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Додаток 7 

до постапови Uе11траль11ої виборчоі' комісії 
від 14 червня 2019 року № /0/0 

форма№4 

ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 

� 
... ' 

в одномандатному виборчому окрузі №91 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "25" червня до "І О" липня 2019 року 

Синиця Микола Іванович 
(прізnише, ім'я. по батькові ка11дидата в д1:путап1) 

ПА КБ «Приватбанк» 321842, 26430053000128 
(назва та код банку. 11 якому ві.,крито потu•11тіі ра�у,юк. N� раху11ку) 

Найменува1шя статті 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Власні кошти кандидата 

Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 
внески осіб, визначених у частu11і третій статті 50 Закону 
Украііш "Про вибори народних депутатів Украі"ни", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 
внески, розмір яких перевищує розмір, визпаченuй частиною другою 
статті 50 За,.:ону Украї11и "Про вибори 11ародних депутатів 
.V1-;раїнu" 
Добровільні внески фізичних осіб, у тому •1ислі 
внес,.:и осіб, виз11аче11их у частині третій статті 50 Ja,.;ouy 
У,,раїни "Про вибори пародlІuх депутатів Уhраїии". Яh"і 11е .нають 
права здійс/-1/оватu відповід11і в11еСhїІ 

GllЄC}{U, розмір яh·их перевищує роз.нір, виз1ючи11ий частииою дру?Ою 
статті 50 Зако11у УІ,раї11u "Про вибори llapoдNux депутатів 
У1'раїни" 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
договорами 

Помилкові надходження коштів 

Сума 
(rprr) 

80()0 

о 

о 

о 

9500 
о 

о 

о 

о 

- -

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
17500 

(2 + З + 4 + 9+ 12) 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фо11ду

2000 Повернення добровільних внесків особам (21 ОО + 2300): о 

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник о 

ПОТО'ІНОГО рахунку 
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Код 
Наймс11ува1н1я статrі Су"а 

статrі (гrш) 
Повернення особам внесків, що надійщли до виборчого фонду о 

2300 після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до
виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 
првторного голосування) 

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету України о 

(311 О+ 3120 + 321 О+ 3230) 
П,�рерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які о 

311 О вІ:І;{повідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про
,. вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 
, . .  

вщповідні внески 

Пе�ахування до Державного бюджету України внесків, розмір о 

3120 яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від о 

3210 яких відмовився розпорядник поточного рахунку. в разі 
неможливості їх повернення відповідним ocoбaJ\t 
Перерахування до Державного бюджету України внесків, що о 

надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 
3230 включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для 

повторного голосування - після дня повторного голосування), у 
разі неможливості їх повернення банком відповідним особам 

-

4000 
Банківські послуги, 1-1е пов'язані з відкриттям і закриттям 

о 
рахунку та його функціонуванням 

5000 Повернення помилкових надходжень коштів о 

6000 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 

о 
засобах масово'і інформації 

Усього перераховано коштів з поточного раху1-11�у внборчого фонду о 

(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 
Загальний розмір виборчо1·0 фонду 17500 
(2 + 3 + 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

3. Вин:ористання коштів в116орчого фонду

1000 Сума в1прат в116ор•юго фонду ( 11 ОО + 1200 + 1300 + 1400) 16900 

1100 
Виготовлення 1шперіалів передвиборної агітації 1300 
( 111 О + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160): 

111 О виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 1300 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 

1120 виготовлення відеозаписів о 

1130 виготовлення аудіозаписів о 

1140 виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з о 

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 
1150 придбання канцтоварів, паперу. інших предметів і матеріалів для о 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
1160 D виготовлення та встановлення агітаційних наметів
1200 В111,ОрІІСПНІІНl засобів 1\1:ІСОІІОЇ і11формацїі ( 121 О+ 1220): о 

1210 оплата ефірного часу ( 1211 + 1212): о 

1211 оплата ефірного часу на телебаче1111і о 

1212 оплата ефірного часу на радіо о 
. .,..юнальне аrентство з питань r заnобі ання коруnц,І 
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Код Наймс11ува1111я статті Сума 
статті (грн) 

