звIт

fifi'о'

про надходження та використання коштiв виборчого фонду
кандидата в депутати, кандидата на посаду сiльського,
селищного, мiського голови
промiжний
(вид звiту: промiжний, остаточний)

за перiод з "29"вересня до "15" жовтня 2020 року

Мiсцевi вибопи 25 жовтня 2020 покч
(HzlзBa та дата

проведення м|сцевих виоорlв.)

Фрейдiн Олексiй Валерiйович

(пРiЗвище, iм'я (yci власнi iMeHa), по батьковi (за HMBHocTi) кандидата в депутати, кандидата на посаду сiльського,
селищного, мiського голови)

ОНЕРНЕ ТОВАР
р/р

БАНК КПРИВАТ
UA 46 305299 00000 264350505006З4

(найменування та код банку, в якому вiдкрито поточний рахунок, номер рахунку)

€диний одномандатний мiський виборчий округ
з виборiв Новомосковського мiського голови
Новомосковського району Щнiпропетровськоi областi
Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фонду Фрейдiн Олексiй Ва.
прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa), по бmьковi (за

код 2б42011838
за

РНОКПГУсерiя та номер паспорга)
Сума

Найменування ста,гr,i

Код cTaTTi

(гпн)

1. Надходження коштiв на поточний рахунок виборчого Ьонду
Кошти мiсцевоi органiзацii полiтичноi партii (для
1.1
кандидатiв, висунутих мiсцевою органiзацiею полiтичноi
партii)
|.2
Власнi кошти кандидата
100 000,00
1.3
внески
,Щобровiльнi
фiзичних осiб
Надходження штрафних санкцiй за укладеними
|,4
договорfiми
1.5
Помилковi надходження коштiв
Усього надiйшло коштiв на поточний рахунок виборчого фонду

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5 )
2. Перерахyвання
2.1

2.1.|

2.|,2
1,,

коштiв з поточного рахyнку виборчого фондч
Повернення добровiльних BHecKiB фiзичним особам

(2.I.1+2.|.2):
Повернення фiзичним особаlrл добровiльних BHecKiB, вiд
яких вiдмовився розпорядник поточного рахунку
Повернення фiзичним особам добровiльних BHecKiB у cyMi,
що перевищуе розмiр, установлений частиною другою
cTaTTi 215 Виборчого кодексу УкраiЪи

Перерахування коштiв до бюджеry АР Крим чи
вiдповiдного мiсцевого бюджеry
(2,2,\ +2.22+2.2.3 +2.2.4,)

2.2.|

100 000,00

Перерахування до бюджету ДР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету добровiльних BHecKiB фiзичних осiб,

Код cTaTTi

Найменуваtlllя

cTaTтi

Супrа
(гпtt)

вiд яких вiдмовився розпорядник поточного рахунку
виборчого фо"ду, в разi неможливостi ix повернення
вiдповiдним особам
2.2.2

2.2.з

2.2.4

2.3
2.4
2.5

Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету добровiльних BHecKiB у cyMi, що
перевищуе розмiр, установлений частиною другою
cTaTTi 2l5 Виборчого кодексу Украiни
Перерахування до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюджету добровiльних BHecKiB осiб, якi згiдно з
частиною третьою статгi 215 Виборчого кодексу Украiни
не мЕIють права здiйснювати добровiльнi внески до
виборчого фонду
Перерахування до бюджету АР Крим.lи вiдповiдного
мiсцевого бюджету BHecKiB, що надiйпIли до виборчого
фонду пiзнiше останньоi п'ятницi перед днем голосування
(днем повторного голосування)

Банкiвськi послуги
Повернення помилкових надходжень коштiв
Опублiкування реквiзитiв накопичувального рахунку
виборчого фонду в засобах масово[ iнформачii та мережi
llIHTepHeT"

Усього перераховано коштiв iз поточного рахунку виборчого фонду
(2. | +2.2+2.з +2.

4

+2. 5)

Загальний розмiр виборчого фонду
(1. 1 +1 .2+1.3+1 .4)

-

(2.|+2.2+2.з+2.5)

100 000,00

Використання коштiв виборчого фонду
Витрати на проведення виборчоi кампанiI (3.1.1+З.1.2):
придбання канцтоварiв, паперу, iнших предметiв i
матерiалiв для проведення виборчоi кампанii
3.

