
Додаток 7 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

форма№ 4 

ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі №11 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "02" до "10" липня 2019 року 

Давиденко Ганна Віталіївна 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

ТВБВ № 10001/0179 філії-Вінницьке обласне управління А Т«Ощадбанк», МФО-302076, 
(t1азва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Код 

статті 

2 

з 

10 

11 

4 

10 

11 

9 

№ 26436500027276 в національні валюті 

Найменування статті 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Власні кошти кандидата 

Доб овільні внески ю идичних осіб, том числі 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 
п ава здійснювати відповідні внески 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 
статті 50 Закону України "Про вибори 1tародних депутатів 
Ук аїни" 

Доб овільні внески ізичних осіб, том чисш 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори ,юродних депутатів України", які не мають 
п ава здійсюовати відповідні внески 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 
статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
Ук аїни" 

Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
договорами 

12 Помилкові надходження коштів 

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
(2 + З + 4 + 9+ 12 

2000 

2100 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку вибор

Сума 
r 11 

90000,00 

6292,00 

96292,00 



Код 
статті 

2300 

3000 

3110 

Найме11ува1шя статті 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 
після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 
повторного голосування) 
Перерахування коштів до Державного бюджету України 
(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 
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 

Сума 
(гр11) 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 
3120 яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 

Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

3210 

3230 

4000 

5000 

6000 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 
яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 
неможливості їх повернення відповідним особам 
Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 
надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 
включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування - після дня повторного голосування), у 
разі неможливості їх повернення банком відповідним особам 
Банківські послуги, не пов'язані з відкриттям і закриттям 
рахунку та його функціонуванням 

Повернення помилкових надходжень коштів 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 
засобах масової інформації 

6292,00 

У сього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду 
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 
Загальний розмір виборчого фонду 90000,00 
(2 + 3 + 4+ 12)- (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

1000 

1100 

111 О 

1120 
1130 
1140 

1150 

1160 
1200 
1210 

3. Використання коштів виборчого фонду
Сума витрат виборчого фонду ( 11 ОО + 1200 + 1300 + 1400) 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
(1110+1120+1130 + 1140 + 1150 + 1160): 
виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 
виготовлення відеозаписів 
виготовлення аудіозаписів 
виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо) з 
використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 

88330,11 
28220,11 

28220, 11 

придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів дл
:;.
я

,::::::==r=::� 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації ./4,i ви(Іор.,� 

виготовлення та встановлення агітаційних наметів f o.:.-:�,e:-FZ!l?-;•,,c�
Використання засобів масової інформації (121 О + 1220) 'І // І- � �4] О 
оплата ефірного часу (1211 + 1212): I l щv•Q,:-,н ,,.,пТ4�2 О 

� ІІНООJ 'ОШ ;: > 

З ГІJ iVR!)l � оплата ефірного часу 1ю телебаченні 
. 

ОРИГІНАЛОМ 
форми звіті.в ЗВІТИ ! 2 



Код Найме11ува1111я статті 
Сума 

статті (грн) 
1212 оплата ефірного часу на радіо 

1220 
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 40442,00 
інформації 

1300 
Інші послуги, пов'яза11і з проведенням передвиборної агітації 5016,00 

(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 
(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 
обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 
предметів і матеріалів, пов'язаних із передвиборною агітацією) 

1320 оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, 
дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 
агітації 

1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 
громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 

1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 5016,00 
реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 
сітілайтах тощо) 

1360 Послуги зв'язку (1361 + 1362): 
1361 послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграф,юго, 

фототелеграфного, факсимільного, документального .зв 'язку, 
мереж та каналів передаваш1я даних тощо) 

1362 послуги поштового зв 'язку 

1400 І11ші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 
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) 

Залишок коштів на поточному раху11ку виборчого фонду 1669,89 

(2 + 3 + 4 + 9 + 12 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 1 ООО) 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за 
укладеними договорами 

Звіт подано "11" липня 2012 року 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Секретар 

Центрш,ьної виборчої комісії 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

Сальська А.А. 
(прізвище та ініціали) 

09 
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--

Додаток 8 

до постанови Центршzьної виборчої комісії 
від 14 червня 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 11 ( форми No 4) 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "02" до "10" липня 2019 року 

Давиденко Ганна Віталіївна 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

ТВБВ № 10001/0179 філії-Вінницьке обласне управління АТ«Ощадбанк». МФО-302076. 
(11азва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № раху11ку) 

Код статті 

2 

2 

Усього 

Код статті 

з 

з 

з 

Усього 

№ 26436500027276 в національні валюті 

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

(код статті 2) 

Лата над1оджtннк коштів Номе•1 nозоа1vн1<ового ло,сvме11та Сvма /гnн\ 

1. 