1220 публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової о 

·, інформації 

1300 
Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації 15600 
(131.Q+ 1320+ 1330+ 1340+ 1350+ 1360): 

1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації о 

(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 
обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 
пред�етів і матеріалів, пов'язаних із передвиборною агітацією) 

1320 ореН'да будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, о 

дАєкусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 
виготовJІення матеріалів передвиборної агітації 

1330 оренда (?15ладнання та технічних засобів для ведення передвиборної о 

агітації 
1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів о 

громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 
1350 розміщення друкованих агітаuійних матеріалів чи політичної ]5600 

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках. 
сітілайтах тощо) 

1360 Послуги зв'язку (1361 + 1362): о 

1361 послуги електричного зв 'яз,.,_у (телефоююго. телеграфного, о 

фототелеграфного, факси.мільного, доJ..ументаль11ого зв 'яз1-.у. 

мереJ,с та каналів передавання даних тощо) 

1362 послуги поштового зв 'язку о 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження о 

виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних 
матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали 
передвиборної агітації; проведення мітингів. походів, 
демонстрацій. пікетів, концертів. вистав, спортивних змагань. 
демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за 
підтримки кандидата в депутати, а також оприлюднення інформації 
про таку підтримку тощо) 

Залишо1с н:оштів 11а поточному рахунку виборчого фонду 600 
(2 + 3 + 4 + 9 + 12 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - І 000) 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за -

укладеними договорами 

;}
j

;
Звіт подано "12" липня 20 І 9 рок 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду Синиця Микола Іванович 

lf'";r 
(прі'JВише та ініuіали) 

и 

у 

Національне аrентство з питань заrюбігання корупці! 
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Додаток 8 
до 11остш10в11 Це11траль1-1ої виборчої ко.місії 

від 14 червил 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду ' 

1сандидата в народні депутати У1сраїни 

k"o.!1 с.··r:1Т1 і 

2 

Усього 

Ко11 стнтті 

з 

Усього 

h"од t·т,пті 

4 

Усього 

•\'• 

в одномандатному виборчому 01срузі № 91 (форми № 4) 

проміж1111й 
(в11д звіту: nроміжн11й. остато•11-111й) 

за період з "25" червня до "І О" липня 2019 року 

Синиця Микола Іванович 

(npiJBHLUC. і�,-)1. 110 ОПТІ,КОІJі Killl:111.tal,1 11 �ІёІІ� Iа11-I) 

ПА КБ «Приватбанк» 321842, 26430053000 І 28 

(назва та код банку, в »кому відкрито rюто•1ш1й р,1ху�юк. № рахунку) 

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

(код статті 2) 

Д:1т:1 1111д,оджс111н1 ко1нтіо І ІО,\Н'І) ІННІ):ІХ\'118''000І·о .1сн,:у.,н.·11та (:,·.,1н Іг1щ, 

02.07.2019 780472 8000 

8000 

1. Відомості про надходження на поточний раху,-юк
добровільних внесків юридичних осіб 

(код етапі 3) 

Дата 11адходжеш1r1 Номер Наііме11)·-оа1111я �ІіСІН!lІІіІХОд· Код пл.1т1111.,,·�1 
Bttt'CК'y 

-

Д�пл 

1t,1л�одЖL'ІІІІЯ 

11111.'\"h"�' 

05.07.2019 

(10JіІа�)'ІІКО60ГО 
r1т1п111к., же1111я ІІЛ<ІТІІІІ8'�1 (ЄДРІЮУ) докvме11та 

- - - -

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

(код надходження коштів 4) 

�Ііс11с 
І")('іїІ p:t11iii1111ii 

Номер 
ІІ()Оі+іІІRІ\ІІІІSl 

ІЮ,\Н'І) о()ліt-:НІІОЇ Іlрі10111не. ім'я, 11.1а·, 1111..:а 
..\дJН.'t"fl ЖІІІ.'1.1 (101(ІІІХУІІ-

ІН) lia r1."°011i (об.1,11."11,, 
t-:aprt-:11 

i..·uвo,�o ра1їо11, 11.'Ш'ІІІІІ..._їІ 11.Шllllth"Jt 
11.'1:ІТІІІІ..._.а 

ІНІ!tа І h'i11/('t'Jlit.1 j .'lOh'_\'Mt'lfTil 
11щ·t•.11.•1111іі 

11Vlt1'f\ 
110,н.•11 1rat·11opтa 

668103 Куті, м.Сквира м.Скn11ра  

Олекса11др  
Оле-са11дроn11ч 

. 

