
Пояснювальна записка до 

промiжного фiнансового звiту 

про надходження та використання коштiв виборчого фонду Ганнохи 
Богдана lгоровича, кандидата в депутата Киiвськоi мiськоi ради вiд 

Киiвськоi мiськоi мiсцевоi органiзацii Полiтичноi napтii «УДАР 
(Украiнський Демократичний Альянс за Реформа) Вiталiя Кличка» 

Я, Ганноха Богдан Iгорович, кандидат у депутати Ки1всько1 мiськоr ради 
на чергових мiсцевих виборах 25 жовтня 2020 року, розпорядник поточного 

рахунку власного виборчого фонду повiдомляю, що: 

- факти нецiльового використання коштiв виборчого фонду вiдсутнi; 

- причин повернення коштiв та сплати штрафних санкцiй виконавцями за 

укладеними договорами не було; 

- випадкiв повернення добровiльних внескiв особам 1 перерахування 

добровiльних внескiв до мiсцевого бюджету не було. 

« 19» жовтня 2020 року 

Розпорядник коштiв 

поточного рахунку 

виборчого фонду Ганноха Б.1. 



Додаток 7 
до постанови Центрально;· виборчоi кoмicii" 

вiд 1 жовтня 2020 року № 324 

ЗВIТ 
про надходження та використання коштiв виборчого фонду 

кандидата в депутати, кандидата на посаду сiльського, 
селищного, мiського голови 

промiжннй 
(вид звiту : промiжниlt, остаточниlt) 

за перiод з "_Q_L" до "JL" жовтня 2020 року 
Черговi вибори Киi"вського мiського голови та депутатiв Киi"вськоi" мiськоi" 

ради 25 жовтня 2020 року 
(нвзва та дата проведення мiсцевих виборiв) 

Ганноха Богдан Iгорович 
(прiзвище, iм'я (yci власнi iмена), по б~rrьковi (за наявностi) кандидата в депутати, кан.акдата на посаду сiльського, 

селищного, мiського голови) 
АТ КБ "Приватбанк", МФО 320649, UA973206490000026435052600134 

(найменування та код банку, в якому вiдкрито поточний рахунок, номер рахунку) 
4 територiальний виборчий округ 

(назва баrатомандатного, единого сiльського, селищного, мiського виборчого округу) 
з виборiв депутатiв мiсцевих рад i сiльських, селищних, мiсь.ких гошв 25 
жовтня 2020 року 

(депутатiв сiльських, селищних, мiських рад, сiльських, селнщних, мiських голiв) 
Розпорядник кошriв 
поточного рахунку 

виборчого ~Ф=о=нду=-----=-Г=ан=н=ох=а=-=Б=о=гд=ан==-=Iг~о~р=о=в~ич,_,_ ___ _ 2801101397. СО453210 
прiзвище, iм 'я (yci власнi iмена), по &пыrовi ( за наявносri) (КQД за РНОЮШ/серiя та номер пвспорm') 

Koдcrani Наllменуванн■ crani Сума 
/гnв) 

1. Надходжеввя коmтiв на поточний рахvнок вибоочого сЬонлv 
Кошrи мiсцевоi" органiзацii" полiтичноi" партii" (для -

1.1 кандидатiв, висунутих мiсцевою органiзацiсю полiтичноi" 
партii) 

1.2 Власнi кошти кандидата 299999 
1.3 Добровiлънi внески фiзичних осiб -
1.4 

Надходження штрафних санкцiй за укладеними -
договорами 

1.5 Помилковi надходження коштiв -
У сього иадiйmло коmтiв на поточний рахунок виборчого фонду 

299999 (1 .1 + 1.2+ 1.3+ 1.4+ 1.5 ) 
2. Перерахvваиия коmтiв з поточного рахvнкv виборчого фонпv 

2.1 
Повернеиия добровiльних внескiв фiзичним особам -
(2.1.1 +2. 1.2): 

2.1.1 
Повернення фiзичним особам добровiлъних внескiв, вiд -
яких вiдмовився розпорядник поточного рахvнкv 

2.1.2 
Повернення фiзичним особам добровiлъних внескiв у сумi, -
що перевищус розмiр, установлений частиною другою 

• Дrui осiб, •xi через своl peлirillнi переконанНJ1 вiдмовнлнс~ вiд прнllНJ11Т11 ресс,рацillного номера облiковоl картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдмll контролюючнll орган I мають в1Д1,1rrку в паспортi . 

