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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  

 

____________остаточний______________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "06" до "29" жовтня 2020 року  
_____ місцеві вибори у Миколаївську обласну раду 25 жовтня 2020 року___  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

МИКОЛАЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, UA593266100000026427054100447 

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

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду Купінець Олександра Степанівна________   __             3173708782_____ 
                                                        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

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

45 800,00

1.3 Добровільні внески фізичних осіб 220 565,20
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) 

266 365,20

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 

 
 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) 

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) 

 

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

266 362,42 

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 

2,78 

Звіт подано "30" жовтня 2020 року 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          __Купінець О. С._________ 
                                                                                       (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) 

 

____________остаточний_____________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "06" до "29" жовтня 2020 року  
 

_____ місцеві вибори у Миколаївську обласну раду 25 жовтня 2020 року___  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

МИКОЛАЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 

(повна назва місцевої організації політичної партії) 
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, UA593266100000026427054100447 

(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) 

15.10.2020 @2PL755742 Пересунько Руслан Вікторович 45 800,00 
  
  

Усього 45 800,00 
 

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) 

07.10.2020 @2PL883216 Костов Андрій Іванович 10 030,00
07.10.2020 @2PL358426 Доценко Вікторія Валеріївна 1 100,00
08.10.2020 @2PL771463 Онищук Володимир Іванович 900,00
08.10.2020 @2PL933077 Мочалко Петро Сергійович 29 670,00
08.10.2020 @2PL981452 Мочалко Петро Сергійович 60,00
08.10.2020 @2PL993262 Цимбалюк Тимофій Данилович 31 940,00
09.10.2020 @2PL097389 Пилипенко Дмитро Валентинович 15 050,00
09.10.2020 @2PL144172 Путій Юрій Валерійович 900,00
11.10.2020 @2PL389183 Доценко Вікторія Валеріївна 1 140,00
13.10.2020 @2PL127230 Петрина Олена Володимирівна 23 000,00
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13.10.2020 @2PL133869 Костов Андрій Іванович 39 240,00
14.10.2020 @2PL731558 Яцун Олександр Олександрович 1 640,00
15.10.2020 @2PL903878 Самчинська Людмила Юрiївна 1 000,00
15.10.2020 @2PL958413 Хлiвна-Андреєва Олена Григорiвна 3 200,00 

16.10.2020 @2PL599295 Онищук Володимир Iванович 19 520,00
16.10.2020 @2PL713011 Грицюк Вiталiй Анатолiйович 4 040,00
16.10.2020 @2PL725525 Михальчук Наталiя Миколаївна 1 000,00
19.10.2020 @2PL178001 Ламонова Людмила Iванiвна 498,00
19.10.2020 @2PL439686 Коваленко Олександр Васильович 1 100,00
19.10.2020 @2PL499787 Гордовий Сергій Іванович 300,00
19.10.2020 @2PL022608 Петров Анатолiй Леонiдович 8 927,20
19.10.2020 @2PL218328 Кухаренко Всеволод Вiталiйович 7 250,00
20.10.2020 @2PL870803 Хлiвна-Андреєва Олена Григорiвна 700,00
20.10.2020 @2PL974892 Грицюк Вiталiй Анатолiйович 4 400,00
21.10.2020 @2PL763332 Талоха Свiтлана Аркадiївна 1 750,00
21.10.2020 @2PL773442 Атеменко Сергiй Анатолiйович 1 750,00
21.10.2020 @2PL775529 Мангул Iлля Анатолiйович 1 750,00
23.10.2020 @2PL169902 Химинець Валерiя Юрiївна 8 710,00
Усього 220 565,20 

 

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) 
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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) 

UA893266100000026425054100751 07.10.2020 1 10 030,00 
UA893266100000026425054100751 07.10.2020 5 500,00 
UA893266100000026425054100751 08.10.2020 8 29 727,50 
UA893266100000026425054100751 08.10.2020 11 23 200,00 
UA893266100000026425054100751 09.10.2020 12 12 000,00 
UA893266100000026425054100751 13.10.2020 14 66 240,00 
UA893266100000026425054100751 15.10.2020 18 12 520,00 
UA893266100000026425054100751 15.10.2020 20 48 940,52 
UA893266100000026425054100751 16.10.2020 24 19 520,00 
UA893266100000026425054100751 16.10.2020 26 4 040,00 
UA893266100000026425054100751 19.10.2020 38 7 942,40 
UA893266100000026425054100751 20.10.2020 39 11 500,00 
UA893266100000026425054100751 22.10.2020 42 5 202,00 
UA893266100000026425054100751 23.10.2020 44 15 000,00 
Усього 266 362,42 

