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12 

Додаток 7 

до 11остано•и Центральної ,иборчоі' комісії 
від 14 червІІR 2019 ро1,.у .№ 1010

форма№4 
ЗВІТ 

про надходжен11я та в11кор11сrа1111а �.:оштів в11борчоrо фонду 
1<а11д11даТ2 в народ,,і депутати Україн11 

в од11омандат1�ому в11борчому окрузі №79 

проміж1111й 
(внд заіту: nром1жн11іі, остаточн11і'і) 

за період з "22" червня 2019 рокv до "10"л�шня 2019 рокv 

ШЕВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ВІh.'"ТОРОВИЧ 
(пріза11ше.1м'•• по 6ата.ков1 канд�tлата е nеnутатн) 

АТ КБ (<Пр11ватбанк» МФО 31339 9 Ко26434055700043 
(назва та код банку, а Акоwу аілкр11то nоточн11іі рахунок. № рахунку) 

Наііме11ува11ня статті І 
І. Надходже1111я �.:оштіо 11а пото•11111й оах,·110,;: в11боочо1·0 Фо1�ду 

Влас11і кошти канд11дата 
Добровільні в11еск11 юрид11•111их осіб у то�1у числі 
в11еск11 осіб. виз11аче111а у •юст1mі третій статті 50 Закаиу 
Украііш "Про вибори народта депутатів Украіни", які не ,11аю111ь 
права здійснювати відповідиі в11еск11 
внески. розмір ЯКІLУ 11еревиІІ(уЄ роз;нір, визначе,шй •юсти11ою другою 
статті 50 Зако11у Украіі111 "Про вибори народ11их депутатів 
Укоаїни" 
Добnовільні в11еск11 <Ьіз11•1н11х осіб, у томv числі 
внеск11 осіб. вюначен1LУ у •1ас11111ні третій статті 50 Закону 
Украііт "Про вибори народнІLУ депутатів Украііш", які не .11аю111ь 
права здійснювати відповідні внеск11 
внески, розмір яких 11ерев 11щує роз,нір, визиачений частиною другою 
статті 50 Закону Украііш "Про ВL1бор11 народ111ІХ депутатів 
Укпаїии" 

Перерахування штрафю1х санкцій виковавuями за укладею1м11 
договоnами 
Пом11лкові надходження коштів 

Сума 
(rn111 

40000,00 

Усього ••адійш.�о �;:оштів на поточ1111іі раху110,; в11борчого фо11ду 40000,00 (2 + 3 + 4 + 9+ 12) 
2. Псрсрах,•ва1111я ,;оштіо з поточ1юго nax,•11,;:y в11боочого сЬондv

2000 Повсо11е11 ня добровіль,шх внес�;:іо особам 12100 + 2300): 

2100 Повернення особам внесків, від яких від,10вився розпорядник
ПОТОЧНОГО DaxVИKY 

Повернення особам внесків, що надійшли до в11борчого фо11ду 

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

3000 Перерахува1111я �-оштів д0Держав11ого бюджету Укра'ію1
(3 І І О + 3120 + 321 О + 3230) 

1 

Код ІІаймtнування статті статті 
Перерахування до Державного бюджету Україю1 внесків осіб, які 
відnовідво до частию, третьої статті 50 Захо11у Украї1111 "Про 3110 вибори народних депутатів Україин" не мають права здійснювати 
відповідні ввески 
Перерахування до Державного бюджету Україю1 внесків, розмір 

3120 яких перевищує розмір, в1оначею1й частиною другою статті 50 
Захонv У�..,,аї1111 "Поо в116ор11 народних депvтатів Укоаїни" 
Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 

3210 яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 
неможл1шості їх повернення відловідним особам 
Перерахування до Державного бюджету України внесків, шо 
надійшли до виборчого фо11ду після д11я голосування (у разі 

3230 в�;:лючення к31щ11дата в депуrапt до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування - після дня повторного голосувавня), у 
оазі неможливості їх повернення банком відповідним особам 

4000 Ба11кіоські послуги, 11е пов'язані з відt.р11ття�1 і закриттям
оахун�..')' та його функціо11уваиням 

5000 Повеонення 11ом1�л,;ов11х 11адходже11ь коштів 

6000 Опублі"1•ва1111я ре�;:віз11тів поточного paxy11t.y в дру,;ованих
засобах масової інdюоманії 

