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Код 
статгі 
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2 

3 
!О

І/ 

4 
/О 

І/ 

Додаток 7 
до 11ос11ш11ов11 Це11тра11ь11ої виборчої ко.місії 

від /4 червия 2019 року № 1010

ЗВІТ 
про надходжеш1я та в11кор11стан11я коштів в11борчого фонду 

ка1щ1щата в народні депутати Україн11 
в од,юмандапюму в11борчому окрузі №126 

nроміжн11й 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "18" червня 2019 року до "10 "липня 2019 року 

Канівець Олег Леонідов11•1 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

ВБФ ·• І ОО 13/0 І 88 філія - Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк" 

іде1п11фікаційн11й код 09325703, МФО 325796, № поточного рахунку 26432500698342 

(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок. № рахунку) 

Найменування статті 

І. Надходження коштів на поточн11й рахунок в11борчого фонду 

Власні кошти кандидата 

Добровільні внески юридичн11х осіб, у тому числі 
в11ес1,.·и осіб. в11з11аче,111х у 11ас111и11і третій статті 50 За1,011у Украї11и "Про вибори 11арод111L\· депутатів У,.;раііш ". я,.;і не .мають 
права здійс111овати відповідні внески 

в11ес1,.·11, роз.нір яких перевuщує роз.11ір. вю11аче11ті частшюю дру;:ою С!патті 50 За1-:и11у У,.;раї1111 "Про вuбори народних депутатів 
Українu" 

Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 
а11ески осіб, аиз11аче1111х у част1111і 111реті1і статті 50 Зако11у У,.;раіі111 "Про а116ор11 11арод11их депутатів Украї11и ", які 11е .\tають 
права здійс111ова111и від11оаід11і в11ес1,.·11 

а11ес1-:11. рОЗ.\tір т·11х перевищує роз.11ір. r1ю11аче11111і част1111ою др)','ОЮ статті 50 Ja1,.·011y У,.;раї1111 "Про вибори 11арод11их депутатів 
Ykpaii111" 

? І 

", 

форма№4 

Сума 

(грн) 

150000,00 

о 

о 

о 

58217,82 

582 І 7,82 

о 



Код Найменування статті Сума 
статті (грн) 

9 Перерахування штрафних санкцій виконав11ями за укладеними договорами о 

12 Пом11лкові надходження коштів о 

Усього надійшло коштів на nоточн11й рахунок в11борчого фонду 208217,82 
(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 

2. Псрерахува,тя коштів з поточного рахунку в11борчого фо,щу

2000 Повернення добровільн11х внесків особам (2100 + 2300): о 

2100 Повернення особам внесків, від яких відмов11вся розпорядник поточного рахунку о 

2300 
Повернення особам внесків, що надійшли до в11борчого фонду після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до о 

в11борчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування) 

3000 
Перерахування коштів до Дсржав1fого бюджету Украї1111 о 

(3 І І О -"- 3 120 + 321 О + 3230) 

3110 Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб. які відповід,ю до частини третьої статті 50 Закону Україюt "Про о 

в11бор11 народн11х депутатів України" не мають права зді11с11ювати відповідні внески 

3120 Перерахування до Державного бюджету Украї,-111 внесків, розмір яких перевищує розмір, визначениf1 частиною другою статті 50 
Закону Україн11 "Про вибор11 народних депутатів України" 

о 

3210 
Пер�рахування до Державного бюджету Україн11 внесків осіб, від яких відмовився розпорядн�tк поточного рахунку, в разі о 

11е�юж,111вості їх повернення відповідним особам 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі о 

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 nослуп1, не пов'язані з відкр1птям і закр11ттям рахунку та його функціонуванням о 

5000 Повернення nом11лков11х вадходжень коштів о 

6000 Опублікування реквіз11тів поточ11ого рахунку в друкован11х засобах масової івформації о 

9 
Усього nсрераховано коштів з поточ,юго paxy11i-y в11борчого фонду о 

(2000 -"- 3000 - 4000 + 5000 + 6000) 

Загальн11іі розмір вttборчого фовду о 

(2 ... 3 - ➔-r 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

3. В11кор11став11я коштів в11борчого фонду

1000 Су111.1 в11трат в11борчого фонду (11 ОО - 1200 + 1300 + 1400) 192171,19 

1100 
В11готовлсння матеріалів передв11борної агітації 50025,00 
(1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160): 

