
Додаток 3 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 14 червня 2019 року № 1010 
 

 

форма № 2 

ЗВІТ  

про формування виборчого фонду політичної партії,  

кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані  

в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 
 

_________проміжний___________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "25 "червня до "10" липня  2019 року  

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» 
(повна назва політичної партії) 

 

ПАТ «Державний ощадний банк України» Територіально відокремлене  

безбалансове відділення №10026/0187 філії-Головного управління по м. Києву та Київській області МФО 

322669,Рахунок № 26417300704625 
 (назва та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, № рахунку)  

 

Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії 

1 Власні кошти партії  60585400,00 

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 4550000,00 

10 

внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про 

вибори народних депутатів України", які не мають права здійснювати 

відповідні внески  

0,00 

11 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 

50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

0,00 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 7016800,00 

10 

внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про 

вибори народних депутатів України", які не мають права здійснювати 

відповідні внески  

128000,00 

11 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 

50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
0,00 

12 Помилкові надходження коштів 0,00 

Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (1 

+ 3 + 4 + 12) 

72152200,00 

2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду партії  

2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2400)  128000,00 

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 

накопичувального рахунку  

128000,00 

2400 
Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду пізніше, ніж 

за день до дня голосування  

0,00 

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету України  

(3110 + 3120 + 3210 + 3220) 

0,00 

3110 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які відповідно 

до частини третьої статті 50 Закону України "Про вибори народних 

депутатів України" не мають права здійснювати відповідні внески 

0,00 

3120 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір яких 

перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону України 

«Про вибори народних депутатів України»  

0,00 

 



Koa
crarri HailmeHyeauHq crarri Cyrua

(t'pn)

3210
flepepaxyaaugr Ao Aepx(aBuoro 6roaxe'ry Yrpainra snecris oci6, eiA rKux
BlIMOBr,rBCr pO3nOprrAHr,rK HaKO[r4r{yBrUrbHoFO paxyHxy, e pari neruonc[usocri ix
fioBepHeHHr eianoeiAH[Na oco6aM

3220
flepepaxyraHng 6aurou ,4o AepxaBHoro 6rctrNery Yrpainn BHecKiB, u{o
HaAifiurnta .uo Ba6opqlx Qonaie ui:nirue HiN sa AeHb Ao AHr ronocyBauur, y piBi
HeMoxJrr4Bocri ix uorepuegHq 6aHxoN,r si.uuosiAnrala oco6aM

4000
EanniscuKi nocJryrfi, ue noB'q3aHi s aigxpnrrnu i rarcpHrrflM paxyHr(y ra
fioro OyurcuiogysauHqNr

s000 lloeepuenHa rtoMHJI KoBr{x HaAxoA)r(eHb roruri g

6000
Ony6niryaauua pereirnrin naronuqyBaJtbHoro paxynry
B aDyKoBaHr.rx saco6ax MacoBoi indoomauii

Ycuoro repepaxoBaHo rorrrrie ir nanonnuyBaJrbHoro paxyuny nu6opuoro Qosay
(2000 + 3000 +4000 + 5000 + 6000)

128000,00

3araruuufi po:uip eu6opvoro QoHry (l + 3 + 4 +12)- (2000 + 3000 + 4000 + 5000 +
6000)

72024200,00

7
IlepepaxynaHHs xorurie 3 HaKonn.ryBaJrbHoro paxyul(y en6op.roro QoHay
Ha uoro.rHfii DaxvHoK au6oo.{oro 6onav

61489000,00

3anuuron roruris Ha HaKon[rryBaJrbuoMy paxyHrcy nH6op.roro Qouay
(l + 3 + 4 +12)- (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) -7

10535200.00

Posnopr4Hrar rourris
HaKOUF{yBrUrbHOrO paxyHKy
nra6opvoro Qo"ly

Posnopr4nHx xortrrie
HaKOII[qyBZlJrbHOf O paxyHKy
nn6opuoro $onay

3eir noAaHo "13" runHr 2019 pory

3OJIOTAPbOB C.B.
(npi:rnue ra iriuimr)

(npi:arqe ra iniqialu)(nranrc)


