
Додаток 7 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 1 жовтня 2020 року № 324 

 форма № 4 

ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського,  

селищного, міського голови 
 

_____ остаточний ________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "05" до "24" жовтня 2020 року   
 

____________ Перші місцеві вибори  25 жовтня 2020р.____ ______________  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

___________ Обухов Петро Геннадійович _______________ 
(прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, 

селищного, міського голови) 

_____ ПАТ «БАНК ВОСТОК» код банку 307123______ 
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  

_____ номер рахунку UA713071230000026436010267686_____ 

_________________ єдиний багатомандатний _________________ виборчий округ  
  (назва багатомандатного, єдиного сільського, селищного, міського виборчого округу) 

з виборів ___ Одеського міського голови Одеського району Одеської області ____ 
      (депутатів сільських, селищних, міських  рад, сільських, селищних, міських голів) 

Розпорядник коштів  
поточного рахунку  
виборчого фонду______ Обухов Петро Геннадійович ___   ____3087220992__ 
                                                        прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта)                

 

 

Код статті Найменування статті  
Сума  

(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

1.1 

Кошти місцевої організації політичної партії (для 

кандидатів, висунутих місцевою організацією політичної 

партії) 

 

1.2 Власні кошти кандидата  1.00 

1.3 Добровільні внески фізичних осіб 61377,00 

1.4 
Надходження штрафних санкцій за укладеними 

договорами 

 

1.5 Помилкові надходження коштів  

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5 ) 
61378,00 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду 

2.1 
Повернення добровільних внесків фізичним особам  

(2.1.1+2.1.2):  

 

2.1.1 
Повернення фізичним особам добровільних внесків, від 

яких відмовився розпорядник поточного рахунку  

 

2.1.2 

Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, 

що перевищує розмір, установлений частиною другою 

статті 215 Виборчого кодексу України 

 

2.2 

Перерахування коштів до бюджету АР Крим чи 

відповідного місцевого бюджету 

(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

 

                                         
 Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.  



Код статті Найменування статті  
Сума  

(грн) 

2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 

місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, 

від яких відмовився розпорядник поточного рахунку 

виборчого фонду, в разі неможливості їх повернення 

відповідним особам  

 

2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 

місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що 

перевищує розмір, установлений частиною другою  

статті 215 Виборчого кодексу України 

 

2.2.3 

Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного 

місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які згідно з 

частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України 

не мають права здійснювати добровільні внески до 

виборчого фонду 

 

2.2.4 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 334,12 

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) 

334,12 

Загальний розмір виборчого фонду  

(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.5) 

61043,88 

3. Використання коштів виборчого фонду  

3.1 Витрати на проведення виборчої кампанії (3.1.1+3.1.2):  

3.1.1 
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і 

матеріалів для проведення виборчої кампанії 

 

3.1.2 

послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії 

(транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші послуги, 

оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати 

 

3.2 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

(3.2.1+3.2.2+3.2.3+3.2.4+3.2.5+3.2.6): 

 

3.2.1 

виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок, 
плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих 
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  

3.2.5 

придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і 

матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної 

агітації  

 

3.2.6 
виготовлення (придбання), оренда та встановлення 

агітаційних наметів 

 





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 "_05" до "24" жовтня 2020_ року  

 

_________________Перші місцеві вибори  25 жовтня 2020р.__________  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

_________________Обухов Петро Геннадійович________________ 
(прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, 

селищного, міського голови) 

___________ ПАТ «БАНК ВОСТОК» код банку 307123_______ 
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  

___________ UA713071230000026436010267686__________ 

__________єдиний багатомандатний________ виборчий округ  
 (назва багатомандатного, єдиного сільського, селищного, міського виборчого округу) 

з виборів __Одеського міського голови Одеського району Одеської області_______ 
(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) 

12/10/2020 80941944.1 Обухов Петро Геннадійович 1.00 

    

    

Усього  

 

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) 

06.10.2020 79855850.1 Беженар Олександр Олександрович 1000,00 

06.10.2020 41587023 Городецький Сергій 500,00 

06.10.2020 395203 ЖИДКОВ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 100,00 

07.10.2020 17 ЛЮБУШКО А.В 300,00 

07.10.2020 @2PL057445 БОНДАРУК ОЛЕНА ВIКТОРIВНА 500,00 

07.10.2020 80009799.1 Угвуані Максімус-Чіді 100,00 

07.10.2020 80004326.1 Шамрай Павло Костянтинович 1000,00 

07.10.2020 80003471.1 Бутаков Дмитро Володимирович 400,00 

07.10.2020 80002977.1 Яроцька Марія Веніамінівна 500,00 



07.10.2020 @2PL151754 , ТАТАРIН СТАНIСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 2500,00 

08.10.2020 @2PL460973 КАРПОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 500,00 

08,10,2020 @2PL438349 МЕТАСОВ АРТУР СЕРГЕЕВИЧ 28400,00 

08,10,2020 @2PL512559 ЦЕВЕЛЕВ СЕМЕН ЛЕОНIДОВИЧ 500,00 

08,10,2020 556 Боровський Д.I. 1000,00 

08,10,2020 80157480.1 Мелобенський Іван Аркадійович 100,00 

08,10,2020 @2PL406676 ШИМОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 3000,00 

09,10,2020 41848348 Комаренко Максим Володимирович 200,00 

11,10,2020 80723385.1 Асафайло Вадим Володимирович 1500,00 

12,10,2020 42024960 Мантуляк Ольга Павлівна 3000,00 

12,10,2020 80916429.1 Безвозюк Наталія Валеріївна 500,00 

12,10,2020 @2PL767331 , НIЗОЛА ГАННА ВIКТОРIВНА 1000,00 

12,10,2020 @2PL778385 КОРОБЕЙНIКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГIЙОВИЧ 1000,00 

12,10,2020 80919294.1 Бойко Андрій Юрійович 200,00 

12,10,2020 80918798.1 Смірнова Анастасія Сергіївна 1500,00 

13,10,2020 W45048276 Метасова Гузель Ануварівна 100,00 

13,10,2020 @2PL489835 Головко Владислав Валерiйович 1000,00 

13,10,2020 @2PL571029 Ковальов Вiктор Юрiйович 777,00 

15,10,2020 15 Лавренюк Олександр Васильович 3000,00 

16,10,2020 @2PL654968 Насонов Дмитро Володимирович 5000,00 

16,10,2020 @2PL084591 Копєйкiна А. В 100,00 

16,10,2020 @2PL716704 Соколов Владислав Александрович 100,00 

16,10,2020 @2PL828011 Буянков Станислав Юрьевич 2000,00 

    

    

    

Усього 61377,00 

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) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

       

       

       

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) 

08.10.2020 123592 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 307123 1.00 

08.10.2020 123544 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 307123 150.00 

20,10,2020 209141 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 307123 183,12 

     

     

Усього 334,12 

 

 

 

 

 

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  
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