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 "02" до "14" жовтня 2020 року
Чергові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради
25 жовтня 2020 року
_____________________________________________________________
(назва та дата проведення місцевих виборів)

Київська міська місцева організація Політичної партії
«УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
_____________________________________________________________
(повна назва місцевої організації політичної партії)

АТ «Перший Український Міжнародний Банк», ЄДРПОУ 14282829,
рахунок №UA473348510000000000026421303
_____________________________________________________________
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)

Розпорядник коштів
накопичуваного рахунку
Петрова Тетяна Дмитрівна
виборчого фонду______________________________________

-

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

(код за РНОКПП/серія та номер паспорта)

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

(код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)

Розпорядник коштів
накопичуваного рахунку
відсутній
виборчого фонду______________________________________ _______________________
Код статті

Найменування статті

Сума (грн)

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду
1.1
Власні кошти місцевої організації політичної партії
48627000,00
Внески кандидатів, включених до виборчого списку
0,00
1.2
кандидатів у депутати від місцевої організації політичної
партії
1.3
Добровільні внески фізичних осіб
0,00
1.4
Помилкові надходження коштів
0,00
Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого
48627000,00
фонду місцевої організації політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4)
2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду
Повернення добровільних внесків фізичним особам
0,00
2.1
(2.1.1 + 2.1.2)
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від
0,00
2.1.1
яких відмовився розпорядник накопичувального
рахунку виборчого фонду
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі,
0,00
2.1.2
що перевищує розмір, установлений частиною другою
статті 215 Виборчого кодексу України
Перерахування коштів до бюджету АР Крим
0,00
2.2
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
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.

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 " 02 " до " 14 " жовтня 2020 року
Чергові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради
25 жовтня 2020 року
_____________________________________________
(назва та дата проведення місцевих виборів)

Київська міська місцева організація Політичної партії «УДАР (Український
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
_______________________________________________________________________
повна назва місцевої організації політичної партії)

АТ «Перший Український Міжнародний Банк», ЄДРПОУ 14282829,
рахунок №UA473348510000000000026421303
_______________________________________________________
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)

Проміжний звіт про формування виборчого фонду Дод.3, Дод.4

3

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

Номер розрахункового документа

Сума (грн)

02.10.2020
05.10.2020
05.10.2020
05.10.2020
08.10.2020
08.10.2020
09.10.2020
09.10.2020
09.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
13.10.2020
13.10.2020
13.10.2020
13.10.2020
13.10.2020
13.10.2020

32
33
35
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53

13198000,00
2850000,00
4290000,00
5380000,00
1500000,00
3500000,00
4000000,00
2000000,00
3260000,00
195000,00
3000000,00
370000,00
1760000,00
323000,00
400000,00
101000,00
140000,00
2360000,00
48627000,00

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)

0

0

0

0

Усього

0

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

0

0

0

Усього

0

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

Усього

Проміжний звіт про формування виборчого фонду Дод.3, Дод.4

0

4

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

Усього

0

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

Усього

0

7. Відомості про оплату банківських послуг
(код статті 2.3)
Дата
оплати послуг

Номер розрахункового документа

Найменування банку

Код банку (за
ЄДРПОУ)

Сума (грн)

06.10.2020

TR.44791727.1421536.20258

АТ «ПУМБ»

14282829

400,00

Усього

400,00

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

0

0

0

0

Усього

0

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

Усього

Проміжний звіт про формування виборчого фонду Дод.3, Дод.4

0

5