 

Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          ____Купінець О. С._____ 
                                                                                       (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 

 

___________________________________________остаточний_______________________________________________________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "06" до "29" жовтня 2020 року  
_____ місцеві вибори у Миколаївську обласну раду 25 жовтня 2020 року___  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

МИКОЛАЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 
(повна назва місцевої організації політичної партії) 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, UA593266100000026427054100447 
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)  

Розпорядник коштів  
накопичуваного рахунку  
виборчого фонду Купінець Олександра Степанівна________   __             3173708782_____ 
                                                        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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК», 
ЄДРПОУ 14360570, 
м. Миколаїв 

UA89326610
00000264250
54100751 

266 362,42 266 362,42   266 362,42  101637,50 127057,72 15000,00 22667,20    0,00 

Разом  266 362,42 266362,42 266362,42 101637,50 127057,72 15000,00 22667,20 0,00 

Звіт подано "30" жовтня 2020 року 
Розпорядник коштів накопичувального  
рахунку виборчого фонду                              ___________                          ______Купінець О. С._____ 
                                                                                                          (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 
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 "06" до "29" жовтня 2020 року  

_____ місцеві вибори у Миколаївську обласну раду 25 жовтня 2020 року___  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

МИКОЛАЇВСЬКА 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) 

 07.10.2020 1 10 030,00
 07.10.2020 5 500,00
 08.10.2020 8 29 727,50
 08.10.2020 11 23 200,00
 09.10.2020 12 12 000,00
 13.10.2020 14 66 240,00
 15.10.2020 18 12 520,00
 15.10.2020 20 48 940,52
 16.10.2020 24 19 520,00
 16.10.2020 26 4 040,00
 19.10.2020 38 7 942,40
 20.10.2020 39 11 500,00
 22.10.2020 42 5 202,00
 23.10.2020 44 15 000,00

Усього 266 362,42 
 

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  
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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 
 
 

 
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
нкового 
докумен

та 

Отримувач (повне 
найменування/ 

прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 

особи – підприємця) 

Код отримувача 
(за ЄДРПОУ/ 

РНОКПП) 
Призначення платежу 

Сума  
(грн) 

 2.5.4 07.10.2020 3 Григор’єв 
Василь 

Олександрови
ч 

2675118816 оплата за розмiщення 
друк.агiт.матерiалiв на 

бiлбордах зг.рах.№19 вiд 
06.10.20 (до дог.№б/н вiд 

05.10.20)Без ПДВ. 

940,00 

 2.5.4 07.10.2020 4 СОК 
«Ізумруд» 

33531176 оплата за розмiщення 
матерiалiв передвиборчої 

агiтацiї зг.рах.№7 вiд 
07.10.20(до дог.№1 вiд 

02.10.20) Без ПДВ. 

500,00 

 2.3.2 07.10.2020 2 ПП РГ 
"КОНТАКТ" 

20872794 оплата за розмiщення 
агiтацiйного матерiалу в 

газетi " Контакт" 
зг.рах.СФ-126 вiд 

06.10.20(до дог.№б/н вiд 
06.10.20).Без ПДВ 

9 090,00 

 2.2.1 08.10.2020 7 ГУМЕНЮК 
ЮЛІЯ 

АНАТОЛІЇВ
НА 

2983921288 оплата за виготовлення 
друкованих матерiалiв 
передвиборної агiтацiї 
зг.рах.№1008067 вiд 

08.10.20(до дог.№201008-
03 вiд 08.10.20). Без ПДВ.

1 207,50 

 2.2.1 08.10.2020 6 Співак 
Вікторія 
Юріївна 

2428324143 оплата за виготовлення 
друкованих матерiалiв 
передвиборної агiтацiї 
зг.рах.№ВИ-000333 вiд 

07.10.20(до 
дог.№22/2020ПП вiд 
06.10.20) Без ПДВ. 

28 520,00 

 2.5.4 08.10.2020 9 Мосякіна 
Олександра 
Ярославівна 

2451918546 оплата за розмiщення 
друкованих агiтацiйних 
матерiалiв на бiлбордах 
зг. рах.№СФ-000008 вiд 

28.09.20. Без ПДВ. 

