Код статті

Найменування статті

Сума
Орн)

місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб,
від яких відмовився розпорядник поточного рахунку
виборчого фонду, в разі неможливості їх повернення
відповідним особам

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного
місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що
перевищує розмір, установлений частиною другою
статті 215 Виборчого кодексу України
Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного
місцевого бюджету добровільних внесків осіб, ЯКІ ЗГІДНО 3
частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України
не мають права здійснювати добровільні внески до
виборчого фонду

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)

2.3

Банківські послуги

2.4

Повернення помилкових надходжень коштів

2.5

Опублікування реквізитів накопичувального рахунку
виборчого фонду в засобах масової інформації та мережі
"Інтернет"

Усього перераховано коштів із поточного рахунку виборчого фонду
(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
Загальний розмір виборчого фонду
(1.1+1.2+1.3+1.4) - (2.1+2.2+2.3+2.5)
3. Використання коштів виборчого фонду
Витрати на проведення виборчої кампанії (3.1.1+3.1.2):
3.1
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і
3.1.1
матеріалів для проведення виборчої кампанії
послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії
3.1.2
(транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші послуги,
оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
3.2
(3.2.1+3.2.2+3.2.3+3.2.4+3.2.5+3.2.6):
виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок,
плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих
3.2.1
видань), у яких розміщено матеріали передвиборної
агітації
3.2.2
виготовлення відеозаписів
3.2.3
виготовлення аудіозаписів
3.2.4
виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і
3.2.5
матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної
агітації
виготовлення (придбання), оренда та встановлення
3.2.6
агітаційних наметів
Використання засобів масової інформації (3.3.1+3.3.2):
3.3
3.3.1
оплата ефірного часу (3.3.1.1+3.3.1.2):
3.3.1.1
оплата ефірного часу на телебаченні
__________

Звіт
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І

456215

6282
6282
________________

146481,98

140499,48

5982,50

Код статті

3.3.1.2

3.3.2

3.4
3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.5.5.1
3.5.5.2

Сума
(грн)

Найменування статті

оплата ефірного часу на радіо
оплата друкованих площ у друкованих засобах масової
інформації
Розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі
"Інтернет"
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної
агітації (3.5.1+3.5.2+3.5.3+3.5.4+3.5.5):
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)
оренда будинків і приміщень усіх форм власності для
проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів,
пресконференцій, зборів громадян та інших публічних
заходів передвиборної агітації
оренда обладнання та технічних засобів для ведення
передвиборної агітації та виготовлення матеріалів
передвиборної агітації
розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи
політичної реклами на носіях зовнішньої реклами
(білбордах, вивісках, сітілайтах тощо)
послуги зв’язку (3.5.5.1+3.5.5.2):

90792

90792

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

Інші витрати на передвиборну агітацію
162600
(розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших
друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань,
у яких розміщено матеріали передвиборної агітації;
проведення мітингів, походів, демонстрацій, концертів,
3.6
вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та
телепередач, інших публічних заходів за підтримки
кандидата, а також оприлюднення інформації про таку
підтримку тощо)
406155,98
Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)
50059,02
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):
у тому числі: надходження штрафних сай^цій за
укладеними договорами
|
/
Звіт подано " 17" жовтня 2020 року
Розпорядник коштів
поточного рахунку
Шевчук О.А.
виборчого фонду
(прізвище та ініціали)

Звіт

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)
проміжний
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з "ЗО" вересня до "14" жовтня 2020 року

Вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради
25 жовтня 2020 року
(назва та дата проведення місцевих виборів)

ШЕВЧУК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови)

Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)

Код ЄДРПОУ 14360570, рахунок UA503218420000026431020100191' МФО 321842
Територіальний виборчий округ №7 з виборів депутатів Київської міської ради
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)

і
і

Усього

2. Відомості про надходження власних коштів кандидата
(код статті 1.2)
Дата
надходження
внеску

01.10.2020
02.10.2020
02.10.2020
08.10.2020
13.10.2020
Усього

Номер розрахункового документа

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

Сума
(грн)

@2PL742545
©2PL058180
@2PL054415
@2PL588413
@2PL711494

Шевчук Олексій Анатолійович
Шевчук Олексій Анатолійович
Шевчук Олексій Анатолійович
Шевчук Олексій Анатолійович
Шевчук Олексій Анатолійович