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

(код статті З) 

Дата 11адходже1111w 
Номер 

Н111ііме11у-ом1111м МісцеJ11аход- Код 11лат1н1ка 

в11ес�-у 
ро1рахункооого 

ПЛІІТІШКІ женна плат1111ка (ЄДРІЮУ) 
докvме11та 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

С)'"''• 
(ГJJІІ) 



Код ст1пі 

4 

4 

4 

4 

Усього 

Дата 
надходження 

ВІІЄСІС')' 

02.07.2019 

03.07.2019 

04.07.2019 

09.07.2019 

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

(код надходження коштів 4) 

Місце 

Ном,р проживанна Реєстраціііннй 
П1•і1в11ще, ім'11, IUIITHHKI номер облі1<ової роJрахун-

по батькові (обл1сть, 
Адреса ЖІІТЛІ 

картки платника ково1·0 11.r1ат1шка ПЛІТІІІtt:8 райо11, податків/серіSІ і 
документа 

ІtаселtНІІЙ номер пас1101)та 
nvнn\ 

6 Стуков місто  
Олексій Вінниця  

 

Віталійович  
2 Стуков МІСТО  

Олексій Вінниця  
 

Віталійович  
2 Стуков МІСТО  

Олексій Вінниця  
Віталійович  

10 Давиденко місто  
Віталій Вінниця  

Володимиро  

вич 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

Сума 
(гр11) 

20000,00 

26000,00 

20000,00 

24000,00 

90000,00 

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

(код статті 1 О) 

Код ст1nі Дата ш1дходже1шw Номер розр11у111<овоrо Нмі1ме11ува1111м І\Іісце1ш11одже1ін11 Код ІU18ТІШІ\М Су.,• 
BHeck-V доk-vмента nлатн11ка платника /ЄДРПОУ\ /1·1111) 

10 
10 
10 

Усього 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків
фізичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески 

(код статті 10) 

Код статті 

10 

10 
10 

Усього 

Дата надход• 
же11ш1 Bttecкy 

Номер 
роJра1ун1<ового 

документ■ 

Прізвище, ім'11, 
по бать1<ові 
11ЛІТ111Іkа 

Місце 
про»шван1111 

пла·r11t1ка 
(облас,·ь, район, 

насмешtй 
11 ІІКТ 

Адреса »штла 
rLЛатника 

6. Відомості про надходження внесків юридичних осіб, роз ..... ,_,...,..,. 
розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону У 

народних депутатів України" 

ЗГІДНО З 
ОРИ П НАЛОМ 

(код статті 11) 

Реєстраційний 
номер облі1<ової 
..:артки матншса 
ПОДІТІ<ів/серіg і 
11омtр nас11орта 

Су••• 
(гр11) 



Д1т1 
ІІомер ро1р1ху111со- ІІайменув111ш1 Місцезttаход•женн11 Код м1111нка Сума Ko;icт1ni над1одже11ш1 

8HKIC'V 
aoro докумеИТІ nпатннка матннка (ЄДРІlОУ) (rp11) 

11 

11 

11 
І І 

Усього 

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір,
визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних

депутатів У країни" 

Код статrі 

11 

І І 

11 

Усього 

Код СТІтrі 

9 
9 

9 

Усього 

Код СТІтrі 

12 

12 
12 

Усього 

(код статті 11) 