а 

user1
Текст



Сума 
Код статri Наlмеиуuии11 cтani (rри) 

стапi 215 Виборчого кодексу У коа.Iни 
Перерахуваннк коmтiв до бюджету АР Крим чи -

2.2 вiдповiдного мiсцевого бюджету 
(2.2.1 + 2.2.2+ 2.2.3+ 2.2.4) 

2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного -
мiсцевого бюджету добровiлъних внескiв фiзичних осiб, 
вiд яких вiдмовився розпорядник поточного рахунку 

виборчого фонду, в разi неможливостi Ix повернення 
вiдповiдним особам 

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного -
мiсцевого бюджету добровiльних внескiв у сумi, що 
перевищус розмiр, установлений частиною другою 

статтi 215 Виборчого кодексу Украiни 

Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного -
мiсцевого бюджету добровiльних внескiв осiб, якi згiдно з 

2.2.3 частиною третьою статтi 215 Виборчого кодексу Укра.Iни 
не мають права здiйснювати добровiльнi внески до 
виборчого фонду 

2.2.4 Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного -
мiсцевого бюджету внескiв, що надiйшли до виборчого 
фонду niзнime останньоI п'ятницi перед днем голосування 
(днем повторного голосування) 

2.3 Банкiвськi послуги -
2.4 Поверневня помилкових надходжень коmтiв -
2.5 Опублiкування реквiзитiв накопичувального рахунку -

виборчого фонду в засобах масовоi iнформацii та мережi 
"lнтернет" 

У сього перерu.овано коппiв iз поточного рахунку виборчого фонду -
(2.1 + 2.2+ 2.3+ 2.4+ 2.5) 

Загальний розмiр виборчого фонду 299999 
(1.1 + 1.2+ 1.3+ 1.4) - (2.1 +2.2+2.3+2.5) 

3. Використаннк коштiв виборчого фоН11V 
3.1 Витрати на проведения виборчоi кампанii (3.1.1 + 3.1.2): -

3.1.1 
придбання канцтоварiв, паперу, iнmих предметiв i -
матерiалiв для проведения виборчоУ кампанiУ 

послуги, пов'язанi з проведениям виборчоУ кампанiУ -
3.1.2 (транспортнi, юридичнi, бухгалтерськi та iнmi послуги, 

оренда примiщень, охорона тощ о) та iншi витрати 

3.2 
Виготовленни матерiалiв передвиборноr агiтацii 
(3.2. 1 +3 .2.2+3 .2.3+3.2.4+3.2.5+ 3.2.6): 
виготовлення друкованих матерiалiв (виборчих листiвок, -

3.2.1 
плакатiв та iнmих агiтацiйних матерiалiв чи друкованих 
видань ), у яких розмiщено матерiали передвиборноI 
ariтaцiI 

3.2.2 виготовлення вiдеозаписiв -
3.2.3 виготовлення аудiозаписiв -
3.2.4 виrотовлення iнших матерiалiв передвиборноI ariтaцiI -
3.2.5 придбання канцтоварiв , naneov, iнших nредметiв i матерiалiв -

2 



,-- - -
Ко11 с:татт1 ,__ llallмtнyuмн■ спттi 

- ,._ 
.... для виrотовлення маrео iалiв 11ередвиборно'i ariтaцi'i 

3.2 .б виготовлення (придбання), оренда та встановлення 

аriтаuiйних наметiв 

~ 
3.3 - ВиК(!l)Иста1111и засобiв масовоi iнформацii (3.3. 1 + 3.3.2): 

~ 
3.3.1 оплата ефiрноrо часу (3.3 . 1. 1 + 3.3. 1 .2): 

~ 
33.Т\ оплата Еi!.JЕ!юго часу 11а телебачетti 
3.3 .1.2 _,__0.плата ефiриого часу 11а vaдio 

3.3.2 оплата друкованих площ у друкованих засобах масовоi· 

iнформацi1 

3.4 Розмiщенни матерiалiв передвиборноi агiтацii в мережi 

" lнтернет" 

3.5 lнmi послуги, пов'язанi з проведениям передвиборноi 

агiтацii (3.5.1 + 3.5.2+ 3.5.3+ 3.5.4+ 3.5.5): 
транспортнi послуги для реалiзацii" заходiв передвиборноi· 

3.5.1 
агiтацi1 (перевезення матерiалiв передвиборноi" агiтацii", 

технiчних засобiв та обладнания для ведения 

передвиборноi" ariтaцii", а також iнших матерiалiв, 

пов'язаних з передвиборною агiтацiею) 

3.5.2 оренда будинкiв i примiщень ycix форм власностi для 

проведения публiчних дебатiв, дискусiй, круглих столiв, 

пресконференцiй, зборiв громадян та iнших публiчних 

заходiв передвиборноi' агiтацii' 