1110 в11готовлення доvкова1-111х матеріалів передвиборної аrітаuії-(плакатів, л11стівок, буклетів та інu111х агітаційних матеріалів) 50025,00 
ІJ?О в11готовлення відеозаписів о 

1130 в11готовлення ау діозап11сів о 



g 

Код 
Наfіме11уван11я статті 

Сума 
статті (грн) 
1140 виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канuтоварів тощо) з використанням прізвищ чи зображень (портретів) канд11датів о 

1150 придбання канцтоварів. паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення матеріалів передв11борної агітації о 

1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів о 

1200 В11кор11ста11ня засобів масової інформації (121 О+ 1220): 126546, 19 

1210 оплата ефірного часу ( 1211 + 1212): 98057,19 

1211 оп.1шпа ефіриого часу 1ю телебачеині о 

1212 011.101110 ефір1юго часу 110 радіо 98057.19 

1220 публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації 28489,00 

1300 
І11ші nослуг11, пов'язані з проведенням передв11борної агітації !0600,00
(1310 ·L 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

1310 транспортні послуп1 лля реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення виборч�tх листівок, плакатів, технічних засобів та о 

обла.:�нання для ведення передвиборної агітації, а також інших предметів і матеріалів, пов·язаних із передвиборною агітацією) 
1320 оренда будинків і приміщень для проведення публічвих дебатів, д11скусій, "круглих столів", пресконференцій, а також дпя 1000,00 

внготов.1ення матеріалів передвиборвої агітації 
1330 оренда обладнання та технічн11х засобів для ведення передвиборвої агітації о 

1340 оренда прIщ ішень усіх Форм власності дпя прове;1енвя зборів rромадяв, інших публіч иих заходів передв11борної агітації о 

1350 розміщення друкованих агітаційн�1х матеріалів чII політичної рекламII на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах 9600,00 
тощо) 

1360 Послуг11 зв·язку (1361 + 1362): о 

136/ пос.1у,011 е.1ектр11ч11ого зв 'язку (телефонпо?о, те.1еграф11ого, фо1110111е;1е,0раф11ого, фт:с11.11ільпого. док_11.11ептмь11ого зв 'яз1,.у. ,11ереж о 

та кшю.1ів передаваппя дшшх тощо) 
1362 пос.111,.-11 поuтювого зв 'язч1 о 

1400 Інші в11трат11 на передв11борну агітацію (розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних 5000,00 
матеріалів чI1 друкованих видань, в яких розмішено матеріали передвнборної агітації; проведення мітингів, походів, демонстрацій, 
пікетів. концертів, вI1став, спорт11вних змагань, демонстрації філь�1ів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки 
кандидата в депутат11, а також оприлюднен11я інформації про таку підтримку тощо) 

Зат1шок коштів на поточному рахунку в1tборчого фо11ду 16046,63 

(2 .,_ 3 + 4 .,_ 9 - 12 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - І ООО) 

9 v тому чнслі: перерахування штрафних санкцій вI1конавuямI1 за укладеними договорами о 

Звіт 110дано "11 " липня 2019 року 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

(підпис) 
Бойко Л.Д. 

(11різвище та іні11іал11) 



\ 

Код 
статті 

2 
2 
2 

Усього 

Додаток 8 

до 11оста11ов11 Це11111ра.1ьиої виборчої ко.�tісії 

від 14 червия 20/9 року .№ /0/0 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту 11ро надходження та в11кор11стання коштів в11борчого фонду 

кандидата в народні деnутат11 Україн11 
в одномандатному внборчо,1у окрузі № 126 (форш, № 4) 

nроміж1шіі 
(вид звіту: �роміжн!!&. остаточний) 

за період з "18 " червня 2019 року до "І О "липня 2019 року 

Канівець Олег Леонідович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

ВБФ '·ІОО І 3/0 І 88 філія - Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк" 

ідентифікаційн111\ код 09325703, МФО 325796, № поточного рахунку 26432500698342 
(назва та код банку, в якому відкрито поточн11й рахунок, № рахунку) 

І. Відо.,10сті про надходже11ня на nоточн11й рахунок влас1шх коштів 
канд11дата в народні деnутатtt Україн11 

(код статті 2) 

Дата 11адходження коштів НоІ\Іер розраху1-1кового докуме1па СуІ\Іа (гр1-1) 

