
РОЗШИФРОВКА
ло Звiту про надходження та використання коштiв виборчого фондукандидата в депутати, кандидата tla посаду сiльського, селищного,

мiського голови (форми ЛЬ 4)
промiжний

(ви;t звiту: промiжний. остаточний)

заперiодз" Ш "до" 15 " жQвтня 2020 року

_ Черговi вибоDи депутатiв КиIвськоi MicbKoT ради та киiвського мiського Голови
25 жовтня 2020 рокчtназваffiбoрiв)
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единий багатомандатний виборчий округ
(назва багатомандатного. сдиного сiльського. селишного. viського вибор,161g округу)
З виборiв деп)zтатiв КиТвськоТ MicbKoT ради

(лепутатiв сiльських, . них, мiських голiв)

1, Вiдомостi про tIадходження коlптiв мiсцевоi органiзацiТ полiтичноТ партiТ
(для каltдидатiв, висунутих мiсцево ю органiзацiсю полiтич ноТ партii)

код cTaTTi 1.1)

2. Вiдомостi про надходжснIIя власних коштiв канди/tа,t.а

3. Вiдомостi trpo надходження добровiльrrих BHeckiB фiзичних осiб
код cTaTTi 1.З

про надходження штрафllих санкцiй за
(код cTaTTi 1.4)

Дата ltалrоджснlrя коштiв

код cTaTTi 1.2)
Дата

надходжснrlя
BHecKY

Номер розрах1 HKoBoI 0 док},Ntеr{та
Ilрilвиurе, irr'я (vci в.паснi iMeHa), по батьковi

(за наявносri) канлIl]lа la
Cl lra
(грн)

06.10.20 @2PL218l06 Миколаснко Юрiй Iванович 3000.00

Усього 3000,00

Нопtер розраrупкового докyý|еllта
l lрirвlrще, iпt'я (r,ci B:rircHi iпteHa), по батьковi

(за паявностi) фiзшчноТ особu

Усього

Дата
llадхолжснllя

штрафншх
са trKuil-t

HoMe;l

р0.}рахYнко-
вOго докуNlента

вшкона Betlb
( по Blle

наitпlенчвання/
tIpiзBцщe. iпr'я.

код впконавllя
(за (ij(PIlO}'/
рllокпIl)

PeKBiзltTtt лOгOворy
(лаrа l,к.па,tашttя,
но}lер la прелNlет

доrORоDY)

Прrlзна.tен ня
п"lа],ежч

Cvrla
(грн)

4. Вiломостi укладеними договорами



5. Вцомостi про помилковi надхолжснrlя коштiв
(кол cTaTTi 1.5)

на IIоточний рахунок

б. Вцомостi про поверIIеIIня добровi"rlьних BHecKiB фiзичним особам

7. Вiдомостi про перерахування коштiв до бюджету
чи вiдповiдного мiсцевого бlоджету

(код cTaTTi 2.2.1, 2.2.2. 2.2.З, 2.2,4)

АР Крим

8. Вiдомостi про опJIаry банкiвських послуг

повернеIIня помилкових надходжень коштiв
(код cTaTTi 2.4)

На l-t v etryBa н ня .ТЙщ.',ъ.об 
"БП-r.airt'я (yci власrli irteHa), по батьковi

(за ttаявrrостi) фi }ltчноТ особtr

Ko;r особш
(la €ДРПО}'/РIlОКtltl

фiзttчноi особtl -
Сl,пlа (r,pH)

(код cTaTTi 2. l . 1,2.1.2)
Ko;t cTarl i .Щата пове1lllення

внеск\,
l lопlер

l)o }Dа хупкоаOго jloKYNreH],a
IIрiзвtrluс, irr'я (yci власrri iпrен:t),

tlo баr bKoBi (за наявнtltтi) отрlrпrл-вача CvMa (грrr)