з.1
3.1.1

з.|.2
3.2

з.2.\
з.2.2
з.2.з
з.2.4
з.2.5
з.2.6
3.3
з.з.1

послуги, пов'язанi з проведенням виборчоi кампанiТ
(транспортнi, юридичнi, бу<галтерськi та iншi послуги,
оренда примiщень, охорона тощо) та iншi витрати
Виготовлення матерiалiв передвиборноi агiтацiI

47 524,00

(З,2.1 +З .2.2+З .2.З +З.2.4+3 .2.5+З .2.6):

виготовлення друкованих матерiа-пiв (виборчих листiвок,
плакатiв та iнших агiтацiйних матерiа-шiв чи друкованих
видань), у яких розмiцено матерiали передвиборноi
агiтацii
виготовлення вiдеозаписiв
виготовлення аудiозаписiв
виготовлення iнших матерiалiв передвиборноi агiтацii
придбання канцтоварiв, паперу, iнших предметiв i
матерiалiв для виготовлення матерiалiв перелвиборноТ
агiтацii
виготовлення (придбання), оренда та встановлення
агiтацiйних Hal.reTiB
Використання засобiв MacoBoi iнформацii (3.3. 1+3.3.2):
оплата ефiрного часу (З.3.1.1+3.3.1.2):

13 600,00

зз 924,00

Код cTaTTi

3.3.

1

.1

з.з.1.2
з.з.2

(гпн)

оfulаmа ефiрноzо часу на mелебаченнi
опJлаmа ефiрноzо часу на padio
оплата друкованих площ у друкованих засобах масовоi
iнформацiТ

Розмiщення матерiалiв передвиборноi агiтацil в мережi

3.4

"IHTepHeT"

Iншi послуги, пов'язанi з проведенням передвиборноi
агiтацii (3.5. 1 +3.5.2+3.5.3+3.5.4+3.5.5):

3.5

з.5.

Сума

Найменувапня cTaTтi

1

з.5.2

3.5.з

з.5,4

з.5.5
3.5.5.1

з.5.5,2

3.б

Усього

транспортнi послуги для реtlлiзацii заходiв передвиборноi
агiтацiТ (перевезення матерiалiв перелвиборноТ агiтацii,
технiчних засобiв та обладнання для ведення
передвиборноi агiтацii, а також iнших матерiалiв,
пов'язаних з передвиборною агiтацiсю)
оренда булинкiв i примiщень ycix фор, власноотi для
проведення публiчних дебатiв, дискусiй, круглих столiв,
пресконференцiй, зборiв громадян та iнших публiчних
заходiв передвиборноi агiтацii
оренда обладнання та технiчних засобiв для ведення
передвиборноi агiтацii та виготовлення матерiалiв
передвиборноi агiтацii
розмiщення друкованих агiтацiйних матерiалiв чи
полiтичноi реклами на носiях зовнiшньоi реклалли
(бiлбордах, вивiсках, сiтiлайтах тощо)
послуги зв'язку (3.5.5. 1 +3. 5.5.2):
по слу2u ел е кmрuчн о z о зв' язку (mел е ф о нн о z о, m ел е zp афн о z о,
фоmоmеле zрафн о2о, ф аксшrrliльноzо, d oKyMeHmaJ,lbH о zo
зв'язку, ллереilс mа каналiв переdавання dанuх mоu|о)
послуZu поulmовоzо зв'язку
Iншi витрати на передвиборну агiтацiю
(розповсюдження виборчих листiвок, плакатiв та iнших
друкованих.аптацlиних матерlалlв чи друкованих видань,
у яких розмiщено матерiали передвиборноi агiтацiТ;
проведення мiтингiв, походiв, демонстрацiй, концертiв,
вистав, спортивних змагань, демонстрацii фiльмiв та
телепередач, iнших публiчних заходiв за пiдтримки
кандидата, а також оприлюднення iнформацii про таку
пiдтримку тощо)
використано коштiв з поточного рахунку виборчого фонду