113765,00
16860,00
70000,00
185790,00
69800,00
456215,00

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

Звіт
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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)

Сума
(грн)

Призначення
платежу

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

Номер
розрахункового документа

Дата повернення
внеску

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

Номер
розрахункового
документа

Дата перераху
вання внеску

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)

Звіт
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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)

3.6

02.10.20
20

3

Сотник Юлія
Антонівна,
ФОП

2964718308

3.6

02.10.2
020

4

СМИРНОВА
ОЛЬГА
ВОЛОДИМИ
РІВНА, ФОП

2949708241

3.5.4

02.10.2
020

5

ЕЛЕФАНТ
МЕДІА, ТОВ

36712186

3.5.4

02.10.2
020

6

ЕЛЕФАНТ
МЕДІА, ТОВ

36712186

Звіт
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Призначення платежу

Оплата за
інформаційні
послуги згідно
договору №J202409 від
24.09.2020р„
рах.№ 1 від
25.09.2020 р. Без
ПДВ.
Оплата за
інформаційні
послуги згідно
договору №1-0920 від 24.09.2020
р., рах.№25/09/20
від 25.09.2020р.
Без ПДВ.
оплата за друк
постерів згідно
рахунку № СФ0000181 від
30.09.2020 р„ в
т.ч. ПДВ=595,83
грн.
оплата за
розміщення та
обслуговування
зовнішньої
реклами у жовтні
2020р., згідно
рахунку №СФ0000182 від
30.09.2020 р., в
т.ч. ПДВ=6427,00

Сума
(грн)

20000,00

30000,00

3575,00

38562,00

3.5.4

02.10.2
020

7

ЕЛЕФАНТ
МЕДІА, ТОВ

36712186

3.6

03.10.2
020

8

Громадська
організація
«Футбольна
асоціація
жінок»
м.Києва

34476855

3.5.2

05.10.2
020

9

AT,
КИІВПОРТ
ПРАТ

03150071

3.6

06.10.2
020

10

СМИРНОВА
ОЛЬГА
ВОЛОДИМИ
РІВНА, ФОП

2949708241

3.1.1

07.10.2
020

11

МАСЛАК
С.О. ФОП

3089524833

3.2.4

07.10.2
020

12

МАСЛАК
С.О. ФОП

3089524833

3.2.4

07.10.2
020

13

МАСЛАК
С.О. ФОП

3089524833

3.2.1

08.10.2
020

14

ЕЛЕФАНТ
МЕДІА, ТОВ

36712186

Звіт
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грн.
оплата за
розміщення та
обслуговування
зовнішньої
реклами у жовтні
2020р., згідно
рахунку №СФ0000183 від
30.09.2020 р„ в
т.ч. ПДВ=5620,00
грн.
оплата за послуги
з організації та
проведення
футбольного
спортивного
заходу згідно
Договору №1/10
від 01.10.2020 р.,
рах.№01/10 від
02.10.2020 р. Без
пдв
оплата за послуги
фрахтування
згідно рах. №3175
від 01.10.2020 р., в
т.ч. ПДВ=1350,00
грн.
Оплата за
інформаційні
послуги згідно
договору №1-0920 від 24.09.2020
р., рах.№02/10/20
від 02.10.2020р.
Без ПДВ.
Оплата за
придбання товарів
згідно рах.№ 5331
від 09.09.2020 р.
Без ПДВ
Оплата за послуги
з розробки
дизайну згідно
рах.№ 5764 від
22.09.2020 р. Без
пдв.
Оплата за послуги
термотрансфера
згідно рах.№ 5767
від 22.09.2020 р.
Без ПДВ
оплата за друк
постера згідно
рах.№ СФ0000201 від
07.10.2020р., в т.ч.
ПДВ=105.00 грн.