27.06.19 
02.07. 19 
08.07.19 

о 

5119556414 
6989963914 
0257333414 

о 

1. Відо.\Іості про IIадходження на nоточн11й рахунок
добровіль1111х в11есків юр111111чнI1х осіб 

(код статті 3) 

50000,00 
50000,00 
50000,00 
150000,00 



Код 
статті 

3 
Усього 

Код 
статті 

4 

Усього 

Номер Дата надходження Наfіме11ува1111я Місцезнаходже11ня Код nлапшка 
внеску розрахункового 

плапшка платника (ЄДРПОУ) докvмента 
о о 

о о 

· Дата
Номер розрахун-надходження 

внеску ко вого документа 

27.06.19 3296817 

о о 

о о 

о о 

2. Відомості про надходження на поточн11fі рахунок
добровільн11х внесків фіз11чн11х осіб 

(код надходження коштів 4) 

Прізвище, ім'я, Адреса ж11тла по батькові 
плапшка nлатн11ка 

Кузь Олег 
Володимирович 

Місце nрож11вання 
платн11ка (область, 
район, населений 

пункт) 
м.Стрий, 

в

о о о 

4. Відомості про надходження на поточн11й рахунок внесків

о 

о 

Реєстраuійн11й номер 
облікової картюt 

nлатю1ка податків/серія 
і номер паспорта 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

Сума 
(грн) 

58217,82 

58217,82 

юр11m1ч1шх осіб, в1пначен11х у част11ні третій статті 50 Закону Укра-.-,ш "Про в11бор�1 народю�х депутатів Украї,111", які не мають права здійснювати відповідні 
внески 

(код статті 10) 

Код Дата Номер 
Найменування Код nлал111ка Сума статті надходження розрахункового Місцезнаходження платн11ка 

(ЄДРПОУ) (ГрІі) внеску документа nлатн11ка 

10 о о о о о о 

Усього о о о о о о 

5. Відомості 11ро надходження на пото•1н11й рахунок внесків
фіз11чн11х осіб, в11зю1чен11х у часп,ні третій статті 50 Закону Україн11 "Про в11бор11 народ1111х депутатів Україю1", які не мають права здійснюват11 відповідні 

внесю1 
(код статті І О) 

Номер Прізвище, ім'я, 
Місце nрож11вання Реєстрацій 1111й номер 

Код Дата надход-
по батькові 

платннка (область, Адреса ж11тла облікової карткн Сума 
статті ження внеску розрахункового район, населен11й nлатн11ка nлатн11ка податків/серія (грн) 

документа плат,шка nун�,.-т) і номер паспорта 
10 о о ·О о о о о 

Усього о о о о о о о 



6. Відомості про надходження внесків юр11д11чн11х осіб, розмір яю1х перев11щус розмір, в1вначен11й •іасп1ною другою стаrгі 50 Закону України "Про в11бор11 
народних депутатів України" 

(код статті 11) 

Код 
Дата 

Номер розрахунко- Найме11ування Місцезнаходження 
надходження Код платника (ЄДРПОУ) Сума (грн) статті вого документа плапшка платника 

в11еск,1 

11 о о о о о о 

Усього о о о о о о 

7. Відомості про надходження внесків фізичн11х осіб, розмір яких перев11щус розмір, вюначен11й част11ною другою статті 50 Закону України "Про в11бори народних
депутатів України" 

Код 
стаrгі 

11 

Усього 

Код 
статті 

9 

Усього 

Код 
стаrгі 

12 
Усього 

Дата 
Номер 

розрахунко 
надходженн 

я внсс�-у 
вого 

ДОt-\'Мента 
о о 

о о 

Дата Номер 
nерерахуванн розрачн-
я штрафннх ко вого 

санкцій документа 
о о 

о о 

(код статті 11) 

Прізвнще, Micue прож11вання Реєстраuійю,й номер 
ім'я, платн11ка (область, Адреса ж11тла облікової картки плапшка 

по батькові район, населен11й платн11ка податків/серія і номер 
плапшка nvнкт) паспорта 

о 

о 

о о 

о о 

8. Відомості про перерахування штрафн11х санкцій в11конавцям11
за укладен11м11 договорам1t 

(код статті 9) 

В11конавец Рсквізит11 договору (дата 

о 

о 

ь(nовна 
Код ВІІКОНаВUЯ 

(ЄДРПОУ) 
укладання, номер та Пр,вначення платежу 

назва) предмет договору) 