3.5.3 аренда обладнання та технiчних засобiв для ведения 

передвиборноi' агiтацii' та виготовления матерiалiв 

передвиборноi' ariтaцii' 

3.5.4 розмiщения друкованих агiтацiйних матерiалiв чи 

полiтичноi' реклами на носiях зовнiшньоi' реклами 

(бiлбордах, вивiсках, сiтiлайтах тоща) 

3.5.5 послуги зв'язку (3.5.5.1 + 3.5.5.2): 
послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, 

3.5.5. 1 фототелеграфного, факси.мiльного, документш~ъного 

зв 'язку, мереж та канш~iв передавання даних тошо) 

3.5.5.2 послуги поштового зв 'язку 

Iнmi витрати на передвиборну агiтацiю 

(розповсюдження виборчих листiвок, плакатiв та iнших 

друкованих агiтацiйних матерiалiв чи друкованих видань, 

у яких розмiщено матерiали передвиборноi' агiтацi"i; 

3.6 проведения мiтингiв, походiв, демонстрацiй, концертiв, 

вистав, спортивних змаганъ, демонстрацii' фiльмiв та 

телепередач, iнших публiчних заходiв за пiдтримки 

кандидата, а також оприлюднення iнформацi"i про таку 

П iдтРИМКУ ТОЩО) 

У сього використано коштiв з поточного рахунку виборчого фонду 

(3 . 1 + 3.2+ 3.3+ 3.4+ 3.5+ 3.6) 
Залишок коmтiв на поточному рахунку виборчого фонду 

( 1 .1 + 1.2+1 .3+ 1.4+ 1 .5) - (2. 1 +2.2+2.3+2.4+2.5) - (3 .1 + 3.2+3.3+ 3.4+ 3.5+ 3.6): 

у тому числi: надходження штрафних санкцiй за 

укладеними договорами ·-
жовтия 

Розпорядник кошпв 

поточного рахунку 

виборчоrо фонду 

Звiт подано "+/J--" 

Ганноха Б.I. 

Сума 
(гон) 

-

-
-
-
-

218000 

49410 

-

-

-

49410 

-
-

-

-

291170 

8829 

-

2020 _ року 

(прiзвище та iнiцiали) 

• 



Додаток 8 .. . ... 
до постанови Центральноi виборчо1 ком1с11 

вiд 1 жовтня 2020 року № 324 

РОЗШИФРОВКА 
до Звiту про надходження та використання коштiв виборчого фонду 
кандидата в депутати, кандидата на посаду сiльського, селищного, 

мiського голови ( форми No 4) 
промiжний 

(вид звiту : промiжний, остаточний) 

за перiод з "_Q.1_" до "_11_" жовтня 2020 року 
Черговi вибори КиУвського мiського голови та депутатiв Ки1всько1 мiськоУ 

ради 25 жовтня 2020року 
(назва та дата проведения мiсцевих виборiв) 

Ганноха Богдан Iгорович 
(прiзвище, iм'я (yci власнi iмена), по батъковi (за наявностi) кандидата в депутати, кандидата на посаду сiлъськоrо, 

селищноrо, мiськоrо rолови) 

АТ КБ "Приватбанк", МФО 320649, UA973206490000026435052600134 
(найменування та код банку, в якому вiдкрито поточннй рахунок, номер рахунку) 

4 територiалъний виборчий округ 
(назва багатомандатного, единого сiлъсъкого, селищного, мiсъкоrо виборчого округу) 

з виборiв депутатiв мiсцевих рад i сiльських, селищних, мiських голiв 25 
жовтня 2020 року 

(депутатiв сiлъсъких, селюцних, мiських рад, сiлъсъких, селшщrnх, мiсъких голiв) 

1. Вiдомостi про вадходження коmтiв мiсцевоi оргавiзацii полiтичноi партii 
(дли кандидатiв, висунутих мiсцевою орrанiзацiсю полiтичноi партii') 

(кодсrатri 1.1) 

Д■ТI IIIДJ:0-■ КOID'IUI Номер РО]Р8ХVНК080ГО ДО"""ент■ tvua (mи) 

- - -
- - -
- - -

Усього -

2. Вiдомостi про надходження власних коmтiв кандидата 
(код статтi 1.2) 

Д■n 
Прl11ище, lм'■ (yti алаtиi iмен■), no 61Т1о1<оаi 111ДJ:Од~■:еииs Номер ро1р■~ункоаого докумеиn Сума 

внн-о,v 
(11 Н188Ноt'П) КIIIДIЩIТI (грн) 

01.10.20 Га)РL286298 Ганноха Богдан Irорович 299999 

Усього 299999 

3. Вiдомостi про надходження добровiльних внескiв фiзичних осiб 
(код статтi 1.3) 

ДаТI 
Прiзвнще, iм'■ (yti алаtнi iмена), no 6an.кoai Сума 

НадIОджеННII Номер розр■~ункоаого докуменn 
(11 н1111ноt1i) ♦Ьичноl ос:о6и (грн) 

внеску 

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

Усього -

4 

] 



4. Вiдомостi про вадходжеввя mтрафвих санкцiй за укладевимв договорами 
(код статri 1.4) 

В.Хонам:ц. 

