
Додаток 7 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
 форма № 4 

ЗВІТ 
про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського,  
селищного, міського голови 

 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "30" вересня 2020 року до "25" жовтня 2020 року  
 

вибори депутатів до Київської міської ради на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 
року  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Кандидат у депутати Кузьменко Євген Андрійович 
(прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, 

селищного, міського голови) 
АТ "МЕГАБАНК", МФО 351629, UA 913516290000000000026430262 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  
єдиний багатомандатний виборчий округ (в територіальний виборчий округ № 7 виборчий 
округ  
  (назва багатомандатного, єдиного сільського, селищного, міського виборчого округу) 
з виборів депутатів Київської міської ради 

      (депутатів сільських, селищних, міських  рад, сільських, селищних, міських голів) 
Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду      Кузьменко Євген Андрійович                               РНОКПП: 3329710413 
                                                        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 поточний рахунок виборчого фонду  

1.1 
Кошти місцевої організації політичної партії (для 
кандидатів, висунутих місцевою організацією політичної 
партії) 

0 

1.2 Власні кошти кандидата  1 126 500,00 
1.3 Добровільні внески фізичних осіб 0 

1.4 Надходження штрафних санкцій за укладеними 
договорами 

0 

1.5 Помилкові надходження коштів 500 000,00 
Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5 ) 1 626 500,00 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду 

2.1 Повернення добровільних внесків фізичним особам  
(2.1.1+2.1.2):  

0 

2.1.1 Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 
яких відмовився розпорядник поточного рахунку  

0 

2.1.2 
Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 
що перевищує розмір, установлений частиною другою 
статті 215 Виборчого кодексу України 

0 

                                           
∗ 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) 

2.2 
Перерахування коштів до бюджету АР Крим чи 
відповідного місцевого бюджету 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

0 

2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 
від яких відмовився розпорядник поточного рахунку 
виборчого фонду, в разі неможливості їх повернення 
відповідним особам  

0 

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 
перевищує розмір, установлений частиною другою  
статті 215 Виборчого кодексу України 

0 

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 

0 

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) 

0 

2.3 Банківські послуги 18 154,39 
2.4 Повернення помилкових надходжень коштів 500 000,00 
2.5 Опублікування реквізитів накопичувального рахунку 

виборчого фонду в засобах масової інформації та мережі 
"Інтернет" 

0 

Усього перераховано коштів із поточного рахунку виборчого фонду  
(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

518 154,39 

Загальний розмір виборчого фонду  
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.5) 

1 108 345,61 

3. Використання коштів виборчого фонду  
3.1 Витрати на проведення виборчої кампанії (3.1.1+3.1.2): 0 

3.1.1 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і 
матеріалів для проведення виборчої кампанії 

0 

3.1.2 
послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії 
(транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші послуги, 
оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати 

0 

3.2 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  
(3.2.1+3.2.2+3.2.3+3.2.4+3.2.5+3.2.6): 

758 100,00 

3.2.1 

виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок, 
плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих 
видань), у яких розміщено матеріали передвиборної 
агітації 

539 260,00 

3.2.2 виготовлення відеозаписів  0 
3.2.3 виготовлення аудіозаписів  0 
3.2.4 виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації 218 840,00 



Код статті Найменування статті  Сума  
(грн) 

3.2.5 
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і 
матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної 
агітації  

0 

3.2.6 виготовлення (придбання), оренда та встановлення 
агітаційних наметів 

0 

3.3 Використання засобів масової інформації (3.3.1+3.3.2): 0 
3.3.1 оплата ефірного часу (3.3.1.1+3.3.1.2): 0 

3.3.1.1 оплата ефірного часу на телебаченні 0 
3.3.1.2 оплата ефірного часу на радіо 0 

3.3.2 оплата друкованих площ у друкованих засобах масової 
інформації 

0 

3.4 Розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі 
"Інтернет" 