Усього

Код с,гаттi 2Щаtir персраху-
ванllя внсскy

Нолrер

I)oll)a xYHKoBor-o
lокvмепта

Наl"lпtенl,ваrrня кrрилlrчмоi особш/
прiзвшще, iм'я (1,ci в.rlдl6i illgцд),

по ба ъковi (за ltаявноmil rbirlrчHoi rrcrбrr

Код ю|rIltrr.lHoT особll
(за ('!PtlOY) (-'!,ма (грп)

Усього

(код cTa,r,Ti 2.3)

Дата
оплатri посJrуг

Н orrep
polpa х\,нкового

докYltенl,а
IIаirпtеttуванtrя банк1, Код банку ( la €,l|l'П()}') CvMa (rplr)

Усього

Дата
llоверлен н я

коштiв

Н опrер

розра хyнковог
локументп

HaiiMeHvBattttя юрltлшчноi особlt/прiзвпutе,
iм'я (yci власшi iпrcHir), tlo ба lbKoBi

( ]а lIаявl!остi) фi,rlt,lllоi особlI
(фirичrrоi особlr - triдпlllrслrця)

код особll
(}а €'ДРПО}/РlIОКIltl

фi rltчноi особtr -
пiлlrршсмчя)

(iylra (грн)

9. Вцомостi про



Усього

10. BИoMocTi про опублiкування реквiзитiв пOточнOго рахунку
в засобах масовоТ iнформацiТ та мережi ''IHTepHeT''

(код cTaTTi 2.5)

11. ВiдомОстi прО використаIlня KoII|TiB поточнОго рахунку виборчого фонду(код cTaTTi 3.1.1, з.|.2,з.2.1,з.2.2,з,2.з,з.2,4,з.2.5,3.2.6, з.3.1.1, з.з.l.i,з.з.2,J.4, j.s.l,
з.5.2, 3.5.3, з.5.4, 3.5.5. l. 3.5.5.2, 3.6)

12. Вiдомостi про повернення на поточний рахунок виборчого фонлу коштiв,
перераховаtlих виконавцям

Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фонду Миколаенко Ю,I.

(rrрiзвипtе r,a iнiuiали)

.Щата
llepepax} ванtlя

коtштiв

l loMep

l)olpa I},нкоRого
локYN|ен I а

Отрltrrчвач (повне HarilrcrtvBaHtlя/
tlрiзвttще, iлt'я, по блтьковi фirllчноiособш -

пi,цtlDисм ця)

Код отршпtl,вача
(за (',l|РПО}'/РI lОКПIl )

(iyrra (грн)

Усього

Код cTaTTi /]ата ltлатсжу
Номер

po]parvHKoBol о
iоку ý!ецта

Отlrtrмl,вач
(ttoBlte

наitлrен5, вirttня/
rlрiзвlrцс, iпt'я,

по батьковi фiзшчlrоi
особlt - tliлппltr,мtlяl

кол отрпмчвача
(за ('ДРПОУ/РllОКПll) fI prt lttlчеltня rIлатеж\,

('у пr а
(l,pu)

з.2.1 07.10.20 l То[]>Рекламlrа
гр\/Ilа aBanoIl)

409300 l 6 ()I Iлата агiт,аr ti йних
листiвок згiлно
рахl,нку-(lактури Л!
РГ20-0000З2 вiд 07
жOв1,Ilя 2020рок1, У
cyMi 2000.00 r рн.. IIflB-
20% 400.00грн.

2400,00

Усього 2400,00

;laTa повер-
неrtrrя коштiв

I Iопrер

ро]рахунко-
Rого

докумеrrта

(rloBIle
Ilаr-rпtеttуванttя/
прiзвrrtrtе, iм'я,

по батьковi
фiзrtчноi особш -

пiдппrrспrllяl

Код вttконавця
(за €'ДРПО}'/
рнокllп)

I'еквiзrtтш,,tоговору
(.ttal а укладання, tIoMep
та предмет договору)

fl рll,rtrачен llя
Ilj!aTeKY

(il,пrа
(грн)

Усього

(пiлпис)


