
Розшифровка ф.4 Яремчук без ІПН 1 

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 "_28_" _вересня_ до "_15_" _жовтня_ 20_20_ року 

 

__                                           Місцеві вибори, 25 жовтня 2020 року                                   _  

(назва та дата проведення місцевих виборів) 

__                                                  Яремчук Ірина Романівна                                            __ 
(прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, 

селищного, міського голови) 

__  АТ КБ «Приватбанк», відділення №25 Тернопільської філії, код банку 338783   ,                                                                                    
 

_                             р/р UA403387830000026431055100877                     ,                           
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)  

 

                                  Єдиний міський виборчий округ   
 (назва багатомандатного, єдиного сільського, селищного, міського виборчого округу) 

                                з виборів Тернопільського міського голови 
(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) 

  0,00 

  0,00 

Усього 0,00 

 

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) 

02.10.2020 @2PL311502 Яремчук Iрина Романiвна 20000,00 

   0,00 

Усього 20000,00 
 

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) 

29.09.2020 @2PL880097 Войтович Анна Вячеславiвна 38000,00 
05.10.2020 @2PL040713 Кондра Дiана Богданiвна 20000,00 

09.10.2020 @2PL966439 Стасишин Андрiй Романович 40000,00 

Усього 98000,00 
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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) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

      0,00 

      0,00 

      0,00 

Усього 0,00 
 

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) 

    0,00 

    0,00 

Усього 0,00 
 

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) 

    0,00 

    0,00 

    0,00 

Усього 0,00 
 

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) 

     0,00 

     0,00 

     0,00 

Усього 0,00 

8. Відомості про оплату банківських послуг 

(код статті 2.3) 

Дата  

оплати послуг 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн) 

    0,00 

    0,00 

    0,00 

Усього 0,00 

 

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) 

    0,00 

    0,00 
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    0,00 

Усього 0,00 

 

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) 

    0,00 

    0,00 

    0,00 

Усього 0,00 

 

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 

розрахунко

вого 

документа 

Отримувач  

(повне найменування/ 

прізвище, ім’я,  

по батькові фізичної 

особи – підприємця) 

Код отримувача  

(за 

ЄДРПОУ/РНОКП

П) 

Призначення платежу 
Сума  

(грн) 

3.3.1.1 29.09.2020 1 Приватне 

підприємство 

"Телерадіоорг

анізація 

"Тернопіль-

Медіа" 

41302104 +;1211; У сумi 

7920.00 грн., ПДВ 

- 20 % 1584.00 

грн. оплата 

ефiрного часу на 

телебаченнi 

(телеканал 

"Тернопiль1") 

згiдно рахунку № 

СФ - 0000084 вiд 

29.09.2020р. 

9504,00 

3.3.1.1 02.10.2020 2 Приватне 

підприємство 

"Телерадіоко

мпанія 

"Смайл" 

34473456 +; 1211; У сумi 14 

175,00 грн., Без 

ПДВ. Оплата 

ефiрного часу на 

телебаченнi згiдно 

рахунку №52 вiд 

2.10.2020 р. на 

основi Договору 

вiд 29.09.2020р 

14175,00 

 

3.2.1 05.10.2020 3 Товариство з 

обмеженою 

відповідальні

стю "Поділля-

Тер" 

36829762 +;1110; У сумi 

7500.00 грн., ПДВ 

- 20 % 1500.00 

грн. Виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиборчої 

агiтацiї згiдно 

акту надання 

послуг №666 вiд 

1.10.2020р 

9000,00 

3.3.1.1 06.10.2020 4 Приватне 

підприємство 

"Телерадіоорг

анізація 

"Тернопіль-

41302104 +; 1211; У сумi 

10800.00 грн., 

ПДВ - 20 % 

2160.00 грн. 

Оплата ефiрного 

12960,00 
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Медіа" часу на 

телебаченнi 

(телеканал"Терно

пiль1") згiдно 

рахунку 

№СФ0000086 вiд 

5.10.2020 р. 

3.3.1.1 08.10.2020 5 Приватне 

підприємство 

"Телерадіоорг

анізація 

"Тернопіль-

Медіа" 

41302104 +;1211; У сумi 

10800.00 грн., 

ПДВ - 20 % 

2160.00 грн. 

Оплата ефiрного 

часу на 

телебаченнi 

(телеканал"Терно

пiль1") згiдно 

рахунку 

№СФ0000091 вiд 

6.10.2020 р. 

12960,00 

3.2.1 08.10.2020 6 ФОП Карпюк 

Діана 

Володимирів

на 

 +; 1110; Оплата 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв 

передвиб. агiтацiї 

згiдно рахунку 

№181 вiд 

6.10.2020 р. на 

пiдставi договору 

№2 вiд 1.10.2020 

р.Без ПДВ 

2184,50 

 

3.3.1.1 09.10.2020 7 Приватне 

підприємство 

"Телерадіоко

мпанія 

"Смайл" 

34473456 +;1211; Оплата 

ефiрного часу на 

телебаченнi згiдно 

рахунку №56 вiд 

6.10.2020 р. згiдно 

додатку №3 вiд 

6.10. 2020 р. до 

дог. вiд 

29.09.2020р. Без 

ПДВ 

14175,00 

3.5.4 09.10.2020 8 Дочірнє 

підприємство 

"Контракти-

Медіа" 

товариства з 

обмеженою 

відповідальні

стю 

"Українське 

рекламне 

агентство 

"Галицькі 

Контракти" 

31291492 +; 1350; У сумi 

14350.00 грн., 

ПДВ - 20 % 

2870.00 

грн.розмiщення 

полiтичної 

реклами на носiях 

зовнiшньої 

реклами згiдно 

рахунку 

№РФ0000001110 

вiд 1.10.2020 р. 

17220,00 

3.2.1 12.10.2020 9 Дочірнє 

підприємство 

"Контракти-

Медіа" 

31291492 +;1110; У сумi 

700.00 грн., ПДВ-

20 % 140.00 грн. 

Оплата 

840,00 