(3. 1 +3.2+з.з+3.4+3.5+3.б)

Залишок коштiв на поточному рахунку виборчого фонду
(1.1+1.2+1, 3+ 1 .4+ 1 .5) - (2. l +2.2+2.3+2.4+2.5) - (3. +3.2+33+з.4+3.5+3.6)
1

51 300,00

51 300,00

98 824,00
1 17б,00

:

у тому числi: надходження штрафних санкцiй за
укладеними договорами

Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фоrrду

Звiт подано "19 " жовтня 2020 року

(пiдпис)

Фрейдiн о.В.

(прiзвище та iнiцiали)

РОЗШИФРОВКА

до Звiry про надходження та використання коштiв виборчого фонду
кандидата в депутати, кандидата на посаду сiльського, селищного,
мiського голови (форми ЛЪ 4)
промiжний
(вид звiту: промiжний, остаточний)

заперiод з"29" вересня до "l5" жовтня 2020 року

Мiсцевi вибопи 25 жовтня 2020 покч
(

нaвва та дата проведення мlсцевих виоорlв)

Фрейдiн Олексiй Валерiйович

(прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa), по батьковi (за наявностi) кандидата в депутати, кандидата на посаду сiльського,
селищного, мiського голови)

онЕрнЕ

р/р

ПРИВАТЮАНК)
UA 4б 305299 00000 2б435050500б34

(найменування та код банку, в якому вiдкрито гtоточний рахунок, номер рахунку)

€диний одномандатний мiський виборчий округ
з виборiв Новомосковського мiського голови
Новомосковського району Щнiпропетровськоi областi
1.

Виомостi про надходження коштiв мiсцевоi органiзачiт полiтичноi партiт
(для кандидатiв, висунутих мiсцевою органiзацiсю полiтичноi партф
код cTaTTi 1.1

2. ВЦомостi про надходження власних коштiв кандидата
код cTaTTi 1.2
Дата
llадходжеrlня

Номер

07.10.20 р

Усього

3.

доh:умента

розрахункового

@2PL,l25167

Прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa), по батьковi
(за наявностi) кандидата

Сума

Фрейдiн Олексiй Валерiйович

100 000.00
100 000"00

Вiдомостi про надходження добровiльних BHecKiB фiзичних осiб
код cTaTTt

.Щаr,а

llадходжеIlllя

(rрш)

l.

Прiзвище, iм'я (yci шаснi iMeHa), по батьковi
(за наявностi) фiзичноi особи

Номер розрахункового документа

Сума
(грп)

Усього4.

Вiдомостi про надходження штрафних санкцiй за укладеними договорами
(код cTaTTi 1.4)

виконавець
.Щата

надходження
штрафних

санкцiй

Номер
розрахунко-

вого документа

(повне
найменування/
прiзвище, iм'я,
по

бlтьковi

фiзичноI особи
пiлпписмtrя)

Усього

-

код виконавця
(за

€ДРПОУ/

рнокпп)

Реквiзити договору
(дата укладання,
номер та предмет
договору)

Призначення
платежу

Сума
(грн)

5.

Вiдомостi про помилковi надходження коштiв на поточний paxytloк
(код cTaTTi 1.5)

Номер

.Щата

надхOдrкення

рOзрахункOвOг0
докумеrlта

коштiв

Найменування юридичноi особш/прiзвище,
iм'я (yci власнi iMeHa), по батьковi
(за наявностi) фiзичноi особи
(фiзичноi особи пiдпписмшяI
-

Код особи

(за

еДРПОУРНОКПП
фiзичноi особи
пiлппигмlrql

Сума (грн)

-

Усього
б.

Код cTaTTi

Вiдомостi про повернення добровiльних BHecKiB фiзичним особам
(код статтi 2.| 1, 2.|.2)
.Щата повернення

Номер
розрахунковог0 документа

внеску

Прiзrrище, iм'я (yci власнi iMeHa),
по батьковi (за наявностi) отримувача

Сума (rрн)

Усього

7.