Місце Р«страцjАннА 
Дата J-Joмtp Прізвище. ім'11, прожмванн■ 11омtр облікової 

по б1тькові ru1атннка Адреса :ж11т ла 
НадХОДЖСІІІІМ ро1р1хунковоrо 

(область, 1)afto11, 
к11ртк11 rl.J111TltltKII 

МІТНІІКІ 
1U1атннк1 nодаткін/сrріи і вш:с:ку документа н1селс1tнй 

nvнo.-r\ номtр паспорта 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами 

(код статті 9) 
Реквізити 

Дата J-Іом,р розрахун- договору (lutтa 
ПtІНJ)ІІУВІННtІ Внк-онавtць Код внконаец11 уклаДІННА, Прн-1н1•tt':нн11 

штрафt11tх 
ковоrо (1108118 118188) (ЄДРПОУ) rtлатrжу 

документа ІІОМtр ТІ 

сашсцій 11редмет 

договору) 

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок
від юридичних осіб 

ДОТІ НІДХОдЖt/11111 
внеску 

05.07.2019 

Номtр 
1)0Jр8ІУШСО80ГО 

доас мента 

1454 

(код статті 12) 

И1Нмен·у••11н11 
матннка 

ТОВ «РІА 

МЕДІА>> 

Mitцe1t1asoдЖt111111 Код платника 
М8ТННКІ (ЄДРПОУ) 

м.ВЇНJ-ІИЦЯ 40914460 

вул.Хмельниць 
ке шосе 2а, 

о .62 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

Сума 
(rp11) 

Сум• 
(1·р11) 

Су"а 
(грн) 

6292,00 



Кодст1nі 

12 

12 

12 

Усього 

Код етапі 

Усього 

Код статті 

Усього 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок
від фізичних осіб 

(код статті 12) 

Місце Реєстрацііі,шіі 
Номер 

П1•і1вище, ім'іІ, 
проживання номер облікової 

д...-а надход- розрахун-
ло батькові ПJІІТННКІ Адреса ЖИТЛІ кар·rкн 

же1111м вtt«ку ковоrо (обласn., райо11, ПЛ8ТІІНК8 ПJ18ТІІІІК8 

документа 
r1Лат11нк• 

населеtшй податків/серік і 
ПVІІ�-ТІ номер [І8СІІОРТ8 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам

(код статті 21 ОО, 2300) 

Да1·а 1101:1,е1)ненн11 Номер розрахун- Отримувач Місце- Код отр11мува,1а 
BHtCh.'"'V К'ОВОГО ДOh.'"VMettTI (повна назва) 1н1ходжеш111 отт,мvвнча ІЄnРПОУ) 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам
(код статті 2100, 2300) 

Місце Р«с
траційннй 

Да·га Номер Прі"Івище, ім'а, 
rtpOЖJl8811Шil 11омер обJ1іковоі 

110 ба·rько1:1і 
11ЛІТІІНКІ ЛЩ)СС.& ЖИТЛІ картки ru11тника 

ІІОВtр11е1,11м розра1у11ково1·0 
(область, раііо11. llJIIIITІtltti:I r1одаткіа/се.ріt1 і 

внеску документа очшмува•са 1tаселениtі номер nас11орта 

nу11кт) отnнмvиа•tа 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюджету України 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230} 

Номер 

Сума 
(гр11) 

Сума 
/rnнl 

Су"• 
(І'JІН) 

Д1та nepep11y- НаІіменуван11м Місце:111аходже1111м Код ІІJІапшка 
Код ст1тrі 

ем1111w е11еску 
ро1рахун1еовоrо 

ПЛ■ТНІtК■ І1J18ТІІИІ(8 (ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

Усього 

ЗГІДНО З 
ОРИ ГІНА.ЛОМ 

докvмента 



Місце Реєстраційний 
Номер Прізвище, ім'я:, nрОЖН88НШІ номер облікової 

Koдcran·i Дата 11ерера1у-
ро1ра1унковоrо no батькові ІІJІІТНИ8'8 Адреса житла карnсн 

Сума (грн) ванн11 внеску 
документа ПЛІТННКІ 

( область, район, nлатt,нка платника 
населений nодатків/сері11 і 

nvнк-r) номер паспорта 

Усього 

15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов'язаних з відкриттям і закриттям
рахунку та його функціонуванням 

Код статті 

4000 

4000 
4000 

Усього 

Код статті 

5000 
5000 
5000 

Усього 

(код статті 4000) 
Номер Наймtнуван11t1 Місце)tt8ХОДЖСНІІ1іІ Код банку Дата 01ІJІап1 послуг ро1ра1у111,ового 