17 700,00 

 2.2.1 08.10.2020 10 ТОВ «МЕДІА 
ІНФОРМ 
ГРУПП»

33896930 оплата за виготовлення 
друкованих матерiалiв 
передвиборної агiтацiї 

5 500,00 
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зг.рах.№СФ-0000189 вiд 
08.10.20(до дог.№ У сумi 
4583.33 грн., ПДВ - 20 % 

916.67 грн. 
 2.3.2 11.10.2020 13 ТОВ 

"РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ 

"НОВИНИ 
ВОЗНЕСЕНСЬК

А: ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ" 

20907469 оплата за публiкування 
агiтацiйних матерiалiв у 

друкованих засобах 
масової iнформацiй 

зг.рах№283 вiд 08.10(до 
дог.№6 вiд 08.10.20) Без 

ПДВ. 

12 000,00 

 2.2.1 13.10.2020 15 Ізмайлов 
Андріян 

Олександрови
ч 

2288907754  оплата за виготовлення 
друкованих матерiалiв 
передвиборної агiтацiї 

зг.рах.№406 выд 
13.10.20(до дог.№9-

ВФ/2020 вiд 03.10.20) Без 
ПДВ. 

4 000,00 

 2.2.1 13.10.2020 16 Жорін Роман 
Володимиров

ич 

2867008593 оплата за виготовлення 
друкованих матерiалiв 
передвиборної агiтацiї 

зг.ах.№100 вiд 12.10.20. 
Без ПДВ. 

44 690,00 

 2.3.2 13.10.2020 17 ПП РГ 
"КОНТАКТ" 

20872794 оплата за публiкування 
агiтацiйних матерiалiв у 

газетi "Контакт" 
зг.рах.№СФ-134 вiд 
12.10.2020. Без ПДВ.

17 550,00 

 2.3.2 15.10.2020 23 ПП"РЕДАКЦІЯ 
НОВООДЕСЬК

ОЇ ГАЗЕТИ 
ПРОМІНЬ" 

02474185 +;1220;оплата за 
публiкування агiтацiйних 
матерiалiв у друкованих 

засобах масової 
iнформацiї зг.рах.№181 
вiд 15.10.20. Без ПДВ.

3 200,00

 2.3.1 15.10.2020 21 ТОВ ТРК "НІС-
ТВ" 

20874043 +;1211; оплата ефiрного 
часу на телебаченнi для 

передвиборчої агiтацiї на 
телеканалi "НIС-ТВ" 

зг.рах.№ 120 вiд 15. У 
сумi 21900.00 грн., ПДВ - 

20 % 4380.00 грн. 

28 280,00

 2.3.1 15.10.2020 22 ТОВ ТРК "НІС-
ТВ" 

20874043 +;1211; оплата ефiрного 
часу на телебаченнi для 

передвиборчої агiтацiї на 
телеканалi "НIС-ТВ" 

зг.рах.№ 121 вiд 15. У 
сумi 16217.10 грн., ПДВ - 

20 % 3243.42 грн. 

19 460,52

 2.3.2 16.10.2020 25 ПП РРГ 
"ГОЛОС 

БАШТАНЩИ
НИ" 

02474073 +;1220;оплата за 
публiкування агiтацiйних 
матерiалiв у газетi "Голос 

Баштанщини" зг.рах.№ 
241 вiд 15.10.20(до 

дог.№4 вiд 15.10.20). Без 
ПДВ. 

19 520,00

 2.3.2 16.10.2020 27 ПП РРГ 
"ГОЛОС 

02474073 +;1220;оплата за 
публiкування агiтацiйних 

4 040,00
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БАШТАНЩИ
НИ" 

матерiалiв у газетi "Голос 
Баштанщини" зг.рах.№ 

241 вiд 15.10.20. Без ПДВ.
 2.5.4 16.10.2020 29 ШАЛАРУ 

МАРИНА 
ПЕТРІВНА 

3217914860 +;1350; оплата за 
розмiщення друкованих 

агiтацiйних матерiалiв на 
носiях зовнiшньої 

реклами зг.рах.№05-р вiд 
12.10.20(до дог.№06-р вiд 

12.10.20) Без ПДВ. 

1 000,00

 2.3.1 16.10.2020 28 КП ТРК 
"МАРТ" 

32092696 +;1211;оплата ефiрного 
часу на телеканалi 

"МАРТ" зг.рах.№304 вiд 
16.10.20(до дог.№133 вiд 
12.10.20). У сумi 1400.00 
грн., ПДВ - 20 % 280.00 

грн. 

