, кандидати у народні депутати України від 

якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 
Політична партія «Україна Майбутнього» 

(повна назва політичної партії)  

ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ВАТ Ощадбанк м. Київ  

МФО 322669  Рахунок № 26413302569152 

 
(назва та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, № рахунку) 

_____________________________________________________________ 

Код статті Найменування статті Сума (грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії 

1 Власні кошти партії 1 573000,00 

3 Добровільні внески фізичних осіб - 

10 
Надходження від осіб, не визначених у частині першій статті 50 Закону України "Про 

вибори народних депутатів України" (юридичні особи, громадські організації тощо), 

які перераховуються до Державного бюджету України 

- 

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (1 + 3 + 10) 
1 573000,00 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду партії 

2000 Повернення добровільних внесків фізичним особам(2100 + 2400) 
- 

2100 Повернення фізичним особам внесків, від яких відмовився розпорядник 

накопичувального рахунку 

- 

2400 Повернення фізичним особам внесків, що надійшли до виборчого фонду пізніше, ніж - 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/paran579#n579


за день до дня голосування 

3000 Перерахування коштів до Державного бюджету України (3110 + 3120 + 3210 + 3220 

+ 3240 + 3300) 
- 

3110 Перерахування до Державного бюджету України внесків іноземних громадян та осіб 

без громадянства 

- 

3120 Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб під псевдонімом та 

анонімних жертводавців 

- 

3210 Перерахування до Державного бюджету України внесків фізичних осіб, від яких 

відмовився розпорядник накопичувального рахунку, в разі неможливості їх повернення 

відповідним фізичним особам 

- 

3240 Перерахування до Державного бюджету України банком внесків, що надійшли до 

виборчих фондів пізніше ніж за день до дня голосування, у разі неможливості їх 

повернення банком відповідним фізичним особам 

- 

3300 
Перерахування до Державного бюджету України внесків від осіб, не зазначених у 

кодах 3110, 3120, які не мають права робити внески до виборчих фондів відповідно 

дочастини першої статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

(юридичні особи, громадські організації тощо) 

- 

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

функціонуванням 
- 

Усього перераховано коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду (2000 + 3000 +4000) 
- 

Загальний розмір виборчого фонду (1 + 3 + 10) - (2000 + 3000 +4000) 
1 573000,00 

Звіт подано "____" _________________20___ року 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду 

 

 

______________  
(підпис) 

 

 

Кривенко Т.О. 
(прізвище та ініціали) 

Секретар  

Центральної виборчої комісії 

 

Т.ЛУКАШ 
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Додаток 4  

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 30 квітня 2014 року № 448 

РОЗШИФРОВКА  

до Звіту про формування виборчого фонду політичної партії, кандидати у народні депутати 

України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 
1. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок власних коштів політичної партії  

(код надходження коштів 1) 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

02.10.2014 467 700 000,00 

10.10.2014 468 312 000,00 

13.10.2014 469 541 000,00 

14.10.2014 472 20 000,00 

   

Усього надійшло коштів 
1 573 000,00 

2. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок добровільних внесків фізичних осіб  

(код надходження коштів 3) 

Дата надходження 

внеску 

Номер розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, по 

батькові платника 

Дата народження 

платника 

Місце проживання, адреса 

житла платника 

Сума (грн) 

      

      

      

      

      



Усього надійшло коштів - 

3. Відомості про надходження на накопичувальний рахунок внесків від осіб, не визначених у частині першій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України"  
(юридичні особи, громадські організації тощо)  

(код надходження коштів 10) 

Дата надходження 

внеску 

Номер розрахункового 

документа 

Платник (повна назва) Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Банківські реквізити платника Сума (грн) 

      

      

      

      

      

Усього надійшло коштів - 

4. Відомості про повернення фізичним особам внесків, що надійшли до виборчого фонду  

(код спрямування коштів 2100, 2400) 

Дата повернення 

внеску 

Номер розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

отримувача 

Дата народження 

отримувача 

Місце проживання, 

адреса житла 

отримувача 

Код спрямування коштів Сума (грн) 
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Усього повернуто внесків - 

5. Відомості про перерахування коштів до Державного бюджету України  

(код спрямування коштів 3110, 3120, 3210, 3240) 

Дата повернення 

внеску 

Номер розрахункового 

документа 

Особа, від якої отримано внесок Код спрямування коштів Сума (грн) 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата народження Місце проживання, 

адреса житла 

       

       

       

       

       

Усього перераховано коштів до Державного бюджету України - 

6. Відомості про перерахування до Державного бюджету України внесків від осіб, не визначених у частині першій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України"  
(юридичні особи, громадські організації тощо)  

(код спрямування коштів 3300) 

Дата повернення 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Платник, від 

якого 

отримано 

внесок (повна 

назва) 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Банківські реквізити платника Сума (грн) 
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Усього перераховано коштів до Державного бюджету України - 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду 

 

 

______________  
(підпис) 

 

 

Кривенко Т.О.  
(прізвище та ініціали) 

Секретар  

Центральної виборчої комісії 

 

Т.ЛУКАШ 

 

 

 
 

 

 
Додаток 5  

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 30 квітня 2014 року № 448 

форма № 3 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ  

про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду політичної партії, кандидати у 

народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному 

виборчому окрузі, та їх використання 

Політична партія «Україна Майбутнього» 
(повна назва політичної партії) 

Номер 

одномандатного 

виборчого 

округу 

Назва, код та місце-

знаходження банку, в 

якому відкрито поточний 

рахунок 

Номер поточного 

рахунку 
Надійшло коштів (грн) Використано коштів (грн) Залишок 

коштів 

(грн) 

(гр.4-гр.7) 

Усього 

(гр.5+гр.6) 
у тому числі Усього 

(гр.8+гр.9+ 

гр.10+гр.11) 

у тому числі 
перерахуван

ня коштів з 

накопичува

льного 

рахунку 

(код 6) 

перерахув

ання 

штрафних 

санкцій 

(код 9) 

виготовлення 

матеріалів 

передвиборної 

агітації (код 

1100) 

використання 

засобів масової 

інформації (код 

1200) 

інші послуги, 

пов’язані з 

проведенням 

передвиборно

ї агітації (код 

1300) 

інші 

витрати на 

передвибор

ну агітацію 

(код 1400) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

 
ТВБВ № 

10026/01 філії 

Головного 

26412303569152 
 

1572674,88 1572674,88  

 
1572674,88 581507,20 294141,00 225020,00 472006,68 0,00 



Управління  

по ВАТ 

Ощадбанк м. 

м. Київ  

МФО 322669   

03150 м. Київ, 

вул.Горького,

105 

 

 

          
          
          
Разом 1572674,88 1572674,88  

 
1572674,88 581507,20 294141,00 225020,00 472006,68 0,00 

Звіт подано "____" _________________20___ року 

Розпорядник коштів 

накопичувального рахунку 

виборчого фонду 

 

 

______________  
(підпис) 

 

 

Кривенко Т.О. 
(прізвище та ініціали) 

Секретар  

Центральної виборчої комісії 

 

Т.ЛУКАШ 

 

 
 

 

 
Додаток 6  

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 30 квітня 2014 року № 448 

РОЗШИФРОВКА  

до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду 

політичної партії, кандидати у народні депутати України від якої зареєстровані в 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та їх використання 

1. Відомості про перерахування коштів із накопичувального рахунку на поточні рахунки виборчого фонду  
(код надходження коштів 6) 

Дата перерахування Номер розрахункового документа Сума (грн) 

Одномандатний виборчий округ № ___; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок; № поточного рахунку 



 1  

   

   

Усього перераховано коштів на цей поточний рахунок - 

Одномандатний виборчий округ № ___; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок; № поточного рахунку 

   

   

   

Усього перераховано коштів на цей поточний рахунок - 

   

Усього перераховано коштів на поточні рахунки - 

2. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами  

(код надходження коштів 9) 

Дата перерахування 

штрафних санкцій 

Номер розрахункового 

документа 

Виконавець (повна 

назва) 

Код виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, номер 

та предмет 

договору) 

Призначення платежу Сума (грн) 

Одномандатний виборчий округ № ___; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок; № поточного рахунку 

       

       

       



Усього перераховано штрафних санкцій на цей поточний рахунок - 

Одномандатний виборчий округ № ___; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок; № поточного рахунку 

       

       

       

Усього перераховано штрафних санкцій на цей поточний рахунок - 

  

Усього перераховано штрафних санкцій на поточні рахунки - 

3. Відомості про використання коштів виборчого фонду 

Дата платежу Номер розрахункового 

документа 

Отримувач (повна 

назва) 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Призначення платежу Код статті витрат Сума (грн) 

Одномандатний виборчий округ № ___; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок; № поточного рахунку 

       

       

       

Усього використано коштів з цього поточного рахунку - 

Одномандатний виборчий округ № ___; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок; № поточного рахунку 

       

       



       

Усього використано коштів з цього поточного рахунку - 

  

Усього використано коштів з поточних рахунків 
- 

4. Відомості про повернення коштів виконавцями за укладеними договорами 

Дата повернення 

коштів 

Номер розрахункового 

документа 

Виконавець (повна 

назва) 

Код виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, номер 

та предмет 

договору) 

Призначення платежу Сума (грн) 

Одномандатний виборчий округ № ___; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок; № поточного рахунку 

       

       

       

Усього повернуто коштів на цей поточний рахунок - 

Одномандатний виборчий округ № ___; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок; № поточного рахунку 

       

       

       

Усього повернуто коштів на цей поточний рахунок - 

  



Усього повернуто коштів на поточні рахунки - 

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

Дата перерахування Номер розрахункового документа Сума (грн) 

Одномандатний виборчий округ № ___; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок; № поточного рахунку 

   

   

   

Усього перераховано коштів з цього поточного рахунку - 

Одномандатний виборчий округ № ___; назва, код та місцезнаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок; № поточного рахунку 

   

   

   

Усього перераховано коштів з цього поточного рахунку - 

   

Усього перераховано коштів з поточних рахунків - 

Розпорядник коштів  

накопичувального рахунку  

виборчого фонду 

 

 

______________  
(підпис) 

 

 

Кривенко Т.О.  
(прізвище та ініціали) 

Секретар  

Центральної виборчої комісії 

 

Т.ЛУКАШ 

 



 
 