Усього перерахова110 коштів з nоточ,юго рахун"-у виборчого фо1�ду 
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 
Загальний розмір в11борчого фо11ду 
(2 + 3 + 4+ 12) -(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

З. В11�;:0011стання �;:оштів вибоочого mo1iдv 

1000 Сvма ш1тоат в11боочого Фонду ( 1100 + 1200 + 1300 + 1400) 

1100 
Виготовле,шя матеріалі о передвиборвої агітації 
11110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160): 

1110 виготовлен11я друкован11х матеріалів nередв11борної агітації 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеоіалів) 

1120 виготовлення відеозаписів 
1130 виготомення аудіозаписів 
1140 виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 

викоо11сташ�ям прізвищ чи зоб~жень (по�rrоетів) кандидатів 
1150 придбання ка�щтоварів, паперу, і11ш11х предметів і матеріалів для 

виготовлевня матеріалів псредвнбооної агітації 
1160 в11rотоме11ня та встановлення агітаційнІtХ наметіо 
1200 В11кор11ста1111я засобів масової інсЬоо:чаuії ( 1210 + 1220): 
1210 оплата еd!іоного часу(І21 І+ 1212): 
1211 оплата еdJіоного часv на телебаченні 
1212 оплата еdJірного •юсv на радіо 

1220 публікування агітаційн11х матеріалів у друковаю�х засобах масової 
ін<Ьоомації 

1300 
Інші послуг11, поо'язані з проведенням передвиборної агітації 
(1310+ 1320+ 1330+ 1340+ 1350+ 1360): 

1310 тpaнcnoprni послуги для реалізації заходів передвиборвої агітації 
(перевезення в11борчих ш1стівок, плакатів, технічних засобів та 
обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 
посдметів і матеріалів, пов'язаних із П"""двнбооною агітаціао) 
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Код Наііме,нуваин11 статті Сума 
статт·і (rnи) 
1320 оренда буд�1нків і приміщень для проведення публічних дебатів, 

дискусій, "круглих столів", пресконференuій, а також для 
виготовлення матеріаліа передвиборної агітації 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 
агітації 

1340 оренда приміщень усіх фор�• власносrі для проведення зборів 
громадЯн, інших публічних заходів передвиборної агітації 

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

1360 Послvгизв'язкv(І361 + 1362): 
1361 послуги електричпого зв 'яз1,.у (телефоппого, телеграфпого, 

фототелеграфпого. факс1шільпого, до1,.ументальпого зв 'язку, 
.\Іереж та кана�ів пеоедаванпя да1111х тошо) 

1362 послуги по111тового зв язю1 

1400 Інші в11трап1 11а передвибор11у агітацію (розповсюдження 
виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних 
матеріалів чи друковаш1х видань, в якнх розміщено матеріали 
передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, 
демонстрацій, пікетів, концертів, вистав, спорт11в111rх змагань, 
демонстрації фільмів та телепередач чи і11ш1Lх публічш1х заходів за 
під тр11мю1 кандндата в депутати, а також опр11.1юднення інформації 
про таку підтр1шку тощо) 

Заш,шок коштів 11а пото•11ІО�1у рахунку в11борчого фонду 19285,00 

(2 + 3 + 4 + 9 + 12-2000-3000-4000-5000-6000-1000) 

9 у тому •шелі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за 
укладеними договорІh\111 

Звіт подано .. _ І І_ .. __ ЛІІІlИЯ_ 20 _ 19 _ poi...-y 
Розпорялиик коштів 
ІlОТОЧНОГО рахунку 
виборчого фонду 

(ПІдПІІС) 

Шевченко Анатолій Вікторович 
(пр11а11щс п 1н1u1а.л11) 

К°О..'ІПІn-і 

2 
2 

2 

Усього 

3 

з 

з 

Усього 

Kcu с:т11'fі 

4 

4 

4 

4 

Усього 

Додаток8 
до поста11ови Центрш�ь11ої виборчої комісі/" 

від /4 чер,ня 2019 ро1,.у.№ 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходженна та ви1<ористаииа І<Оштів виборчого фонду 

""3НJІидата в народні дe,nyтarn У1<раіин 
в од11омаидатному в11борчому 01<рузі N, 79 (форми № 4) 

проміжний 
(в1ш 3аrту: прои1жн1tіі, остаточнніі) 