о о о 

о о о 

9. Відомості про 11ом11лкові 11адходжен11я коштів на поточн11й рахунок
від ЮрІІдІІЧНІіХ осіб 

(код статті 12) 

о 

о 

Дата надходження Номер розраху11ково1·0 Найменува,шя Місцезнаходження 
Код платн11ка (ЄДРПОУ) внеску докуме,па платн11ка платн11ка 

о о о о о 

о о о о о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 



Код 
ста�ті 

12 

Усього 

Код 
ста�ті 

Усьо,·о 

Код 

ста�ті 

Усього 

Код 
ста�ті 

Усього 

Дата надход-
Номер 

розрахун-
ження 

кового 
внеску 

документа 

о о 

о о 

І О. Відомості про помнлкові надходження коштів на поточн11й рахунок 
від фізичних осіб 

(код статті 12) 

Прізв11ще, ім'я, 
Місце проживання 

Адреса 
Реєстраційн11й номер 

по батькові 
платн�1ка (область, облікової картк11 плат1-111ка 

район, населений 
житла 

податків/серія і номер 
ПЛаТНІІКа 

пункт) 
платника 

паспорта 

о о о о 

о о о о 

11. Відомості про повер11ення добровіль1111х внесків юр1щ11чним особам
(код статті 2 І ОО, 2300) 

Дата повернення Номер розрахун-кового 
Отримувач 

Місце Код отр11мувача 
(повна 

внеску 

о 

о 

Дата 
Номер 

розрахунк 
nоверненн 

ового 
я внеску 

докvмента 

о о 

о о 

документа 
назва) 

знаходження отр11мувача (ЄДРПОУ) 

о о о о 

о о о о 

12. Відомості про повернення добровіль1111х внесків фіз11чн11м особам
(код статті 2 І ОО, 2300) 

Прізвище, 
.

' 

ІМ Я, 

по батькові 
отоимvвача 

о 

о 

Місце nрож11вання 
Реєстраційний номер облікової 

платн11ка (область, Адреса ЖІІТЛа 
картк11 nлатн11ка податків/серія і 

район, 1tаселе1111і1 nлатн11ка 

пv11кт) 
номер паспорта отр1tмувача 

о о 

о о 

13. Відомості про перерахува1шя коштів юридичних осіб
до Державного бюджету Украї,111 
(код статті З І І О, З І 20, 32 І О, 3230) 

о 

о 

Дата перераху- Номер розрахункового Найме11ува1111я Місцезнаходження Код платника 

ва1н1я внеску документа 

о о 

о о 

платн11ка nлатн11ка 

о о 

о о 

14. Відомості про перерахування коштів фіз11ч1111х осіб

до Державного бюджету України 
(код статті 3 11 О, З 120, 321 О, 3230) 

(ЄДРПОУ) 

о 

о 

Сума 

(грн) 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

Сума (гр11) 

о 

о 

Сума (грн) 

о 

о 



Код 
статті 

Усього 

Код 
статті 
4000 

Усього 

Код 
статті 

5000 

Усього 

Код 
статті 

5000 

Усього 

Код 
статті 
6000 

Ресстраційн11й номер 
Дата Номер Прізв11ше, ім'я, Місце nрож11вання Адреса ж11тла 

облікової картк�t 
nepepaxy- розрахункового по батькові плат1111ка (область, район, nлат1111ка Сума (грн) 

11аселе1111іі пункт) 
ПЛаТНІІКа податків/серія і номер вання внеску докумс11та nлат1111ка 

паспорта 
о о о о о о о 

о о о о о о о 

15. Відомості про оплату банківських послуг, 11с nов'язан11х з відкр11ттям і закрнттям рахунК)' та його функціо11ува11ням
(код статті 4000)

Дата оплат11 Номер розрЗХ)'НКОВОГО Наіі111енуван Місцезнаходжею,я банку 
Код банку 

ПОСЛУГ документа 
о о 

о о 

ня банку 
о о 

о о 

16. Відомості npo повер11ення юр11щ1чн11м особам
nо11111лков11х надходжень коштів 

(код статті 5000)

(ЄДРПОУ) 
о 

о 

Дата повернен11я Номер розрахункового Отрнмувач Місце- Код отр11мувача 
знаходження коштів 