0 

3.5 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної 
агітації (3.5.1+3.5.2+3.5.3+3.5.4+3.5.5): 

384 015,00 

3.5.1 

транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної 
агітації (перевезення матеріалів передвиборної агітації, 
технічних засобів та обладнання для ведення 
передвиборної агітації, а також інших матеріалів, 
пов’язаних з передвиборною агітацією) 

0 

3.5.2 оренда будинків і приміщень усіх форм власності для 
проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, 
пресконференцій, зборів громадян та інших публічних 
заходів передвиборної агітації 

0 

3.5.3 оренда обладнання та технічних засобів для ведення 
передвиборної агітації та виготовлення матеріалів 
передвиборної агітації 

0 

3.5.4 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи 
політичної реклами на носіях зовнішньої реклами 
(білбордах, вивісках, сітілайтах тощо) 

384 015,00 

3.5.5 послуги зв’язку (3.5.5.1+3.5.5.2): 0 

3.5.5.1 
послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, 
фототелеграфного, факсимільного, документального 
зв’язку, мереж та каналів передавання даних тощо)  

0 

3.5.5.2 послуги поштового зв’язку  0 

3.6 

Інші витрати на передвиборну агітацію 
(розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших 
друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань,  
у яких розміщено матеріали передвиборної агітації; 
проведення мітингів, походів, демонстрацій, концертів, 
вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та 
телепередач, інших публічних заходів за підтримки 
кандидата, а також оприлюднення інформації про таку 
підтримку тощо)  

0 

Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду  
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6) 

1 142 115,00 

Залишок коштів 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): 

70,61 

 у тому числі: надходження штрафних санкцій за 
укладеними договорами 

0 

Звіт подано "28" жовтня  2020 року 



Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду                              ___________                  Кузьменко Є.А. 
                                                                                       (підпис)                                                 (прізвище та ініціали) 

 

Секретар  
Центральної виборчої комісії                             О. ГАТАУЛЛІНА  



Додаток 8 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 
  
 

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

міського голови (форми № 4) 
остаточний 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 
 

за період з "30" вересня 2020 року до "15" жовтня 2020 року  
 

вибори депутатів до Київської міської ради на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 
року  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

Кандидат у депутати Кузьменко Євген Андрійович 
(прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, 

селищного, міського голови) 
АТ "МЕГАБАНК", МФО 351629, UA 913516290000000000026430262 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  
єдиний багатомандатний виборчий округ (в територіальний виборчий округ № 7 виборчий 
округ  
  (назва багатомандатного, єдиного сільського, селищного, міського виборчого округу) 
з виборів депутатів Київської міської ради 

      (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) 

01.10.20 @2PL123198 Кузьменко Євген Андрійович 260 000,00 
02.10.20 @2PL753071 Кузьменко Євген Андрійович 145 000,00 
02.10.20 @2PL220387 Кузьменко Євген Андрійович 156 000,00 
05.10.20 @2PL918620 Кузьменко Євген Андрійович 30 000,00 
05.10.20 @2PL275062 Кузьменко Євген Андрійович 200 000,00 
06.10.20 @2PL569747 Кузьменко Євген Андрійович 67 500,00 
08.10.20 @2PL775229 Кузьменко Євген Андрійович 38 000,00 
08.10.20 @2PL894292 Кузьменко Євген Андрійович 30 000,00 
08.10.20 @2PL024014 Кузьменко Євген Андрійович 20 000,00 
13.10.20 @2PL688332 Кузьменко Євген Андрійович 20 000,00 
19.10.20 @2PL804393 Кузьменко Євген Андрійович 20 000,00 
20.10.20 @2PL809570 Кузьменко Євген Андрійович 60 000,00 
21.10.20 @2PL434236 Кузьменко Євген Андрійович 80 000,00 

Усього 1 126 500,00 



 
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) 

    
    
