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
промiжний

(вид звiту: промiжний, остаточний)

за перiод з "_Ql_" до "_lL"

2020

жовтня

року

Черговi вибори Ки1вського мiського голови та депутатiв Ки1всько1 мiсько1
ради 25 жовтня 2020року
(назва та дата проведення мiсцевих виборiв)

Грицький Сергiй Володимирович

(прiзвище, iм'я (yci власнi iмена), по батьковi (за наявностi) кандидата в депутати, кандидата на посаду сiлъськоrо,
се лищноrо, мiського голови)

АТ КБ "Приватбанк", МФО 320649, UA093206490000026436052600520
(найменування та код банку, в якому вiдкрито nоточний рахунок, номер рахунку)

12 територiальний

виборчий округ

(назва багатомандатноrо, единого сiльськоrо, селищного, мiськоrо виборчоrо округу)

з виборiв депутатiв мiсцевих рад i сiльських, селищних, мiських гошв 25
жовтня 2020 року
(депутатiв сiльських, селищних, мiських рад, сiльських, селищних, мiських rолiв)

Розпорядник коштiв
пото-щ�ого рахунку
виборчого_ф_о_нду
_ �п·_ й_В �о_ло�ди�м�и~р~о�в=ичс...._ __
........_ __ Г-р_иц�ь_ки_й_С-ер
прiзвище, iм'я (yci власнi iмена), по бап.ковi (за наявносri)

(код заРНОКПП/серiя та номер паспорта*)

Наllменування статri

Кодстапl

1. Надходжевня коштiв на поточний рахvнок виборчого 1РОндV

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Кошти мiсцево:i органiзацi:i полiти-щ�о:i партi:i (для
кандидатiв, висунутих мiсцевою органiзацiею полiти-щ�о:i
партi:i)
Власнi кошти кандидата
Добровiльнi внески фiзичних осiб
Надходження штрафних санкцiй за укладеними
договорами
Помилковi надходження коштiв

Усього надiйшло коштiв на поточвий рахунок виборчого фонду
(1.1 +1.2+1.3+1.4+1.5 )

2.1
2.1.1
2.1.2

Сума
(rон)

-

366033

-

366033

2. Перерахування коштiв з поточного рахvнкv виборчого фондV
Повернення добровiльних внескiв фiзичним особам
(2.1.1+2.1.2):
Повернення фiзичним особам добровiльних внескiв, вiд
яких вiдмовився розпорядник пото-щ�ого рахунку
Повернення фiзичним особам добровiльних внескiв у сумi,
що перевищуе розмiр, установлений частиною другою
статтi 215 Виборчого кодексу Укра:iни

-

• Дли осiб, як.i через своI peлirillнi переконання вiдмовклися вiд приl!НЯТI11 pet:cтpaцillнoro номера облiковоi картки платника податкiв та
повiдомили про це вiдповiдниl! контролюючиli орган i маю,ъ вiдмiтку в паспорri.

1

9. Вiдомостi про повернення помилкових надходжень коштiв
(код статri 2.4)
Д ата

НаiiмеnуваНН11 юридичноi особи/прiзвнще,
iм'а (yci власнi iмена), по батьковi
(за нasmнocri) фiзичноi особи
l.Ызичноf особи- пiдпон(Мца)

Номер
розрахункового
докуме�па

повернен11а
коштiв

Усього

-

-

Код особи
(за €ДРПОУ/РНОКПП
фiзвчиоi особи n1•nnн,мЩ1)

Сума (гри)

-

-

-

-

10. Вiдомостi про опублiкування реквiзитiв поточного рахувку
в засобах масовоi iнформацii та мережi "lнтернет"
(код статri 2.5)
Дата

перерахуванна
коwтi.в

-

Номер
розрахункового
докvмента

Оrримувач (повне наllменуваннll.l
nрiзвнще, iм'а, по бап.ковi фiзнчноi особипiдпnиtмЩ1\

Код отримувача
(за €ДРПОУ/РНОКПП)

-

-

-

-

-

Сума (гри)

-

-

Усього

11. Вiдомостi про використання коштiв поточного рахунку виборчого фонду
(код статri 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)
к�д статтi

Дата ПJJ■тежу

Номер
розр1хунковоrо
докумеща

1350

02.10.20

1

1350

1350

02.10.20

06.10.20

2

3

1400

08.10.20

4

1400

09.10.20

5

Оrрнмувач
(повне
Код отрнмувача
шйменувании/
(за
€ДРПОУ/РНОКП
прiзвище, iм'а,
по батьковi фiзн чноi
П)
особи - пiдnnжмца\

тов

"АКЦЕНТ
МЕДIА
ГРУП"

П рнзначенна п латежу

Сума
(грн)

+;1350; оплата эа
розмiщення зовнiшньот
реклами в жовтнi 2020р. зно рах-фак. №СФ-0000109

78582

доr.011020-9 вiд
01.10.2ор.та в т.ч. ПДВ- 20
% 13097 грн.

тов

"ШФТIНФО

"

+:1350; оплата за розм.
реклами в лiфтах. з-но рахфак. СФ-0000150 та
доr.1/02-10-2020 вiд
02.10.20р. в т.ч.
20% 228,96 гррн.

1374

+;1350; оплата за розм.
рекл.матер. в лlфт. ка!:i. з-но
доr.451/ЛБ451 вiд 30.09.20р.
та рах-фак. СФ-0000002 без

6851

+;1400; оплата за
розмiщення рекламних
матерlалlв в соцlальнiй
мережi FaceЬook з-но
дог.06/10-3 вiд 06.10.2Ор. та
рах-фак. №СФ-0000612 без

10000

+: 1400; оплата за
розмiщення рекламних
матерiалiв в соцiальнiй
мережi Facebook з-но
доr.06/10-3 вiд 06.10.20р. та
рах-фак. №СФ-0000616 без

200000

пдв -

тов
"ШФТБОРД
киrвжитл

пдв

OCEPBIC"
Прокопiв
Юрiй
Григорович

пдв

Прокопiв
Юрiй
Григорович

пдв

Усього

6

296807