о 

о 

Дата Номер 
nовер11ен- розрахунко-
11я коштів вого документа 

о о 

о о 

Дата псрерахува,шя 
коштів 

о 

до�,.у111ента (повна назва) 
отримувача (ЄДРПОУ) 

о о о о 

о о оо 

17. Відомості про повернення фіз11ч1111м особа111 пом11лков11х надходжень коштів
(код статті 5000)

Прізв11ше, ім'я, 
Місце прож11ва11ня 

Рссстрацііі1111й номер облікової 
по батькові 

платн11�,.а (об.'Іасть, Адреса ЖІІТЛа 
картюt nлатн11ка податків/серія і 

район, 11аселе1111й nлатн11ка 
отр11мувача 

ПУНt,.'ї) 1юмер паспорта отр11111увача 

о о о о 

о о о о 

18. Відомості про оnублікуван11я рсквіз,пів поточного рахунку
в друковаю1х засобах 111асової інформації 

(код статті 6000)

Номер розрахунко- Найме11ува1111я Місцез11аходже1111я Код отр11мувача 
вого до�,.умснта отр11мувача отр11мувача (ЄДРПОУ) 

о о о о 

Сума (грн) 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

Сума (грн) 

о 

о 

Сума (грн) 

о 



,r 

УсІ,ОГО о 

Номер 
одномандат 

ного Код в11борчого 
статті округу 

(в порядку 
ЗООСТаІШЯ) 

126 1110 

126 1212 

126 1212 

126 

1350 

126 1350 

126 1220 

126 1110 

о о о 

19. Відомості про в11користання коштів поточ,юго рахунку
в11борчого фонду канд11дата в народні деnутат11 Україн11

о 

(код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 13 ІО, 1320, 1330, 1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

Номер 

Дата 
розрахун 

Отримувач 
Місuезна- Код 

-кового
(повна назва) 

ходжен11я отр11мувача Прюначення платежу платежу 
докумен отримувача (ЄДРПОУ) 

та 

ФОП Похоnжай 
Виготовлення друкованих 

27.06.19 І Микола 
м.Дрогобич, вул. 

 
матеріалів (наклейки, буклети) 

Михайлович 
П.Орлика,5 кв.62 згідно рах.№393 від 24.06.19р. 

№40 І від 25.06. І 9р., без пдв 

Телерадіокомпанія 
м. Стрий, вул. 

Оплата ефірного часу на радіо 
27.06.19 2 "ЛАН" у формі 30310652 згідно рах.№ І б П віл 27.06. І 9р. В 

Тзов 
Коссака,9 

Т.Ч. ПДВ 9108,00 

м.Трускавеuь, 
Оплата ефірного часу на радіо 

27 .06.19 3 ТОВ "ТРК ·'ТРТ' 32703543 згідно рах.№39 віл 27.06. І 9р. Без 
вул. Карnатська,2 

nnв 

ФОП Гурба м. Трускавець Виготовлення друкованих 
01.07.19 4 Роман вул.  матеріалів передвиборчої агітаuії, 

Волод11м 11рович ДаюtЛІ1ШИНИХ, 24 згідно рах.№227 від 25.06. І 9р. 

ФОП Берчак 
Розміщення друкованих матеріалів 

01.07.19 5 Олександра 
м. Стрий, вул. 

 
на носіях зовнішньої реклами, 

Олексіївна 
Колесси 39а згідно рах.№73 від 27.06. І 9р., без 

nnв 

Тзов "Укрпол- м. Стрий, вул. 
Публікація агітаційних матеріалів в 

02.07.19 6 35283325 засобах масової інформації, згідно 
Медіа" !О.Липи, 6

рах.№392 від О І .07. І 9р., без пдв 

02.07.19 7 ФОП Лаїш Д.В. м. Стрий, вул.  Виготовлення друкованих 

о 

Сума 
(грн) 

24500,00 

54648,00 

6869,00 

3485,00 

9600,00 

9675,00 

3000,00 



матеріалів передвиборчої агітації 

Харкова, 4 кв.25 згідно рах.№ 11 від 27.06. І 9р., без 

П.11,В 

Тзов "Народний 
м. Жид ачів, вул. 