башсу ба11ку (ЄДРПОУ) ,40І('уМеІІТ8 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

Да'fа 11оверне11tt11 Н
омер 

Отримувач Місце- Код очшму1tа,1а 
коштів розраху11ковоrо (nов11а н•1ва) ]ІfІХОДЖеШІА 

(ЄДРПОУ) докvме1n·111 ОТРtІМУІJІЧ8 

Сума (гр11) 

Сум• 
(1·1111) 

17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів
(код статті 5000) 

Код 
СТІnі 

5000 

5000 

5000 

Усього 

Дмта пове1,не11-
н11 кош•,·ін 

05.07.2019 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

Н
омер 

ро1ра1унко
вого ДОh..�'ИеІІТІ 

1454 

Прізв11ще, ім'SІ, 
no батькові 
ОТJНІМ)'ВІ'ІІ 

Давиденко 
Ганна 

Віталіївна 

Місце 
nро»шваt111А 

ПJ18Tft.HK8 

(область, райо11, 
населений 

П ІІКТ 

м.Вінниця 

Ресстраційн11й 
номер обліковоі 

Адреса жит ла картки nлат1111ка Сума (грн) 
ПЛІТІШКІ подат..-:ів/сtрі� і 

номер паспорта 
ОТ ИМ ВІЧІ 

вул  6292,00 
  

 
 



Кодст1тrі 

6000 
6000 
6000 

Усього 

Номер 
ОДІІОМІНдІТ 

ноrо 

вttборчоrо 
окруrу 

(в nор11д1<у 
1рост1нна) 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

ІДНО з 

ОР ИГІНА 

18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку
в друкованих засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

Дата Номер розра1ун1<0- Наймtну111ннw Місце:1н11оджt:ttuм Код отрнмува•1а nrptpaxyвa11н11 Сума (rptt) ВОГО ДОІС)'МtНТІ отримувача отр11мув1ча (ЄДРПОУ) ІСОІІІтіВ 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку
виборчого фонду кандидата в народні депутати України

(код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 
1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

110 .. ,,. 

Код статті Дата ІІЛІТежу 
р01J)8ХУІІ· Отр11иува•1 Місцrзн1-1одже111111 

КОІJОГО (11ов11а 11азва) отрнмув1•11 
докумt:ІІТІ 

ФОП м. Вінн,щя,вул Цвігу11 
1110 03.07.2019 6 А11дрііі 

.Нечуя 

Олексіііо Левицького, 

вич 

буд.І О, кв24 

тов 

«ПРЕС м.Вінниця, 
1110 04.07.2019 7 КОРПОРЕ вул . Чехова, 

ЙШН 12а 
ЛІМІТЕД>> 

ФОП м.Вінющя,вул Цвігу11 
1110 05.07.2019 10 Андрій .Нечуя 

Левицького, 
Олексіііо 

буд.10, кв.24 
ВІІЧ 

тов 

«Редакція М.Вішшця 
Ві11.регіон 

1110 10.07.2019 15 альної вул. 

газети 
Брацславська, 

«Подільс 
31 

ька зоря» 
ОА «ВГ 

м. Вінн1щя, 
ТРК» 

1211 03.07.2019 5 вул.Театральн 
ВіІІІІИ'ІЧІІ а 15 

tl3)) 

1211 03.07.2019 8 ПАТ м. 

«Нац.,сус рін�н,щя,вул.Т 

з 
� !\ 

Код отр11мувмча 

(ЄДРПОУ) 

 

32168763 

 

02471361 

�Ф в1ttx 

t"" ·:З д 
С n ............. , 

4062\й'�::1. 
� .\'� 1 

flpІІJH4''te 
lltttl 

матrжу 

1110 

1110 

1110 

1110 

�/� 

"�� 
. JP.· � +

,L. 

.,. 

1··,..,.·;•'"•? 

;•ш1jrf. 
,._ ..