Даn (noae 
Реквi:JИПI договору 

IIЦXO-IUI 
Номер нaltмeвyвalDIJli Код в111СОнаВЦ11 

(даn укладаин•, ПрюиаченIОI 
Сума 

Ш'1'JN+пп 
po:tpaJ:)'RICO- nрiзанще, iм'в, (за€ДРПОУ/ 

номерnn~ет nлате,ку 
(грн) 

савкц1J1 
ВОГО ДOК)'llleJIТ8 по б8п.ковi РНОКIПI) договору) 

♦ЬнчноJ особи -
niдnDRDIЦII) 

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

Усього -

5. Вiдомостi про помилковi надходжеиия коmтiв на поточний рахунок 
(код статri 1.5) 

Даn 

иадJ:0-

КOID'IUI 

Усього 

Кодсnттi 

-
-
-

Усього 

Кодсnттi 

-
-
-

Усього 

Даn 

Номер 
Hallмeиyвamt• юрНДRЧНоJ особн/nрiзанще, Код особи 

iм'• (yci власнl iмена), по баnковi (за Е:ДРПОУ/РНОКПП Сума (грн) 
розра:r:увковоn (за напносri) ♦l1нчноJ особи ♦iзичноJ особи -
докуменn 

(1ЬlзнчноТ особ■ - пiдпонощв) пiдпонtм1.111\ 

6. Вiдомостi про повернеив11 добровiльних внескiв фiзичиим особам 
(код статri 2.1.1 , 2.1 .2) 

Даnоо~ Номtр Прi1внше, iм'■ (yd власнi iмена), 
IUIKICV oaoro доКУмента по б8nко■i /за иа■вносri\ отоимvuча 

- - -
- - -
- - -

7. Вiдомостi про перерахуванm1 коmтiв до бюджету АР Крим 
чи вiдповiдного мiсцевого бюджету 

Даn DepqNIS)'· 

ванв■ ■иеасу 

-
-
-

Номер 

(код статri 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) 
Ho11tp Нaltмeнy■amt■ ЮpllДJIЧROJ особи/ 

Код юрнднчноJ особи ро:1181}'11Х080ПI прiзаише, iм'• (yci власнl iмена), 
до1<Уменn "&nwa.11. ___,;1 -.....тособн (эа€ДРПОУ) 

- - -
- - -
- - -

8. Вiдомостi про опла'I)' банкiвських послуг 
(код статгi 2.3) 

Сума (грн) 

-
-
-
-

Сума (грн) 

-
-
-
-

оплати послуr 
роэраsунховоn Нalhleиyвa11J111 б8нку Код б8нку (за Е:ДРПОУ) Сум■ (грн) 

докvме1П11 

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

Усього -

5 



9. Вiдомостi про повернеип пом11.u-овн1 на.по~нъ К'оmтiв 
( код статri 2.4 ) 

Jl8n н.-. 
Н.1 , __ .,.. .... ....... 

N'■ (rdu.8 ..... ). Ml■'n.ni■i "_,._.,,• ...,,..,._. 
IПlllni• _, - 1 i _,_ 

l••-,i)tь--'_. 

~ -- - • - 1 'i±iZ~ 

1 О. Вiдомостi про ОП)'блiкуuвв• ~пiзmв поточного pJ1xy,rкy 

в эасоба1 масовоf iв♦op'f8JJU та "fPOD "J,пернет" 
(код статri 2.5) 

,--
д.т■ 

-
н--. 0,,.., ... 1- 1 ., 

~ .... ,.. .... 
....... :,м_ ,-1,..,._.. ,._ ............... ..___. .... _ 

hi (.Jrn()} " "'°8crm 1 
с,,_ rгpw1 

1 nwna JIOC}'1IМ!IIТI ) 

: - - - - -
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· Вiдомостi про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коmтiв, 

Номер 
Д.та поаер-
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BeRRIIКOmтia 
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докумеm-1 

- -
- -
- -
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РозпорядниК коштiв 
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