за період з "22" червня 2019 рокv до" ІО"л�шня 2019 року 

ШЕВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ВІh.'їОРОВИЧ 
(np1:se11щc, 1м'1, по батькові кaнmt.ian в дenynmt) 

АТ КБ «Пр110атбаию> МФОЗ\3399 №26434055700043 
(назва п код банку.• �кому відкрито поточн11й рахунок, № рахунку) 

І. Відомості про надходження 11а r1оточиніі рахунок власн11х коштів 
�;а1�д11дата в 11арод11і депутати У�.раї1111 

(код статті 2) 

І. Відомості про надходже1111я на 11оточ1111й paxy1t0i. 
добровільних в11есків юр11д11ч1111х осіб 

(код статті 3) 

Да·r• Hl'l'l:6,�4'Mlt• 

8Nee't,,') 

Mi<W'JIIІ�,t
Жf11HJIU.'tl1-l.':I 

Ko,1a.'18ntN._, 

(ЄДРПОУ) 

L)·ма 
(r-рм) 

Д11·1 

М8,ХІQ..,Ж:С:НІІМ 

Іtttn.) 

05.07.2019 

05.07.2019 

2. Відомості про надходже1111я на поточний рахуно�.
доброві.1ь1шх внесків фіз11ч11нх осіб 

(код 11ад,ходже1шя коштів 4) 

Ml<U<t РкстраІІІіІнмд 

НD'ІСр ПріІІІІtИС,і\І'І, ІІJJОЖІ!8ІНNІІ 
мо-,>t>б.11..-оеоІ' 

r•1r•:1�-" ....... ,.,, •• 61та.№еІ fl.:IIЛINh"8 
A�•�r.'11 k'1,('ft.'H 

.�.м.,чnп• -.;tar.■o (•6.·11n� раЙ!)М, 
n.111м1u.-a L'ІІТМ8ЮІ 

..... т�8'n-pl•f 
■8C't.WN1tl nytt ... "1) 

......... , ... 1-• 

@),2РІ.А 176 
Овчаренко м.Васнлівка, 

21 
Інна вул. Леніна. 3

В•чес.11аві1на б. 90 б. 90 

@2PLAl76 
Овчаренt,;о и.Васнлівка, 

21 
J1ma 8ул. Леніна. 3 

В•чес.,авівна б. 90 б. 90 

<\' .. 
(грн) 

10000, 

оо 

30000, 

оо 

40000, 
оо 



4. Відомості про надходження на поточнніі рахунок в11есків
юр11д11ч11нх осіб, вюначен11х у част11ні третій статті 50 За�-ону Україин "Про в11бори 

11ародн11х депутатів України", які не мають права здіІ!снювати вІдповідні внески 

10 

10 

10 

Усього 

( код статrі І О) 

НаАч�••ннм k'•.1 11.,1тнн...-. 

{�n•noY'I 

5. Відомості про на.1ходження 11а nоточ1111іі рахунок внесків 

С)lоІІ 
,, ... , 

фіз11•1 1111х осіб, внз11аче1111х у частині третій етапі 50 Закону України "Про внбор11 
11 арод11 11х депутатів Украї1111", я�-і не мають права здіііс11юват11 відповід11і виеск�, 

( код спmі І О) 

l{OJf'Пlrf 

10 

10 

10 

Усього 

Д1н11,uо.t• 
ЖrtfМII�'-' рспрІ.\)Nh. .. МГІ 

,l(tj,,)Чft111 

Прі.JІНІІІІ', l\t'a. 
..... , ..... 1 

Mktм 
nрожмn1ммм 

ІІ,,.'18ТНІІ""'t 
(e&.,1n,,.. р1"°81, 

ІІІі[І'JК':НМІ 
11\....:-r\ 

А.qнажмr.11 

Р«"1J••tіГін11А 
н1,wр t1o&..1i...,.•ot 

кtopntн ІLlllllHWI 
111.11т-.:Іе/с,rрІ• І 
нечс-р 8'Ка1рт1 

6. Відомості про 11адход;,�;е1шя внесків юрнд11чннх осіб, розмір якнх 11ерев11шус
розмір, вю11а•1с1111іі •1аст11ноюдругою статті 50 Зако11у України "Про онбор11

11арод1нtх деn)'татів Україн11" 
(код етапі І І)

C)'tl 

(1·рн) 