4. Відомості про надходження на nотоLший рахунон: 1тсс1�ів

Сума 
(Г(ІІІ) 

о 

о 

·-

(),,1;1 

(ГJІІІ) 

9500 

9500 

юридичних осіб, визначених у част1111і третій статті 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внесю1 



(код статті І О) 

Код rтnтті Дита ЩІДХОдЖСІІІtЯ І І омер po11,нxy111;onoro 11:tiiMt'IIYO:llttHf ,, Ііt:ш..• НІМ 10.1Ж4.'ІІІІW h'оз ІІ.1Н ГІІІІЮІ (\�нt 
Utt{'C'�)' доt,;,·�1е11ти nлатш1...:и ІІ.1JІТІfІН,:1І ІС!І'ІІОУІ (,'!!ІІІ 

10 - - - - - о 

Усього о 

5. Відомості про 11адходже11ня на поточ1111іі рахунок внесків
фізичних осіб, визначених у �rастині третій статrі 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України", які 11е мають права здіііснюватн відповідні в11еск11 

(код статті 1 О) 

Міt-ш.• 
Pt>ccтp,1uiii111tii 

.. 110�1tp Прі1011шr, і>1'я, 11ро�а1оа1111я 110,,1ер облікооої Дата 11а11,011- ІlЛ:ІТІtІt..:";І Л,"ІJН'('�І ЖІІТЛА ()·�н, Код статті 1»оз1шху111,,•оuоrо 110 батькооі t,;111пю1 nЛМТІfІІКА же1шw внес..:у 
ол:1т1111..-и 

(об"'1:ІС'тt •• paiio1t, 11:1:Httltt;;-8 11ош, rl\io/cepiw і (11111) 
.... 

до..:умент:, ltilt'(" . .i1t.'1111Їi 
:.�. 11\'Іtt,,;'T) 110.,1ер nнспорти 

10 - - - - - - о 

Усього о 

6. Відомості про надходження в11ес1сів юр11д11'11111х осіб, розмір яких nерев11щус розмір,
визначений частиною другою статті 50 Закону Украї1111 "Про в116ори 11арод1шх

депутатів Украї1111" 
( код статті 1 1 ) 

Дмта 
Номе1> ро1раху11"0• І-Іаіі�1е11уоnння �Ііr11е1юtХОJН+;('ІІШІ Код 11"1:1т1111..:.- с,..,. Код статті нядходже1111я r1 ... 11тtt1Іt<I (ЄДРПОУ) (11,11) воrо n.ОІ\)'Мt'нта 11лnт11111\а 

DlltCh.,' 

11 - - - - - о 
·-

Усього о 

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких nеревищус розмір,
в11значе1111іі 11астш�ою другою статті 50 Закону Украї1111 "Про в11бор11 нарОДііІІХ

депутатів Укра'і1111" 

Kon стзтті 

І І 
Усього 

І\ о.а ста r1·i 

9 
Усього 

Ко.11 rтатті 

12 

Усього 

(код статті 11) 

�Ііс11е Рt.•п· rр:шіrн111і1 
Дата ІІощр ПріlВІІШt, ім'я, r1 рожн ш1111н1 

11t1мt·p uб.1iкu1JUЇ 
ІІЛІtТtІІІh.';t A.l]fH.'C.':-t ж11т�111 

ttЯдXOдЖCltltJ.t poJpuxy,iкoooro 110 батмсові (пб.1;н•т1 •• ра1їо11. "іІ!)І h"II 11.llt Гtlllf\U 11.І:t Гllllt..":t 
1111.1.а 11<1.·iu/1:rpiw і l\llt'Ct,,")' до�умt'ІІЛt ІІ.1JІТІІІІЮІ 1щr-.•.1t•1111ii 