Вiдомостi про перерахування KolпTiB до бюджету АР Крим
чи вiдповiдного мiсцевого бюджеry
(код cTaTTi 2.2.1, 2.2.2, 2.2.З, 2.2.4)

Код cTaTTi

Номер

[ата перераху-

розрахункового

вання внеску

поWмаqтя

Найменування юриличноi особп/
прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa),
по баъковi (за наявншi) фiзичноТ особи

Кол юрlrличноi особrl

Сума (грн)

(за €ЩРПОУ)

Усього
8.

Вiдомостi про оплаry банкiвських послуг
(код cTaTTi 2.3)

!ата

0плати пос!туг

Номер
розрахункового
локчментя

Найменування банку

Код банкy (за

€ДРпоУ)

Сума (грн)

Усього

9.

Вiдомостi про повернення помилкових надходжень коштiв
(код cTaTTi 2.4)

!ата

повернення

коштiв

Номер
розрахункового

документа

Найменування юридичноi особи/прilвище,
iм'я (yci шаснi iMeHa), по батьковi
(за наявностi) фiзичноi особи
(rhill

Код особи

(за

€ДРПОУ/РНОКПП
фiзичноi особи

пiлпписмця)

-

Сума (грн)

Усього

10.

Вiдомостi про опублiкування реквiзитiв поточного рахунку
в засобах Macoвoi iнформацiТ r,a мережi "IHTepHeT"
(код cTaTTi 2.5)

!,ата
перерахування

коштiв

Усього

Номер
розрахункового
локчментя

Отримувач (повне найменування/
прiзвищq iм'я, по батьковi фiзичноi особи
пiпппигмrrq)

-

Код отримувача

(за

€ДРПОУЛНОКПП)

Сума (грн)

11. Вiдомостi про використання коштiв поточного рахунку виборчого фонду
(код cTaTTi 3.1.1, 3.|.2,3.2.|,з.2.2,з.2,з,з.2.4,З.2,5,з.2.6,3.3.1.1, 3.3. |.2,з.з.2,з.4,з.5.|,
з.5.2, 3.5.з, з.5,4, 3.5.5. 1, з,5.5.2, з.6)
!ата шатежу

Код cTaтTi

08.10.20

з.2.2.

Отримувач

Номер

(повне найменування/
прiзвище, iм'я,

розрахунковог
0 дOкумента

по батьковi фiзичноi
особи - пiдпDисмця)

тов
(сАмАрь

з0

МЕДIА))

з.2.2.

08.10.20

тов
(сАмАрь

JJ

МЕДIА))

Кол отримувача

(за

(]ДРПОУРНОКПП)

Призначення

Сума

платежу

(грн)

За виготов.

40452l61

40452lбl

та трансл.
полiтичнот
програми

pax.Jt79
вiд

31 500,00

05.10.20
За
розмiщен.
полiтич.

ролiку

2 424,00

pax.N982

вiд
07.10.20 р

Фоп

з.2.1

08.10.20

32

жаботинський

281,7з07254

з.2.|

08. l0.20

з4

Пiдприсмець
Полоса В.М.

29з290479з

з.5.4.

08.10.20

А.в.

тов

(САМАРЬ
МЕДIА)

36

08.10.20

квидавничий

з5

будинок
кПодiя>

4045216l

Nч

рекламнi

HociT рах.

Ns 81 вiд
07.10.20 р
За газету

зз686054

рах. No

вiд

4l

5 000,00

4 400,00

5l з00,00

4 200,00

05.10,20 р

Усього
12.

А5 рах

2'74 вiд
02.10.20 р
За

тов

з.2,1.

За
виготовл.
постерiв
рах,62 вiд
05.10.20 р.
За друк
лестiвок

98 824,00

Вiдомостi про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштiв,
перерахованих виконавцям
виконавець

[ата

повер_

нення коштiв

Номер
ро]рахункового

документа

(повне
найменування/
прiзвище, iм'я,

по батьковi
фiзичноi особи

пiлпписмrlяl

-

Код виконавця
(за €ЩРПОУ/

рнокпп)

Реквiзити договору

(дата укладання, номер

та прелмет договору)

Призначення
платежу

Усього

Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фонду

(пiлпис)

Фрейдiн о.В.