д••· ІІ•1с-р рснр1.1.� 11.,..., Н111і��._:ІИМ8 ,fkll8C'"JК11'\�ЖC'ttH11 Ке.1 .... rн11..-а Cpt1 J.:",1n-ant M8..L'\'-°"C'IIM11 
·-�

м1•зо�..�•чnп1 n.'ІІТНМ� П.'1t'ІНИh."8 (ЄДРПОУ) (грн) 

11 

11 

11 

11 

Усього 

7. Відомості 11ро надход;,�;е1111я внесків фіз11ч1111х осіб, роз)1ір як11х nереш,щує розмір,
в11з11аче11ніі •1астнною дР)'ГОІО етапі 50 Закону Укра"і1111 "Про в11борн 1шрод1шх

депутатів України" 

Koдcnnt 

11 

11 

11 

Усього 

Д1r1 
111,U:O,:tJl,,.YHHM 

8НСС"-) 

ІІомс-р 

( код етапі І І)

пр1,111щс,, 1,1·•. 
11061r1o..-oai ILIJITttlt"'-'11 

(е6.11ст11о,, р1А••• 
н•cir.11rt1нli 

1,нinl 

Рt.атра1tІИtІмА 
••"wpeб.·,i-of 

.,_,рт�.-11 IL-.8T811 .... 
11•�1:11"іаІс::tрім І 
••Мtр 111C::lllff)R 

с�"•• 
(грн) 

8'-.А tт1ni 

9 
9 
9 

Усього 

к-.1n-11n 

12 

12 

12 

Усього 

t.o,1r1•гr1 

12 

12 

12 

Усього 

Усього 

Усього 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцііі внкснавцямн
за ук.1аденнмн договорами 

(код ста,,і 9) 
Рttа1Ьмтм 

А•т• 
н ... � P,Jpu)·• 

,.-•мr,•(.188та 
ІІt'�раІ")'8Н•■ в-.-он1еw" kCUІHh."Ollll!IIUI )'8'.11,!ІІННа. ПрІОНІ-нttН8 

.�...-. wrp1♦нм.s (ІІММ8 NSJII) (ЄДРПОУ) .. -р.-1 &.'11TQ)' 
с:.н�WІ ,J��- flpt'.:1.!"'lll'"f 

11.N'080"\' 

9. В1домост1 про r1омнлков1 11адходже11ня коштів на nоточш1іі рахунок
від ЮрІІдІІЧІНtХ осіб 

(кодстапі 12) 

�Т8 "а.'n-.:ІЖt"Н•8 JIQo\ІC'p 
H•IN"') .. ••-- !\1kцС'ЖІЯ,.І'А:t.НН8 lr.-..iІL'111HfМW8 

. ...,., 
рt1Р1ч·н...-....-. 

n.11rн11e.-. п.,11·н111,'1І (ЄДРПОУ) .:ІОІ,,"ЧС'ПІ 

10. Відомості про помилкові надходження �-оштів на 11оточ1111й раху,юк 
від фіЗІІЧІІІІХ осіб 

Д.111 HLDU• 
ЖС'ННМ ІІНtС'"-') 

(код етапі 12) 

ПрЬ1н111с-. І,,•._ 
щ11Ьт .. �.:мІ 

Мі<"ц, 
•Р8*••••н• 

11.llfKllt,.'11 
(16.."""- paAot&, 

н1с-е..wнмn 

P«:npaцli11"it 
... W'fl о6.,Іwао1' 

LUT_...,. 

IIO."Dlt.:i8/"pi11 І 
... '8tІІ1Іа(І..,РП 

11. Відомості про повернення доброві11ь11 11х в11есків юр11д11ч FІІМ особам 
(кодстат�і 2100, 2300) 

Н�ро••чм
.... _.•.1о�n·-и1, 

01·p!Uf)•• .. 
(nо,ша м1н,1) 

MJщr� Cu 01р�)• ... • 
Hll:\Q..�fІ8t• 01РМ�Н NЧ.11 (Є.lІ.РПОУ) 

12. Відомості про повер11е11ня добровіль1111х в11есків фіз11чнІL\І особам 
(код cтarri 2100, 2300) 

Ат 
П08C'J!flflllll 

·"""""'

Н.ч� Пріs•мщ,, і,-.'•• 
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К:8.1"8тті 

Усього 

Усього 

ІЗ. Відомості про перерахування коштів юрндичннх осіб 
до Державного бюджету України 
(код статrі 3110, 3120. 3210 3230) 

д.т• rwpq,•�·- н-,р Н,Іw�-.•мм• J.1k.»tt1D.D(ttlН8 к._.,._,.тм� 
NMM8 -c-ncy pospu,._..,.. 

