
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 "_01_" до "_25_" __жовтня__ 20_20_ року  
 

__ Чергові вибори депутатів Київської міської ради та Київського міського Голови              
25 жовтня 2020 року___  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

______________ Яремчук Ірина Олександрівна ________________________________ 
(прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, 

селищного, міського голови) 
_ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Код 14360570,_ п/р № UA893218420000026433040101015_ 

(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  
_ Кандитат в депутати, включенного до єдиного виборчого списку та територіального 
виборчого списку територіальний виборчий округ з виборів № 8 
 (назва багатомандатного, єдиного сільського, селищного, міського виборчого округу) 

(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) 

15.10.20 @2PL215853 Яремчук Ірина Олександрівна 3000,00 
    
    

Усього 3000,00 
 

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 
Номер  

розрахунко-
Виконавець 

(повне 
Код виконавця  
(за ЄДРПОУ/ 

Реквізити договору  
(дата укладання, 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 



штрафних 
санкцій 

вого документа найменування/ 
прізвище, ім’я,  

по батькові 
фізичної особи – 

підприємця) 

РНОКПП) номер та предмет 
договору) 

       
       
       
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) 

     
     
     

Усього - 
 
 
 
 
 

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) 

3.4 15.10.20 1 ФОП 
Голоскокова 
Дар’я 
Олегівна 

3280108284 Оброблення 
данних, 
розміщення 
інформації на веб-
вузлах і пов’язана з 
ними діяльність 

 
 

2850,00 

       
       
Усього 2850,00 

 
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) 

       
       
       
Усього - 

 
Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду                      ___________                                   ___ Яремчук І.О.___ 
                                                                                   (підпис)                                                              (прізвище та ініціали) 