33720,00

12600,00

8100,00

40000,00

6282,00

1214,10

2183,40

630,00

3.5.4

08.10.2
020

15

ЕЛЕФАНТ
МЕДІА, ТОВ

36712186

3.2.1

08.10.2
020

16

Вітюк Н.М.
ФОП

2412705467

3.6

08.10.2
020

17

СОТНИК
Ю.А. ФОП

2964718308

3.2.1

08.10.2
020

18

ТОВ,
ІНТЕРКОНТ
ИНЕНТАЛЬУКРАЇНА

35632634

3.5.4

08.10.2
020

19

Куба А.А.
ФОП

3289816186

3.2.1

09.10.2
020

20

ЦАРЕНОК
С.В. ФОП

3138713455

3.2.4

12.10.2
020

21

ТОВ,
"СТЕНДЕ АЙ"

42519180

3.2.1

12.10.2
020

24

ЦАРЕНОК
С.В. ФОП

3138713455

Звіт
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оплата за
розміщення та
обслуговування
зовнішньої
реклами у жовтні
2020 р. згідно
рах.№ СФ0000200 від
07.10.2020р., в т.ч.
ПДВ=1920.00 грн.
оплата за буклети
згідно рах.№ 3009-01 від
30.09.2020 р. Без
пдв.
Оплата за
інформаційні
послуги згідно
договору №J202409 від
24.09.2020р.,
рах.№ RJ20-0810
від 08.10.2020 р.
Без ПДВ.
оплата за
виготовл.
друкованих
матеріалів згідно
договору
№0920/28 від
25.09.2020р.,
рах.№Ок-20481
від 08.10.2020 р., в
т.ч.
ПДВ=20649,00
грн.
оплата за
рекламну
конструкцію 3
банером згідно
рах.№206 від
01.10.2020 р. Без
пдв.
Оплата за плакати
згідно рах.№298
від 08.10.2020 р.
Без ПДВ
виготовлення
матеріалів
передвиборчої
агітації згідно
рах.№ 169 від
30.09.2020 р., в
т.ч. ПДВ=430,83
грн.
Оплата за
друковані
матеріали
передвиборчої
агітації згідно

11520,00

12500,00

20000,00

123897,48

3415,00

504,00

2585,00

2968,00

3.6

13,10,2
020

25

2949708241

СМИРНОВА
ОЛЬГА
ВОЛОДИМИ
РІВНА, ФОП

рах.№297 від
08.10.2020 р. Без
ПДВ.
Оплата за
інформаційні
послуги згідно
договору №1-0920 від 24.09.2020
р., рах.№ 12/10/20
від 12.10.2020р.
Без ПДВ.

40000,00

414255,98

Усього

12. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,
перерахованих виконавцям

Дата повер
нення коштів

12.10.202
0

Номер
розрахунко
вого
документа

398

Виконавець
(повне
найменування/
прізвище, ім’я,
по батькові
фізичної особи підприємця)

AT
КИІВПОР
ТПРАТ

Код виконавця
(за ЄДРПОУ/
РНОКПП)

Реквізити договору
(дата укладання, номер
та предмет договору)

рах. №3175
від 01.10.2020
Р-

03150071

Сума
(грн)

Призначення
платежу

Поверне
ння
оплачен
их
коштів
зг. листа
заяви від
06.10.20
20 року.
Без ПДВ

8100,00

8100,00

Усього

Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду

Шевчук О.А.
(прізвище та ініціали)

Звіт

9

Київська міська територіальна
виборча комісія
______ Кандидата в депутати Київської міської ради_____

________ Шевчука Олексія Анатолійовича______
(прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за
наявності)

вул. Урлівська, буд. 38, кв. 605, м. Київ.
_________Україна, 02081, +380967139568_______
(місце проживання та адреса житла, контактний номер
телефону)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проміжного фінансового звіту про надходження та використання
коштів виборчого фонду Шевчука Олексія Анатолійовича, кандидата в
депутати Київської міської ради від Київської міської місцевої
організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний
Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

Я, Шевчук Олексій Анатолійович, кандидат у депутати Київської
міської ради на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, розпорядник
поточного рахунку власного виборчого фонду повідомляю, що протягом
періоду з 30 вересня по 14 жовтня 2020 року:
- факти нецільового використання коштів виборчого фонду відсутні;
- випадків повернення добровільних внесків особам і перерахування
добровільних внесків до місцевого бюджету не було;

- відбулося повернення коштів у розмірі 8100 (вісім тисяч сто) гри. 00
коп. за фрахт судна для проведення зустрічі з виборцями, так як кандидат в
депутати через стан здоров’я не зміг бути присутнім на зустрічі та зустріч була
відмінена. Кошти були повернуті в повному обсязі;
-з

штрафні санкції не застосовувалися та не сплачувалися
17.10.2020

(

1

\

дЛ

Шевчук О. А.