11.11rм•d .... ,,тнм� (ЄДРПОУ) .,.._"\'МfМТІ 

14. В1домос11 про персрахува11ня �.:ошnв ф,знчннх особ 
ДО Дер�+.-:ІВІІОГО бюджету У�.:раЇНІІ 

д,Іr1 llqJqJl.l,• 
···-· ІWЦ'(" ..... 

(код статrі 3110, 3120, 3210, 3230) 
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peJJ)ll\}H--·• 

ПріJІНЩt, Іц'•· 
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15. Відомості про оп.1аrу банківськнх пос.1уг, не пов'яза11нх з відкриттям і закр1птя�1
рахунку та iioro фу11кціонува1111ям 

lr.°-.:JC'f"Іni 

4000 

4000 

4000 

Усього 

5000 

5000 

5000 

Усього 

код статrі 4000) 
н ... .,, 

НаА'ЧrН}-.ІННІ М]а&С'1НІіІ.'ИС'ІtНІ Ku бІн1,.-, 
Дап IП.lllH ІЮС."1�1 po1p:1.)}tll«880t"I 

6110,� 6,11 .. ·у (єд.РІlОУ) 
!ЮІо,,"\,ИNfІ 

16. Відомості про повернс1111я юр1щ11ч1111м особам
пом11лков11х надходжень коштів 

.ДІrІ ІІМІС'рtІС'ННІ 
�0111ті" 

(код статrі 5000) 

Отри,..,,, .. 
( ІІОІІІІ tІІJІІ) 

Мkцr-
1н1.10,u.,.�нн• 
•1он",·•1"ІІ 

k•.t •трм-ч� ••ч• 

(ЄДРПОУ) 

Ср11(1·р11) 

17. Відомості про повер11е1111я фіз11ч111ш особам rю11111лков11х 11адход:.ке11ь коштів
(код статrі 5000) 
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11н1..:т} •тоам<о'ІІЧІ 

5000 

5000 

5000 

Усього 

Kun-11nt 

6000 

6000 

6000 

Усього 

18. Відомості про опублі�,.-ування реквізитів поточного рахун�,.-у 
в дру�.:ованн.х засобах масової інформації 

(код статrі 6000) 

� ...
H(IS.lf11 ро»рИ) . ....,. НІІ"с�-.11111111 МiCІ�JHIIQ,f«CitHI Ко.\ •1р-f88'ІІ 
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ІОf'ОJІОІ.')"ЧСНТІ отрнч.�-•• ... етриІ4)-.І"U (WПОУ) 

•-v11піе: 

19. Відомості про в11кор11ста1111я коштів поточ11оrо раху111о.-у
в11борчоrо фонду ка11д1щата в 11арод11і депутатн України

Ср•(грм) 

(кодстатrі 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 

1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

Ноч,р 
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111111 n:•"мn-· (грн) 
(8 ІІОрtІДj,,�• IIIJN) ІІJНІЧJ"ІЧІ (ЄД.РІlОУ) 

Ірt("ГІІІІНІ) 
,.... � ·жwra 

BttГQTOB 

ленна 

др)'t.ОВИ 

КОТЕНК них 

79 1110 05.07.2019 1 0 П.А. 
М.ЗАnорі матq,іал 990,00 

пп ЖЖ>І ам 
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агіт,щіі -
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              8 �1апріа.n 
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20. Відомості про повер11ен11я на nоточн11й рахунок в11борчоrо фонду коштів,
перерахованих виконавцям 

( код статrі 8) 
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Додпток8 

до lt()CIIIQIIOBII Цeн11tplLlbllOi •11бор11ої комісії 
«ід /4 ч,pt111R 2019 року № 1010 

РОЗШІІФРОDКА 
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k':,в.111.1111·:1 о 11apu,.111i.1t.>пpt,r11 У...:ри'і1111 
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4. Ві.:10,1ості про IIU.]XO.'JЖ('lttlR ІШ 1101·оч11t1іі раХ-�ІІОА BtleC'liiB 

