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Додаток 8 
до постанови Центральної виборчої комісії  

від 14 червня 2019 року № 1010 
 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

 кандидата в народні депутати України  
в одномандатному виборчому окрузі № 78 (форми № 4) 

 
__________Проміжний____________ 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 
 

за період з "01" до "10" _липня_ 2019 року  

__________________Путря Сергій Валерійович_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

 
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 313399 р/р 26436055703134 

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

 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів  
кандидата в народні депутати України 

(код статті 2) 
Код статті Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума  (грн) 

2 09.07.2019 0.0.1403299931.1 8700,00 
2   0 
2   0 

Усього   8700,00 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок  
добровільних внесків юридичних осіб  

(код статті 3) 
 
Код статті Дата надходження 

внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Наймену-вання 
платника 

Місцезнаход-
ження платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума  
(грн) 

3      0 
3      0 
3      0 

Усього      0 
 

2. Відомості про надходження на поточний рахунок  
добровільних внесків фізичних осіб  

(код надходження коштів 4) 
 

Код 
статті 

Дата 
надходження 

внеску 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, 

район, 
населений 

пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки 
платника 

податків/серія і 
номер паспорта 

Сума  
(грн) 

4 08.07.2019 0.0.140222
1620.1 

Свідло 
Олександр 
Петрович 

Запорізька 
область,м.
Бердянськ 

  5600,00 



Путря С.В. без ПД.doc  5 

4       0 
4       0 
4       0 

Усьог
о 

      5600,00 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків  
юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески  
(код статті 10) 

 
Код статті Дата надходження 

внеску 
Номер розрахункового 

документа 
Найменування 

платника 
Місцезнаходження 

платника 
Код платника 

(ЄДРПОУ) 
Сума  
(грн) 

10      0 
10      0 
10      0 

Усього      0 
 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків  
фізичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески  

 (код статті 10) 
 

Код статті Дата надход-
ження внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки платника 
податків/серія і 
номер паспорта 

Сума  
(грн) 

10       0 
10       0 
10       0 

Усього       0 
 

 

6. Відомості про надходження внесків юридичних осіб, розмір яких перевищує 
розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України" 
(код статті 11) 

 

Код статті 
Дата 

надходження 
внеску 

Номер розрахунко-
вого документа 

Найменування 
платника 

Місцезнаход-ження 
платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума 
(грн) 

11      0 
11      0 
11      0 
11      0 

Усього      0 
 

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір, 
визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних 

депутатів України" 
 (код статті 11) 

 

Код статті 
Дата 

надходження 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки платника 
податків/серія і 
номер паспорта 

Сума  
(грн) 

11       0 
11       0 
11       0 

Усього       0 
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8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями 
за укладеними договорами  

(код статті 9) 
 

Код статті 

Дата 
перерахування 

штрафних 
санкцій 

Номер розрахун- 
кового 

документа 

Виконавець 
(повна назва) 

Код виконавця 
(ЄДРПОУ) 

Реквізити 
договору (дата 

укладання, 
номер та 
предмет 

договору) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

9       0 
9       0 
9       0 

Усього       0 

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок  
від юридичних осіб  

(код статті 12) 
 

Код статті Дата надходження 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування 
платника 

Місцезнаходження 
платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) 

Сума  
(грн) 

12      0 
12      0 
12      0 

Усього      0 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок  
від фізичних осіб  

(код статті 12) 
 

Код статті Дата надход-
ження внеску 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки 
платника 

податків/серія і 
номер паспорта 

Сума  
(грн) 

12       0 
12       0 
12       0 

Усього       0 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам  
(код статті 2100, 2300) 

 

Код статті Дата повернення 
внеску 

Номер розрахун-
кового документа 

Отримувач  
(повна назва) 

Місце- 
знаходження отримувача 

Код отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Сума  
(грн) 

      0 
      0 
      0 

Усього      0 
 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  
(код статті 2100, 2300)  

 

Код статті 
Дата 

повернення 
внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
отримувача 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки платника 
податків/серія і 
номер паспорта 

отримувача 

Сума 
(грн) 

       0 
       0 
       0 

Усього       0 
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13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб  
до Державного бюджету України  
(код статті 3110, 3120, 3210, 3230)  

Код статті Дата перераху-
вання внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування 
платника 

Місцезнаходження 
платника 

Код платника 
(ЄДРПОУ) Сума (грн) 

      0 
      0 
      0 
Усього      0 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб  
до Державного бюджету України  
(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

 

Код статті Дата перераху-
вання внеску 

Номер 
розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
платника 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки 
платника 

податків/серія і 
номер паспорта 

Сума (грн) 

       0 
       0 
       0 
Усього       0 

15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов’язаних з відкриттям і закриттям 
рахунку та його функціонуванням 

(код статті 4000) 
Код статті Дата оплати послуг 

Номер 
розрахункового 

документа 

Найменування 
банку 

Місцезнаходження 
банку 

Код банку 
(ЄДРПОУ) Сума (грн) 

4000      0 
4000      0 
4000      0 

Усього      0 
 

16. Відомості про повернення юридичним особам  
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 
 
Код статті Дата повернення 

коштів 

Номер 
розрахункового 

документа 

Отримувач  
(повна назва) 

Місце- 
знаходження 
отримувача 

Код отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Сума  
(грн) 

5000      0 
5000      0 
5000      0 

Усього      0 
 

17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів 
(код статті 5000)  

Код 
статті 

Дата повернен-
ня коштів 

Номер 
розрахунко-

вого документа 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
отримувача 

Місце 
проживання 

платника 
(область, район, 

населений 
пункт) 

Адреса житла 
платника 

Реєстраційний  
номер облікової 

картки платника 
податків/серія і 
номер паспорта 

отримувача 

Сума (грн) 

5000       0 
5000       0 
5000       0 

Усього       0 
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18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку  
в друкованих засобах масової інформації 

(код статті 6000) 
 

Код статті 
Дата 

перерахування 
коштів 

Номер розрахунко-
вого документа 

Найменування 
отримувача 

Місцезнаходження 
отримувача 

Код отримувача 
(ЄДРПОУ) Сума (грн) 

6000      0 
6000      0 
6000      0 

Усього      0 
 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку  
виборчого фонду кандидата в народні депутати України  

(код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 
1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

 

Номер 
одномандатного 

виборчого округу  
(в порядку 
зростання) 

Код статті Дата 
платежу 

Номер 
розрахун-

кового 
документа 

Отримувач 
(повна 
назва) 

Місцезна-
ходження 

отримувача 

Код 
отримувача 
(ЄДРПОУ) 

Призначення 
платежу 

Сума  
(грн) 

78 1220 
08.07.20

19 
1 

ПП 
«Редакц

ія 
газети 

«Рідний 
край 1» 

Запоріз
ька 

обл.,м 
смт.Біл
ьмак, 

пров.По
штовий
, буд.27 

0247278
9 

Публіка
ція 

агітацій
них 

матеріал
ам у 

друкова
них 

засобах 
иасової 
інформа

ції 

4168,0
0 

78 1400 
08.07.20

18 
2 

Відділ 
культур

и ВК 
БМР 

Запоріз
ька 
обл., 

м.Бердя
нськ, 

пр..Азо
вський,

37/9 

0222813
8 

Інші 
витрати 

на 
передвиб

орну 
агітацію
(надання 

послуг 
для 

проведен
ня 

передвиб
орчого 

публічно
му 

заходу) 

1372,0
0 