Публікація агітаційних матеріалів в 

126 1220 02.07.19 8 часопис "Новий 02473961 засобах масової інформації, згідно 8000,00 

час" 
Чайковського,1 

рах.№I00 від 02.07.І9р., без пдв 

ТОВ "Часопис 
м. Стрий, вул. Публікація агітаційн11х матеріалів в 

126 1220 02:07.19 9 Б.Хмельницького, 20773885 засобах масової інформа11ії, згідно 5000,00 
"Гомін волі" 

43 рах.№84 від 02.07. І 9р., без пдв 

ГО "Народний м. Жид ачів, вул. 
Організація проведення 

126 1400 02.07.19 10 39675315 етнофестивалю, згідно рах.№48 від 5000,00 
легіон" Шашкевича,8 

02.07.19р., без пдв 

м. Стрий, вул. 
Публікація агітаційних матеріалів в 

126 1220 03.07.19 11 ТОВ " Рідне поле" 42725203 засобах масової інформації, згідно 5814,00 
Дубравського, 10 

рах.№I23 від 02.07. І 9р., без пдв 

ФОП Походжай 
м.Дрогобич. вул. 

Виготовлення друкованих 

126 1110 03.07.19 12 Микола  матеріалів (афішв) згідно рах.№444 560,00 

Михайлович 
П.Орлика,5 

від 03.07. І 9р. без пдв 

ФОП Походжай 
м.Дрогобич, вул. 

Виготовлення друкованих 
126 1110 05.07.19 13 Микола  матеріалів (афіша) згідно рах.№455 1600,00 

Михайлович 
П.Орлика,5 

від 05.07.I9р. без пдв 

м.Трускавеuь. 
Оплата ефірного часу на радіо 

126 1212 05.07.19 14 ТОВ "ТРК "ТРТ" 32703543 згідно рах.№46 від 04.07. І 9р. Без ]2324,00 
вул. Карпатська,2 

пдв 

І І 10 08.07.19 15 ФОП Походжай 
м.Дрогобич, вул. 

Виготовлення друкованих 1200,00 
126 Микола  матеріалів (постер) згідно рах. 

Михайловнч 
П.Орлика,5 

№455 від 08.07. І 9р. без пдв 

ФОП Гурба Роман 
м.Трускавеuь Виготовлення друкованих 

126 1110 08.07.19 16  матеріалів (банер) згідно рах.№262 15000,00 
Володим11рович 

вул. 

Данилишнних, 24 від 05.07. І 9р. без пдв 

08.07.19 17 ТзОВ м.Львів, Оплата ефірного часу на радіо  24216,19 

126 1212 "Телерадіокомпані пл.Соборна, 12 36610255 згідно рах.№I6I від 05.07.І9р. В 

я "Галичина•· кв.5 т.ч. пдв 4036,03 

126 1110 10.07.19 18 ФОП Гурба Роман м.Трускавець,  Виготовлення друкованих 280,00 



126 1320 

126 11 ІО 

Усього 

Дата 

Код статті повер-
нення 

коштів 
8 о 

Усього о 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Володимирович 
вул. матеріалів (постер) згідно рах. 

Данилишиних, 24 No262 від 05. 07. І 9р. без пдв 

В-л культури, 

туризму та Оренда приміщення ПК для 

10.07.19 19 
охорони м. Ходорів, вул. 

41047731 
проведення круглого столу 

культ.спадщини Грушевського ,38 передвиборчої агітації згідно рах. 

ВК Ходорівської №07/10 від 10.07.19, без пдв 

міської ради 

ФОП Походжай 
м.Дрогобич, вул. 

Виготовлення друкованих 

10. 07.19 20 Микола  матеріалів (афіша) згідно рах.№466 

Михайлович 
П.Орлика,5 

від ІО. 07.19р. без пдв 

20. Відомості про повер1іення Ііа поточн11й рахунок виборчого фонду коштів, перерахован11х в1tконавuям
(код статті 8) 

Номер 
розрахун- В11конавсuь 

кового (пов11а назва) 
ДОК)'Меtпа 

о о 

о о 

і j;{ , 
(підпис) 

Код Реквіз11ти договору (дата 
М ісuезна ходже Пр11значення 

ВІІКОНЗВUЯ укладання, номер та 
ння виконавuя 

(ЄДРПОУ) предмет договору) 
платежу 

о о о о 

о о о о 

Бойко Л.Д. 
(прізвище та ініціали) 

1000,00 

400,00 

192171,19 

Сума 
(грн) 

о 

о 


