
РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, 

міського голови (форми № 4) 
______проміжний__________ 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 
 

за період з "13_" до "_17_" ___жовтня_____ 2020_ року  
 

_____________________ чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 р _____________________  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

________________________ Возняк Олександр Михайлович _________________________ 
(прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, 

селищного, міського голови) 
__________________ Укргазбанк  2379804491_____________________ 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  
___________________ Шевченківській район м. Києва ______________________ 

______________________________13______________________________ виборчий округ  
 (назва багатомандатного, єдиного сільського, селищного, міського виборчого округу) 
з виборів ___________________ депутатів Київської міськради _______________________ 

(депутатів сільських, селищних, міських  рад, сільських, селищних, міських голів) 
 

1. Відомості про надходження коштів місцевої організації політичної партії  
(для кандидатів, висунутих місцевою організацією політичної партії) 

(код статті 1.1) 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 

   
   
   

Усього  
 

2. Відомості про надходження власних коштів кандидата 
(код статті 1.2) 

Дата 
надходження 
внеску 

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

Сума  
(грн) 

13.10.202
0 

 
TR.1851632.18071.1217

3  

Возняк Олександр Михайлович 10000 

    
    

Усього 10000 Грн.  
 

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) 

15.10.202
0 

 
TR.16386231.43722.138

88 

Зінькевич Ярослав Павлович 25000 

    
    

Усього 25000 Грн.  



4. Відомості про надходження штрафних санкцій за укладеними договорами 
(код статті 1.4) 

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  

 
5. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок  

(код статті 1.5) 
 

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  
 

6. 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  
 

7. 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 перераху-
вання 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  

 
8. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.3) 
Дата  

оплати послуг 

Номер 
розрахункового 
документа 

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

15.10.2020  Укргазбанк 2379804491 338 
     
     

Усього 338 Грн.  
 
 
 
 
 



9. 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  
 

10. Відомості про опублікування реквізитів поточного 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  
 

11. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду  
(код статті 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2, 3.4, 3.5.1, 

3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5.1, 3.5.5.2, 3.6) 
 

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) 

       
       
       
Усього  

 
12. 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  

 
 
Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду                      ___________                             ________________________ 
                                                                                   (підпис)                                                              (прізвище та ініціали) 
 