    

Усього  
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) 

01.10.20 137484 ТОВ «УАПХ» 40557025 500 000,00 
     
     

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) 

01.10.20 TR.2679973.474580357 АТ «Мегабанк» 09804119 2 500,00 



01.10.20 TR.2679973.802362583 АТ «Мегабанк» 09804119 1 300,00 
01.10.20 TR.2679973.514273857 АТ «Мегабанк» 09804119 15,00 
01.10.20 TR.2679973.425714526 АТ «Мегабанк» 09804119 63,36 
01.10.20 3838_9 АТ «Мегабанк» 09804119 2 985,00 
01.10.20 TR.2679973.198996291 АТ «Мегабанк» 09804119 1 388,74 
02.10.20 TR.2679973.518286727 АТ «Мегабанк» 09804119 725,00 
02.10.20 TR.2679973.628550930 АТ «Мегабанк» 09804119 846,66 
02.10.20 TR.2679973.765236352 АТ «Мегабанк» 09804119 780,00 
02.10.20 TR.2679973.283045738 АТ «Мегабанк» 09804119 369,60 
02.10.20 TR.2679973.594202365 АТ «Мегабанк» 09804119 145,20 
02.10.20 TR.2679973.89534150 АТ «Мегабанк» 09804119 475,20 
05.10.20 TR.2679973.456803348 АТ «Мегабанк» 09804119 150,00 
05.10.20 TR.2679973.921123375 АТ «Мегабанк» 09804119 144,00 
05.10.20 TR.2679973.313002791 АТ «Мегабанк» 09804119 1 000,00 
06.10.20 TR.2679973.407761328 АТ «Мегабанк» 09804119 515,40 
06.10.20 TR.2679973.6740616 АТ «Мегабанк» 09804119 680,76 
06.10.20 TR.2679973.559055557 АТ «Мегабанк» 09804119 337,50 
06.10.20 TR.2679973.168898312 АТ «Мегабанк» 09804119 405,00 
08.10.20 TR.2679973.981699864 АТ «Мегабанк» 09804119 190,00 
08.10.20 TR.2679973.405458579 АТ «Мегабанк» 09804119 234,59 
08.10.20 TR.2679973.882525564 АТ «Мегабанк» 09804119 150,00 
08.10.20 TR.2679973.935421942 АТ «Мегабанк» 09804119 169,20 
08.10.20 TR.2679973.841464870 АТ «Мегабанк» 09804119 174,24 
08.10.20 TR.2679973.959785186 АТ «Мегабанк» 09804119 100,00 
08.10.20 TR.2679973.199606925 АТ «Мегабанк» 09804119 123,60 
09.10.20 TR.2679973.48895947 АТ «Мегабанк» 09804119 26,34 
12.10.20 TR.2679973.196805893 АТ «Мегабанк» 09804119 150,60 
13.10.20 TR.2679973.990799501 АТ «Мегабанк» 09804119 100,00 
13.10.20 TR.2679973.233125354 АТ «Мегабанк» 09804119 28,80 
13.10.20 TR.2679973.657449527 АТ «Мегабанк» 09804119 42,60 
19.10.20 TR.2679973.161484285 АТ «Мегабанк» 09804119 100,00 
19.10.20 TR.2679973.688193517 АТ «Мегабанк» 09804119 198,00 
20.10.20 TR.2679973.763678645 АТ «Мегабанк» 09804119 300,00 
20.10.20 TR.2679973.300877707 АТ «Мегабанк» 09804119 360,00 
21.10.20 TR.2679973.784218808 АТ «Мегабанк» 09804119 400,00 
21.10.20 TR.2679973.966560351 АТ «Мегабанк» 09804119 480,00 
Усього 18 154,39 

 
 
 
 
 

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) 

01.10.20 1 ТОВ «УАПХ» 40557025 497 500,00 
01.10.20 4 ТОВ «УАПХ» 40557025 2 500,00 

     
Усього 500 000,00 

 
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/РН

ОКПП) 

Призначення платежу Сума  
(грн) 

3.2.1 01.10.20 3 ТОВ 
«СІГНУМ 
ПРИНТ» 

4252651
2 

Оплата згідно 
рахунку № 334 
від 
01.10.2020р. за 
роботи по 
виготовленню 
поліграфічної 
продукції, в 
т.ч. ПДВ 
1760.00 грн. 