юр11знч1111х осіб, в1011:1чr1111х) ч;н . .,.1111і тpt.r1 іі1 с паnі 50 Зя"о11у У..:раї1111 "Про в11бор11 
ш1род1111.t д<'ІІ)-1:11ів У�-раї1111", 111-і ІІf маю 1ь 11р1111а ціііснюо11т11 ві;щові:J.11і в11еrю1 
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н1в11a•tt"t1111t •1ar 1 1 11ш1u .tp) 1 tщ,1t.·1011 1 і 5U Jat-.·011� У1,р�1ї1н1 "llpu 011бор1111зро.11111х 

дс11�, ;t1 іо У1,р:�ї1111'' 
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8. Ві.10)ІОr1 і 11ро 11eprp:t�) ШІІІІІІІ UI І раф1111х с:ІІІJ..Uііі BIIJ..OltaBIIA\111 3� ук:.'1а.'1.�1111'1Н ,101 нnор:.НІІІ 
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.Іщ JIC'Pf'l-•\!.,..•ІU1,;1♦к•\ t ..... un ............. , .. 1 .. _,.. .ІІМ. ... ЧС'Іf111 

() І 
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=��-Q��------· ____ ,-

---------< � СІІІJГО 
t..·u1, .. n1 

9.1Зi.to.,1or1i Гlf1U ІІОМІІ:1�оnі нa.t.t�llll\l l�UШTЇU на ІІОІU'ІІІІІГІ (HIX�'lfOK ві:11ор11.111•11111� oriu (кu.н·1.11ті 1!1 ,, ,ІН'J.ІІІІUа.t.f""ІІоІ a.:urм.110.-' І.а.1-.;.ан1.м.,.• (t 11"110)1 с, ... t1pt11I 
11 
Ї2 ----------� 
11 Уеьоrо І 10. \Зі-1.о�юс1·і про 11u,111.1J..011i 11�:1,u.1жr1111я ко111ті11 на 11ото•11111іі раху1101, ві:t фіна-11111, u,:iU 
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11 

11 �-, ... ,...1.а,,,1-
t ко.1 статті 12) 
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.. �,n('!,t , .. ,,,..,i.·trpw, _ч,рDСщр1� , __ 111 .. ,} 
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--- -----. ------·-----------------'

12. Jli.lІJ\IUt"I I lll)U ІІОІ>t!)Ш'ІІІІІІ ..ІІІО!)UІІі.lІ,1111\ UllfCt.:iB фіІІІ'ІІІІІ\І ucofi:1\1 1кu.1,·1.1111 2100. 23\JОІ 
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\Іt.'М ,.,... ....... .. , .......... .. 1uv,.,н .. ,, .. r,ot1, 
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------ ·------

t'.-,np.8'1tt11.,. •"ІІ"'С'JІ"-.._� ....рІ.,_Н •�UlttІl4>• 
".и ... •.,<�-•І • ''"'l' .,.........,..,_. ------ ..,� .. ·--- с, ... (,рщ 

13. Відонос1 і 11ро 11ерtрахуи:�н11я �;оштіu юр11111ч1111х оrіб Jto J1e1Jjh1,в11oгo бю.).жr ГJ Уh':р11Ї1111 ,------------,l.;.;".:..'':..:·1-=,·-'1"-arn
,.:.· ,;;_:3 І І О. :.: І ::.20::.:· ·:.:3;.::2:.:І-=Ос:.·..:3.=2с::3..:с0L) _�- ----� 
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;=.=====�=-1 І І Уrьо1'0 J . 14. Bi.JO}IOC ,·і про r1rpr1>uxyь:1111111 J..UШl iu фіJІІЧІІІІХ осіб io Держnвноrо бю::�ж••� У1.р:1ї1111 
�,..-н1" І 

Yct.oro 

(1.01 cr�тri .11 IU. 11211 1210. 1ЛО) 
lt'- .. C'tl ··�')"І-r•-·

--i--

111111.ii..t"l-.. •• fO ,� 1-t.'GlltJ """' -�'"" 11, .. 11,6.u.--,.._,-.пм. �, ... 11 
r, .... ,,a .... r.i .. ,. І ... ) .... ,.,,._,, .. ..юї" �,, ... ,1 ІІО.ІаІІо.J.а_С'�І IN'lol'! .t,lt"ff.l 
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