11,щ.:r) ІІСІ'Н.'f} IJ;lf.'IIO()Ot 

- - - - - -

8. Відомості про перерахува1111я штрафних сающііі в11конавцям11
за у1сладе11ими договорами 

(код статті 9) 
Ре"uі111т11 

Дот• Номер розрахун• !ІОГОВОJІУ (JІІІТІІ 
пе1,е1,n,у11:11111я О11ко11ооень Код OІIKOIIIIUUM уклааи1111я. Іl11111111t•tf'lfllM 

штрnф1t1t� 
кouor о (rtODIIII 1111100) (ЄДРПОУ) 110:\ltJ) ТН 11лnтежу 

СІНІІ\UіІі док-уме11·rа npenмt-r 
norooo11\') 

- - - - - -

9. Відомості про r1ом11лкові ШШХОДіі-СІІІІЯ коштів ІІЗ ПОТО'ІІІИЇІ р:-tХ)'ІІОІ,
від юрІІдІІЧНІІХ осіб 

(код статті 12) 

Дат,, 11.ІДХОДЖСІІІІЯ 
но,щ1 l laii,\1c11�·tsa 1111 и 1\ ІіСІН."lІНІХО!Ііt\СІtІІW h.'ол ІІЛИТІІІІІ\R 

RІІССІ\)' ро1раЖ)'ІІІ\ОООrо П.1-1ОІТІІІІ"ІІ 11"1ат11111\а (ЄJ\РПОУІ 
.10ti."YM\'111.t 

- - - - -

()·.,1;1 

(ГрІІ) 

с 

о 

Су.,• 
(Г)ІІІ) 

о 

о 

('� \1:І 
{І p1t) 

о 

о 



Коп статті 

12 

Усього 

10. Відомості про помилкові надходже11ня коштів на поточний рахунок
від фіз1Р1t111х осіб 

(код статті 12) 

MiClle І'�сстр.аL1іі11111іі 
ІІомер 

Прі1внwе, ім'я, 
ПІ)ОЖІІD:\ІІІІА ,�омер обліt.011ої 

у Дата ш1дход- розраху11: 
r10 Uптькоuі 

плат1111�;:1 Адреса ж,п .па t,.Ul)Tl\lt 
• же1111м внеску кооого (область, раііо11, nлатн11..::1 П.13ТІІІІКІІ 

11лат1111..:-а 
до1'уr.,ента 11at'e.nt111tii ІІОдаТІ\іВ/сtріА і 

ПУІІІП) 110"еп паtпопта 

- - - - - -

.. 

. ,·, 

Сума 
(ГJ>ІІ) 

о 

о 

,;_. ! 1. Відомості про повер1-1ення добровіль1111х внесків юр11д11•11111м особам 
(код статті 21 ОО. 2300) 

Код ста.пі 

-

Усього 

К'о!l статті 

-

Усього 

Код статті 

-

Усього 

1<011 ст:1тті 

-

Усього 

•"І 

, .. 

даn nо,н•1н1tт1я І ІО\Іt.'І) ()O'tІJ.tx)'II· Q1p1t'\l)'tщ-1 \Іі<"щ•. І\н.1 OTpllrtl)'IШ'lrt С,1 \1іІ 
Ultt.'CI\V І\ОІЩІ'О JIOK\'Mf'IIПI (11uщ1;1 1ш111а) Hlit \t).JЖ\"ltllM О I IHl\t\ Ніt'Ш ІСІІ'Пm·1 1і1111) 

- - - - - о 

о 

12. Відомості про поверне11ня добровільних внесків фізи•11шм особам
(код статті 21 ОО, 2300) 

-

.\litu, J)сп·тр;11Jііі1111іі 

Дата ІІомер Пріз1н1ще, ім'я, 
IIJ)OЖIIOi,ttllSt 11оме1, облі"ооої 

no бать.,;ооі 
ІІЛІtТІІІІ�3 ЛдІ)f.'СіІ ЖІІТ.'Ш І'\НІПК'ІІ 1111атв11юа 

11ooe1шe1tttA 11оз11аху11кового 
(обл;,сть, par.011, І1J8"ТІІІІКІІ 11одитк-іn/rеріSІ і 