10 560,00 

3.5.4 01.10.20 2 ТОВ 
«ХАЙП 
МЕДІА» 

3992245
2 

Оплата згідно 
рахунку-
фактури № 
ЗР13/1 від 
30.09.2020 р. 
за послуги 
розміщення та 
обслуговуванн
я реклами, в 
т.ч. ПДВ 
38576.00 грн. 

231 456,00 

3.2.1 02.10.20 5 ФОП 
Москвітіна 
Олена 
Олександрів
на 

3238111
665 

Оплата згідно 
рахунку-
фактури № 
СФ-1023 від 
01.10.2020р.за 
поліграфічні 
послуги 
(наліпки А4). 
без ПДВ 

141 110,00 

3.2.4 05.10.20 6 ФОП 
Авер’янова 
Наталя 
Валентинівн
а 

2781511
387 

Оплата згідно 
рахунку-
фактури № 
СФ-0000110 
від 
02.10.2020р., 
за рекламно-
сувенірну 
продукцію, 
поліграфічну 
продукцію, 

61 600,00 



спецодяг. без 
ПДВ 

3.2.4 05.10.20 7 ФОП 
Авер’янова 
Наталя 
Валентинівн
а 

2781511
387 

Оплата згідно 
рахунку-
фактури № 
СФ-0000109 
від 
02.10.2020р., 
за рекламно-
сувенірну 
продукцію, 
поліграфічну 
продукцію, 
спецодяг. без 
ПДВ 

24 200,00 

3.2.1 05.10.20 8 ФОП Швець 
Роман 
Михайлович 

2991607
637 

Оплата згідно 
рахунку № 22 
від 
01.10.2020р. за 
виготовлення 
поліграфічної 
продукції. без 
ПДВ 

79 200,00 

3.2.4 05.10.20 9 ФОП 
Авер’янова 
Наталя 
Валентинівн
а 

2781511
387 

+;1140;Оплата 
згідно 
рахунку-
фактури № 
СФ-0000112 
від 
05.10.2020р., 
за рекламно-
сувенірну 
продукцію, 
поліграфічну 
продукцію, 
спецодяг. без 
ПДВ 

24 000,00 

3.2.1 06.10.20 10 ФОП Швець 
Роман 
Михайлович 

2991607
637 

+;1110;Оплата 
згідно рахунку 
№ 27 від 
05.10.2020р. за 
виготовлення 
поліграфічної 
продукції. без 
ПДВ 

85 900,00 

3.5.4 06.10.20 11 ТОВ 
«ХАЙП 
МЕДІА» 

3992245
2 

+;1350;Оплата 
згідно 
рахунку-
фактури № 
ЗР13/2 від 
05.10.2020 р. 
за послуги 
розміщення та 
обслуговуванн
я політичної 
реклами, в т.ч. 

113 460,00 



ПДВ 18910.00 
грн. 

3.2.1 06.10.20 14 ТОВ 
«КАПІТАЛ
ДРУК» 

3887012
6 

+;1110;Оплата 
рахунку №148 
від 06.10.2020 
року, за 
послуги по 
виготовленню 
друкованих 
матеріалів 
передвиборної 
агітації. в т.ч. 
ПДВ 11250.00 
грн. 

67 500,00 

3.5.4 08.10.20 15 ТОВ «ЛІФТ 
АЛЬЯНС» 

3744968
8 

+;1350;Оплата 
рахунку № 170 
від 
08.10.2020р., 
за розміщення 
реклами в т.ч. 
ПДВ 6516.50 
грн. 

