
 

Додаток  3 
до постанови Центральної виборчої комісії  

від 3 січня 2019 року № 3 
 

 

форма № 2 

ЗВІТ 
про формування виборчого фонду  

кандидата на пост Президента України 
 

ОСТАТОЧНИЙ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "08" лютого 2019 року до "19" квітня 2019 року  

ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата) 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»                     
(код банку 380582 ЄДРПОУ 35810511)  рахунок № 26402040500272 

(назва та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, № рахунку)  
_____________________________________________________________ 

 

Код 
статті  

Найменування статті  
Сума  
(грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду 

1 Кошти партії   
2 Власні кошти кандидата 584 507 590,53 

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі  0 

10 
внески юридичних осіб, визначених у частині третій статті 43 
Закону України "Про вибори Президента України", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

0 

11 

кошти, що перевищують розмір внеску, встановлений  частиною 
другою статті 43 Закону України "Про вибори Президента 
України", які повертаються юридичній особі, а в разі 
неможливості повернення перераховуються до Державного 
бюджету України 

0 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 0 

10 
внески  фізичних осіб, визначених у частині третій статті 43 
Закону України "Про вибори Президента України", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

0 

11 

кошти, що перевищують розмір внеску, встановлений  частиною 
другою статті 43 Закону України "Про вибори Президента 
України", які повертаються фізичній особі, а в разі 
неможливості повернення перераховуються до Державного 
бюджету України 

0 

12 Помилкові надходження коштів 0 
Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок  
виборчого фонду  (1 + 2 + 3 + 4 +12) 

584 507 590,53 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду  

2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2200 + 2400)  0 

2100 
Повернення особам внесків, від яких відповідно до частини 
шостої статті 43 Закону України "Про вибори Президента 
України" відмовився розпорядник накопичувального рахунку 

0 



 

Код 
статті  

Найменування статті  
Сума  
(грн) 

2200 
Повернення особам сум коштів, що перевищують розмір внеску, 
визначений частиною другою статті 43 Закону України "Про 
вибори Президента України" 

0 

2400 

Повернення банком особам внесків, що надійшли до виборчого 
фонду після дня виборів (у разі включення кандидата до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування – після дня 
повторного голосування) 

0 

3000 
Перерахування внесків до Державного бюджету України  
(3110 + 3120 + 3210 + 3220) 

0 

3110 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 
згідно з частиною третьою статті 43 Закону України "Про вибори 
Президента України" не мають права здійснювати відповідні 
внески 

0 

3120 

Перерахування до Державного бюджету України сум коштів, що 
перевищують розмір внеску, визначений частиною другою статті 
43 Закону України "Про вибори Президента України", у разі 
неможливості їх повернення відповідним особам 

0 

3210 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 
яких відповідно до частини шостої статті 43 Закону України "Про 
вибори Президента України" відмовився розпорядник 
накопичувального рахунку, у разі неможливості їх повернення 
відповідним особам 

0 

3220 

Перерахування банком до Державного бюджету України внесків, 
що надійшли до виборчих фондів після дня виборів (у разі 
включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного 
голосування – після дня повторного голосування), у разі 
неможливості їх повернення відповідним особам 

0 

4000 
Банківські послуги, не пов’язані з відкриттям і закриттям 
накопичувального рахунку та його функціонуванням 

0 

5000 Повернення помилкових надходжень коштів 0 

6000 
Опублікування реквізитів накопичувального рахунку 
в друкованих засобах масової інформації 

0 

Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку виборчого 
фонду (2000 + 3000 +4000 + 5000 + 6000) 

0 

Загальний розмір виборчого фонду (1 + 2 + 3 + 4 +12) − (2000 + 3000 + 
4000 + 5000 + 6000)  

584 507 590,53 

Звіт подано "25" квітня 2019року 

Розпорядник  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          ___Южаніна Н.П.           ___ 
                                                                (підпис)                                                 (прізвище та ініціали) 

 
Розпорядник  
накопичувального рахунку  
виборчого фонду                              ___________                          ________________________ 
                                                                (підпис)                                                 (прізвище та ініціали) 
 
 
 
 
 
 