в1tеску 

-

40h.'°YMtltTA ОТ(1ІІМува,1а 
11:асrл�1111і1 11омер паr1101> ri1 

ПVІІІ<Т) OTl)ltMYOЗtt8 

- - - - -

13. Відомості про перерахування н:оштів юр11д11•1ш1х осіб
до Державного бюджету У"раї1111 
(код статті 311 О. 3120, 32 І О. 3230) 

Дитп 11ерер11ху• 
110"ер 

роч•ахункоuоrо 
ІІ;1Г1ме11у1щ1111м \Ііс-ш.· та�u.1же1111я "ЩІ 11.'Ш fllll.,_W 

ОіНІІІW Olt('('f\Y ПJIИTttllf\;t IL'J:tTJНlt.:lt (С1РІІОУ) 
ДОК\'Мt.'ІПП 

- - - -

14. Відомості про перерахуваню1 коштів фіз11•ших осіб
до Державного бюджету України 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

Mituc P1·ttтp:щii11111n 

Щ)ОЖІІОfІІІtІЯ 11ом<'р обліf\овu·1· 
ІІомер Прі1011ще, іІ'1 1я, 

Дата nepepaxy-
пu битьf\оuі 

М8ТІІJІК:1 Лдреси ж11т11• .._wртt;ІІ 
рОJІ)йХ)'ІІКОUОГО 

D3ІІІІSІ ОІІССК"у (область, раі1011, nлnт1111ю, tlJШТllllf\l 
доку .. ,tІІТИ 1·1л:п1111ка 

fln(f:J1Ctlllii 1101111т�·іи/rе1}іЯ і 

ІІУІІІ<Т) tlOM('IJ nасrІОІ)Та 

- - - - - -

С�•ма 
(ГJ>ІІ) 

о 
о 

су�ш (rptt) 

о 
о 

С�м:1 (грн) 

о 

о 

І 5. Відомості про оплату ба1ш:івсью1х r1ослуг, 11е пов 'sпа1111х '3 відкр1птs1м і 'Jакр11тп1м 
раху11"у та 1101·0 фу111щіо11у1и1111шм 

(код статті 4000) 
но"ер 

І І�-tі1�І(.'ІІ)'В:ІІІІНf �lit-нemaxo.tti+:rtшя h'o., r.:111�·1· 
Код ст1пті Дnтit ОПЛІПІІ ПОІ.'JІУГ 1)01р:ІХ)'ІІ8'0ПОГО 

ба,1�,,:у б:1111-:у (C1Pfl0}.') 
Сум:1(11,11) 

!101\'\'-'ltllTІt 

4000 - - - - - о 

Усього о 



І 
' 

І 

І 

І 

Дат;е nootp11e11ш1 
J-\04 СТІТТЇ.: 

1-.оштіа 

5000 -

Усього 

16. Відомості про повернення юр1rд11чн11м особам
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

Ио>tор 
Отр11муоа,1 

�licuo• 
�011 отр11мувача 

ро]раху11кового 
(nов11а tta1oa) 

1111ходже1111я 
(ЄДРПОУ) .ао ... ""Vмt11та ОТ(НІ�1''83'ІВ 

- - - -

С)'"" 
(ГJ>ІІ) 

о 
о 

17 .. Відомості про повернення фізичним особам поІ\111лков11х надходже11ь коштів 

'. ' 
(код статті 5000) 

Кол 
стмтті 

5000 

Усього 

І(од tTi1TTi 

6000 

Усього 

,1ir11e І l'tt.c rpauir11111n 

.. , ІІ0,1с-р Іtрішншt, і,,·м . 
Щ)ОЖtІUІНІІЯ ttu,н·p оfі.1і1о,,·nкої 

Дат.- r,n!CJJttt'tt• 
110 6:11·, .. ..-о"і 

11.·1:111111..-а .\.1p1•(·.t ·..:111. ,а h'.tl)lh"ll ll.11Hltll�it 

11w kоштіо ро 1р;1 \) ,,,...о. 
(нб.1аrr1,, раііо11, Н.І;tfІНІJ,,,".І 1111.11111..-iu/c1.·piw і 

uoro .1u...-, ,,r,t1-a OrJ)ll\l)tt.t•t:І 
ІНІ!.'t'.'Іt'ІІІІП ,ш,,rр шtr11орта 

.. ,., ... ,.) ОТJ)ІІ'1}'03ЧJІ 

- - - - - -

18. Відомості про опублікування реквіз1пів поточного рахунку
в друкова1111х засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