(прiзвище та iнiцiали)

Сума
(.pu)

[IoBoMocKoBcI'Ka MicbKa
територiаJIьIlа виборча комiсiя
HoBoMocкoBcbкot,o району
/{н iп

ропетровськоi обл acTi

кандидата на посалу
новомосковського мiського голови
Фрейдiна Олексiя Валерiйовича
By-ll. Червона, 29,, с. Миколаiвка,
I{овомосковського району,
/{lliпpolleTpoBcl'KoT областi, 51254

ПОЯСНIОВАЛЫ{А ЗАПИСКА
Щаною пояснюваJIьною запискою зазначаIо, Що факти нецiльового

використання коштiв мого виборчого фонду, пiдстави для повернення коштiв та
сплатИ штрафних санкцiй виконавIцми за укладеними договорами, випадки
повернення добровiльних BHecKiB фiзичним особам чи до мiсцевого бюджету
вiдсутнi.

19 жовтня 2020 року

О.В. Фрейдiн

Новомосковськiй мiськiй територiальнiй
виборчiй KoMiciI Новомосковського району
Щнiпропетровськоi областi

nffuбMl0

кандидата на посаду Новомосковського
мiського голови Новомосковського району
!нiпр опетр ов ськоi областi
Фрейдiна Олексiя Валерiйовича
51254, с. МиколаiЪка, вул. Червона 29
Новомосковський р-н, flнiпропетровська обл.
тел.: 067 563 88 60

подАння
Вiдповiдно до частини шостоТ cTaTTi 238 Виборчого кодексу Украiни вношу

подання щодо реестрацii довiреними особами каI{дидата на посаду Новомосковського
мiського голови Новомосковського району ЩнiпропетровськоТ областi на перших
мlсцевих виборах 25 жовтня 2020 року таких осiб:
Прiзвище,
власне iм'я
Число, мiсяць,
Ns
(yci власнi iMeHa) piK народкення
зlп
(чч.мм.рррр,)
та по батьковi

контактний

Мiсце
Громадянство

роботи
(занятгя)

Займана
посада

(за HаяBHocTi)

l

(Dlляшина

z0.06. l 984

Наталiя

Володимирiвна

2,

Фесенко Юлiя

08.01.1988

Вололимирiвна

Громадянка
УкраТни

гимчасово
не працюс

тимчасово
не праrцос

Громадянка

Верховна

Помiчник

УкраТни

рада

депугата

Украiни

Адреса дпя

лисryвання

номер
телефону та
адрсса
електронноi

вiдомостi про вiдс}тнiсть
сулимостi за вчинення тяжкого або
особливо тяrккого злочину,
кримiнального правопорушення
проти виборчих прав громадян чи

корупцiйного кримiна.лtьного

правопорушення, що не погашена
пошти
або не знята в установленому
законом порядку
|з80986066040 Сулимiсть за вчиноння тяжкого або
5 1200,1]нiпропетров
;ька область,
особливо тяжкого злочину,
и, Новомосковськ,
кримiнальне правопорушення
вул. Гастелло, 75
проти виборчих прав громадлн чи
корупцiйно кримiнального
правопорушення, що не погашене
або не зняте в установленому
законом порядку, вiдслтнi.
08З00 Киiвська обл. +3806373 l 4079 Сулимiсть за вчинення тяrккого або
м. Бориспiль, вул.
особливо тяrrtкого злочину,
Комунiстичнц
кримi нальне правопорушення
15l126
проти виборчих прав громадя}l чи
корупцiйне кримiнального
правопорушення, що не погашене
або не зняте в установленому
законом поDядкy. вiдслтнi.

Що числа осiб, стосовно яких частиною п'ятою cTaTTi 238 Виборчого кодексу Украiни
передбачено обмеження, зu}наченi особи не належать.
!одаток: копiТ паспорта громадянина Украiни (копii першоi та дрроi cTopiHoK паспорта
громадянина УкраiЪи у виглялi паспортноi книже.жи) заrrропоновЕlних осiб на 2-х арк.

<19> жовтня 2020

року

О.В. Фрейдiн