39 099,00 

3.2.4 08.10.20 16 ФОП 
Авер’янова 
Наталя 
Валентинівн
а 

2781511
387 

+;1140;Оплата 
згідно 
рахунку-
фактури № 
СФ-0000111 
від 
02.10.2020р., 
за рекламно-
сувенірну 
продукцію, 
поліграфічну 
продукцію, 
спецодяг. без 
ПДВ 

29 040,00 

3.2.1 08.10.20 17 ФОП 
Москвітіна 
Олена 
Олександрів
на 

3238111
665 

+;1110;Оплата 
згідно 
рахунку-
фактури № 
СФ-1031 від 
08.10.2020р.за 
поліграфічні 
послуги. без 
ПДВ 

20 600,00 

3.2.1 09.10.20 18 ФОП 
Москвітіна 
Олена 
Олександрів
на 

3238111
665 

+;1110;Оплата 
згідно рахунку 
№ 1032 від 
09.10.2020р.за 
поліграфічні 
послуги. без 
ПДВ 

4 390,00 

3.2.1 12.10.20 19 ФОП Швець 
Роман 
Михайлович 

2991607
637 

+;1110;Оплата 
згідно рахунку 
№ 32 від 
10.10.2020р. за 
виготовлення 

25 100,00 



поліграфічної 
продукції. без 
ПДВ 

3.2.1 12.10.20 20 ФОП Швець 
Роман 
Михайлович 

2991607
637 

+;1110;Оплата 
згідно рахунку 
№ 35 від 
12.10.2020р. за 
виготовлення 
поліграфічної 
продукції. без 
ПДВ 

4 800,00 

3.2.1 13.10.20 21 ФОП 
Москвітіна 
Олена 
Олександрів
на 

3238111
665 

+;1110;Оплата 
згідно рахунку 
№ 1035 від 
12.10.2020р.за 
поліграфічні 
послуги. без 
ПДВ 

7 100,00 

3.2.1 19.10.20 22 ТОВ 
«КАПІТАЛ
ДРУК» 

3887012
6 

+;1110;Оплата 
згідно рахунку 
№ 173 від 
19.10.2020 
року, за 
послуги по 
виготовленню 
друкованих 
матеріалів 
передвиборної 
агітації. в т.ч. 
ПДВ 5500.00 
грн. 
 

33 000,00 

3.2.1 20.10.20 23 ФОП 
Свистунов 
Олександр 
Іванович 

3024811
832 

+;1110;Оплата 
згідно рахунку 
№ 895 від 
19.10.2020р.за 
надання 
послуг з друку. 
без ПДВ 
 

60 000,00 

3.2.4 21.10.20 24 ФОП 
Бородіна 
Вікторія 
Вікторівна 
 

2322000
047 

+;1140;Оплата 
згідно рахунку 
№ 2 від 
19.10.2020р.за 
виготовлення 
поліграфічної 
та/або 
сувенірної 
продукції. без 
ПДВ 
 

80 000,00 

Усього 1 142 115,00 



 
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) 

08.10.20 111 ТОВ 
«ХАЙП 
МЕДІА» 

39922452 Договір 
№3Р13/1 
на 
розміщенн
я 
політичної 
реклами 
від 
30.09.2020 
року.  

Повернення 
зайво 
сплачених 
коштів 
згідно 
платіжного 
доручення 
№ 11 від 
06.10.2020, 
у т.ч ПДВ-
5640 грн., 
та рахунку-
фактури 
№3Р13/2 

33 840,00 

       
       
Усього 33 840,00 

 
 
Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду                      ___________                             Кузьменко Є.А. 
                                                                                   (підпис)                                                              (прізвище та ініціали) 

 
Секретар  

Центральної виборчої комісії                             О. ГАТАУЛЛІНА  
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