Дата но..,,р розраху111<О· llafiмrt1yo11111a І\ І ЇСLІt:111:tХО!ІЖtІІІІЯ Код отр11муоа,ш 
nерсрnхува1111я 

ВОГО JtO"-)'MtІITR отрІІМ)'В:І'-13 0ТJ)ІІМ)'8ПЧИ (ЄДРПОУ) 
коштіu 

- - - - -

-

19. Відомості про n11кор11ста111-1я 1соштів ПОТО'ІІІОГО 

( �\ІЯ (ІрІІ) 

о 

о 

Сум• (ГJ)ІІ) 

о 

о 

рахунку 
в116ор•1оrо фонду каt1д11дата в народні дспутат11 Украї1111 

Номер 
ОДІІО.\18 
11.дап10 

го 
в11борч 

огu 
ОІ<р)'')' 

(в 
nорм!ІК 

у 
lJIOПB 

ІІШІ) 

91 

' 
І 

91 

91 

Усь 

ого 

(код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150. 1160. 1211. 1212. 1220. 1310. 1320. 1330. 1340. 

1350. І 361. 1362. 1400) 

1-Іо�н.·р \\од Код Дата ,�латtжу 
розраху11- Отр11"увnч 1\1іс1tr11ш-1одже1111я Пр11111а,1е1111я Су"• 

стзтті "080ГО (11оона 11а1ва) ОТІ1ІІМ}'8Пt..ІІІ 
отр11"уоа,,а 

Л�1.tTe'.-..J' (rp11) 

11окумент.1 
(fДPllOY) 

ПП є"ш,еuь 
смт.Макарів.К11їось 

1350 02.07.20 І 9 
ка обл"оул.Я 

 
РОЗ\ІЇШеІнtЯ 

7!!00 173921175 Олександр 
Ол�ксш1дрон1tч 

Мулрого 59 б. 3n рск.�:ш11 

rюверх 

СІП Макарі11.К11111с1, 
І 1111 (\Іа11е111, 

1350 І 08.07.2019 
ка 1>6.1 .. u).І }І 

 
І'о І\ІІІІЮІІІМ 

7800 І �40190(,-1 О:1�.сш1.1р 
Ол�ксшшро1111ч 

�1)-1р0П) 59 іі. 3і1 r,•:Ш\111 

nоверх 

пп Є\ІЗІІСUЬ 
смт.Макарів.К 11ївсь Др}• 

111 О 08.07.2019 124852362 Олсксан.:�р 
ка 06,1 .вул.Я 

 
\lap,pia:1iu 

1300 
Мудрого 59 б. 3і1 11�рдо116ор. 

Олекса11дров11ч 
пов�рх uпта11і1 

І6'JОО 



20. Відомості про поверне1111я 11а пото•11111й рахунок внборчого фонду коштів,
перерахован11х виконавцям 

Код 
стаnі 

8 

Дата 

11�oe1)
•1tttttя 

КОІUТЇИ 

1-tомер 

JIO]JІDXYII· 
кового 

Розп·орядн�к кошті в 
поточного рахунку 
виборчого фщщу 

(-, 

811К()11аоеuь 
(noo11a 110100) 

(код статті 8) 

Місце111•
ходже11ня 

OIIKOIIROIJH 

Код 
UІІКОШІВІJЯ 

(ЄДРПОУ) 

Рекві111т11 

догооору (дата 
уклпдаІІІtЯ, ІІОМfІ) 

111 11рtД.'\Н."І 
.101 ооо JV 

Пр11111а
�1t111tя 

1111атеж,· 

Синиuя Микола Іва1юв11•1 
(прізrн1ше та ініціал11) 

Су.,• 
(І p11J 

о 

о 