�� � 
, � ,, 
� �іщ,и111,,-•' 
�--

Суо,• 
(11ш) 

1580,00 

18161,64 

3300,00 

5178,47 

� 
6384,00 

4452,00 



11 1211 

І) 1220 

]І 1220 

11 1220 

11 1220 

11 1220 

11 1350 

11 1350 

... , ПJ.-!r. ")
}1� .. -· ..,з 

ОРИ ГІНАЛОМ 

09.07.2019 14 

02.07.2019 2 

03.07.2019 3 

08.07.2019 11 

09.07.2019 12 

09.07.2019 13 

03.07.2019 4 

04.07.2019 9 

n.телерад
іок-я

Укр.»Ві11 
н. 

рег.дир.Ві 
нтра» 
ПАТ 

«Нац.,сус 
n.телерад

іок-я
Укр.»Він 

н. 

рег.днр.Ві 
нтра)) 

тов 

«РЕГІНА 

лтд>) 

тов 

((РЕДАК 

ЦІЯ 

ГАЗЗЕТИ 

((РІА 

козяти 

нлтд>) 

тов 

((РЕДАК 

ЦІЯ 
ГАЗЗЕТИ 

((РІА 

козяти 

нлтд>) 

тов 

((РЕДАК 

ЦІЯ 

ГАЗЗЕТИ 
((РІА 

козяти 

нлтд)) 

тов 

((РЕГІНА 

ЛТД» 

Приватне 
nідnримс 

тво 

((Феріде 
Плазю> 
ФОП 

Рихліцьк 
а 

Вікторія 
Олександ 

«І-

еатральна ,15 

м. 

Вінниця,вул.Т 
еатральна ,15 

м. 

Вінннця,вул. 
Космонавтів 

буд.23 

Вінн. Обл. м. 
Козятин 

В)'Л.Олега 
Кошового, буд 

52 кв.З 

Вінн. Обл. м. 
Козяти11 

вул.Олега 
Кошового, буд 

52 кв.З 

Ві,ш. Обл. м. 
Козятин 

вул.Олега 
Кошового, буд 

52 кв.З 

м. 

Вінниця,вул. 
Космонавтів 

буд.23 

м.Вінниця 
вул.Пирогова 

2-Б

м. Вінниця 
nр.Коцюбинсь 

кого,78 

40020525 

13331299 

39132183 

39132183 

39132183 

13331299 

37898450 

.. -

-� "t 

... t 'Jм.,,, , t1щ; 4.,.,., 
(jP•11¼ ' 01,; '!І.; \ ,1t,.''Y1 

,;; І), .. 

1211 

1220 

1220 

1220 

1220 

1220 

1120 

.._,,,_ 
;о.� 
<:,/ �.:-,

��-Ї�§о
�,i; ).; 

J t::;: $ І 

�-'';# 
• - -\"'О 

� (,�і, , ,.�
'-

�:.!..:.�ь-...а ,,о 

3816,00 

11700,00 

6292,00 

7800,00 

2750,00 

11900,00 

1560,00 

3456,00 



рівна 

Усього І І 88330,11 

20. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,

перерахованих виконавцям 

Дата Ном,р 
Код ІІОІИР-, розр"ун-

cтarri неннм КОВОГО 

коштів доку.ие11та 

8 5 1450 

8 

8 

8 

Разом 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 

виборчого фонду 

(код статті 8) 

Викона в�1,ь 
Місц�н•-

(ІІОІІНІ н11ва) 
ходжtннм: 

8ИКОІІ88ЩІ 

Він11. Обл. 
ТОВ «РІА 

м. Козятин 

МЕДІА» 
вул.Олега 
Кошового, 
буд 52 кв.З 

(підпис) 

Секретар 

Це11трш,ь11ої виборчої комісії 

ЗГІДНО З 
ОРИГІНАЛОМ 

Рекві:антм 

Код договору (дата Прн111в-
Сума 

ченнм 8И.КОtІІ8ЩІ укnада11нt1. номер 
(грн) 

(ЄДРПОУ) та п�дмет платежу 
дoro11onv\ 

Угода№І 
ВІД 

01.07.2019 
р. 

агітаційні 40914460 матеріали у
1220 6292,00 

друкованих 
засобах 
масової 

інформацї1\\\ 

6292,00 

Сольська А.А. 

(прізвище та ініціали) 

Н. БЕРНАЦЬКА 

[) 