1 680,00

 2.3.2 19.10.2020 30 ПП "ГОЛОС 
КАЗАНКІВЩИН

И 

02474156 +;1220; оплата за 
публiкування агiтацiйних 
матерiалiв у газетi "Голос 

Казанкiвщини" 
зг.рах.№206 вiд 19.10.20. 

Без ПДВ. 

498,00

 2.2.1 19.10.2020 31 ПП 
"ВИДАВНИЦТ

ВО ГАЗЕТИ 
"ВПЕРЕД" 

02474179 +;1110; оплата за 
виготовлення друкованих 
матерiалiв передвиборної 

агiтацiї (листiвки) 
зг.рах.№410 вiд 18.10.20. 

Без ПДВ. 

1 100,00

 2.2.1 19.10.2020 32 ТИТОВА 
СВIТЛАНА 

ФЕДОРIВНА 

2493408521 +;1110; оплата за 
виготовлення друкованих 
матерiалiв передвиборної 
агiтацiї зг.рах.№2068 вiд 

19.10.20. Без ПДВ. 

300,00

 2.2.1 19.10.2020 33 ТОВ «МЕДІА 
ІНФОРМ 
ГРУПП» 

33896930 +;1110; оплата за 
полiграфiчнi послуги зг. 
рах.№ СФ-0000193 вiд 

19.10.20. У сумi 4600.00 
грн., ПДВ - 20 % 920.00 

грн. 

5 520,00

 2.3.2 19.10.2020 34 ПП РГ 
"КОНТАКТ" 

20872794 +;1220; оплата за 
публiкування агiтацiйних 

матерiалiв у газетi 
"Контакт" зг.рах.№ СФ-

148 вiд 19.10.20. Без ПДВ.

630,00

 2.5.4 19.10.2020 35 ПСП 
"КОРОНА" 

24784472 +;1350; оплата за 
розмiщення друкованих 

агiтацiйних матерiалiв на 
засобах зовнiшньої 

реклами зг. рах.№67 вiд 
05.10. 

2 527,20

 2.3.2 19.10.2020 36 ТОВ "ТКМ 
"ВСЕСВІТ" 

24783432 +;1220; оплата за 
публiкування агiтацiйних 

матерiалiв у газетi "ТВ 
Всесвiт" зг. рах.№СФ-

0000072 вiд 19.10.20(до 
дог У сумi 6006.00 грн., 

7 207,20
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ПДВ - 20 % 1201.20 грн.
 2.2.1 20.10.2020 40 ПП 

"ВИДАВНИЦТ
ВО ГАЗЕТИ 
"ВПЕРЕД" 

02474179 +;1110; оплата за 
виготовлення друкованих 
матерiалiв передвиборної 

агiтацiї (листiвок) 
зг.рах.№ 409 вiд 17.10.20. 

Без ПДВ. 

10 800,00

 2.3.2 20.10.2020 41 ПП"РЕДАКЦІ
Я 

НОВООДЕСЬ
КОЇ ГАЗЕТИ 
ПРОМІНЬ" 

02474185 +;1220;оплата за 
публiкування агiтацiйних 
матерiалiв у друкованих 

засобах масової 
iнформацiї зг.рах.№188 
вiд 205.10.20. Без ПДВ.

700,00

 2.3.2 22.10.202 43 ПП 
"РЕДАКЦІЯ 

ГАЗЕТИ 
"БЕРЕЗАНЬ" 

02474085 +;1220; оплата за 
публiкування агiтацiйних 

матерiалiв у газетi 
"Березань" зг.ах.№ 169 
вiд 21.10.20. Без ПДВ.

5 202,00

 2.4 23.10.2020 45 ХРИСТЕНКО 
АРТЕМ 

ІГОРОВИЧ 

3143008818 оплата за послуги з 
розмiщення матерiалiв 

передвиборної агiтацiї в 
мережi "Iнтернет" зг.рах. 

№15102020-023 вiд 
15.10.20. Без ПДВ. 

15 000,00

Усього 266 362,42 

 
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) 
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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) 

   
    
   

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                               ___________                        ______Купінець О. С.____ 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 

 
Розпорядник коштів  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                               ___________                        _______________________ 
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 
 
 
 
 


	Накопичувальний рахунок остаточний звіт
	консалідований звіт остаточний

