
Додаток 7

до постанови Центральноf виборчоf комісії 
від 14 червня 2019 року № 1010 

форма№4 
ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в народні депутати Украіни 

в одномандатному виборчому окрузі №98 

Проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "26" червня 2019 року до" 10" липня 2019 року 

Мартишко Валерій Іванович 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Київське ГРУ Яготинське відцілення, МФО 321842, код 
ЄДРПОУ 14360570 рах. № 26435053000413 

Код Найменування статті Сума 
статті (грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

2 Власні кошти кандидата 230000,00 
3 Добровільні внески юридичЮІх осіб, у тому числі о 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону о 

України "Про вибори народних деrrутатів України'; які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою о 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
Укvаіни" 

4 Добровільні внески Фізичних осіб, v томv числі о 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону о 

України "Про вибори народних депутатів Украіни", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

JI внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою о 

статті 50 Закону Украіни "Про вибори народних депутатів 
Украіни" 

9 Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеІШМи о 

договорами 
12 Помилкові надходження коштів о 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 230000,00 (2 + 3 + 4 + 9+ 12) 
2. Перерахування кошгів з поточного рахунку виборчого фонду

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

2100 Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник о 

поточ:ноrо рахунку 

Фіюаіт (щю№жиий) Мартишко В.І. 98 Otq)yr.docx 

Код Найменуванкя етапі 
Сума 

статті (mн) 
Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду о 

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

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету Украfни о 

(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 
Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які о 

3110 відповідно до частини третьої статrі 50 Закону України "Про 
вибори народних депутатів УкраїЮІ" не мають права здійсшовати 
відповідні внески 
Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір о 

3120 яких перевmцує розмір, визначений частиною другою етапі 50 
Закону України "Про вибори народних депуrатів України" 
Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від о 

3210 яких відмовився розпоряДІІИІС поточного рахунку, в разі 
неможливості їх повернення відповідним особам 
Перерахування до Державного бюджету України внесків, що о 

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

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

4000 
Банківські послуги, не пов'язані з відкриттям і закриттям 

о рахунку та його функціонуванням 

5000 Повернення помилкових на1tходжень коштів о 

6000 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 

о 
засобах масової інформації 

У сього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду о 

(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 
Загальний розмір виборчого фонду 230000,00 
(2 + 3 + 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

3. Використання коштів виборчого фонду

1000 Сума витрат виборчого фонду ( 11 ОО + 1200 + 1300 + 1400) 171166,99 

1100 
Виготовлення матеріалів передвиборної аrітації 52807,00 
(ШО+ 1120 + 1130 + 1140 + !150 + 1160): 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 37807,00 
(плакатів, листівок, буклеrів та інших агітаційних матеріалів) 

1120 виготовлення відеозаписів 15000,00 
1130 виготовлення аудіозаrmсів о 

1140 виrотовлеШІЯ предметів, матеріалів (сувенірів, кашповарів тощо) з о 

використанням прізвюц чи зображень (поJ)ТІ)етів) кандидатів 
1150 придбання канцrоварів, паперу, ішпих предметів і матеріалів для о 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів о 

1200 Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 105259,99 

1210 оплата ефірного часу (121 І+ 1212): о 

1211 оплата ефірного часу на телебаченні о 

Фінзиіт (проміжний) Марnпшсо В.І. 98 OІCpyr.docx: 2 



Код 
Найменуванн11 статті Сума 

статті (гон) 
1212 оплата ефірного часу на радіо о 

1220 публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 105259,99 
інформації 

1300 
Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації 13100,00 
( 1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

шо транспортні послуги дІІЯ реалізації заходів передвиборної агітації о 

(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, о 

дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

1330 оренда обладНання та тсхвічних засобів для ведення передвиборної о 

агітації 
1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 6400,00 

громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 
1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 6700,00 

реклами на носіях зовнішвьої реклами (білбордах, вивісках, 
сітілайтах тощо) 

1360 Послvrи зв'язкv(ІЗ61 + 1362): о 

1361 послуги електричного зв'язку (телефонного, телеграфного, о 

фототелеграфного, факсимільного, документаr11,ного зв 'язху, 
мереж та каналів передавання даних тощо) 

ІЗ62 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 кавдидата в депутати, а також опришоднення інформації 
npo таку підгримкv тощо) 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 58833,01 

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

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за о 

укладеними договорами 

Звіт подано "12"липня 2019 року 

Кандидат у народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 98, Мартишко В.І. 
який є розпорядником поточного рахунку виборчого фонду 

Фіювіт(проwіжним) MapntIDкo В.І. 98 o,pyr.docx з 
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Додаток В 
до постанови Центральної виборчо/· 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 No 98 (форми No 4) 

Проміжний 
(ви.n звіту: проміжний, остаточкий) 

за період з "26" червня 2019 року до "10" лиШІя 2019 року 

Мартишко Валерій Іванович 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК)) Київське ГРУ Яготинське відділення, МФО 321842, код 
ЄДРПОУ 14360570 рах. № 26435053000413 

Код стаnі 

2 
2 
2 

Усього 

Ко.1,tтатті 

з 

Усього 

Кцстаn1 

4 
Усього 

І. Відомості про надходження на поточний рахунок масних коuпів 
кандидата в народні депутати України 

(код етапі 2) 

дата нмхол:женн■ коштІа НомеІ) Р01Р8ІVНК08ОГО .АОкvиекта Сvма rпui1 

27.06.19 ГaJ2PLI 63573 І 10000.00 
04.07.19 (a),2PL904984 60000.00 
10.07.19 (a)2PL805615 60000.00 

230000,00 

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

(код статrі 3)

Дат.11а..uоюкеtь1• Номер НаймеІІ)' .. аn■ Мkцnнахо• Ko,s. RJl81'KHICI р01JNІХУНКО80І'О 8t1Ktcy 

Дата 
Нц;І:Од,кеІІНfІ __ .,. 

l'Ul811UIIC8 •tниа nл.атtс11К8 (ЄДРПОУ) --мекта 

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

(код надходження коштів 4) 

Місце 
РесnраuіііниІі nроживаии• ноwереб.,Іковоt Hv•p 1Ір{1анще.ім'•• ПJUІТНІО(а ААреса *"ла ІСІ.рткн poipasyи• no баn.киІ (обласn., ПJІІатtІRtсІІ nлатнака ....... RЛ8ТИНJtІ: раіі:ов, noдanda/cepl•І -·· ■асепеннІ 

аvнкт номер паспорта 

Розшифровка JJ1J ,аі,у Марrишко В.І. 98 aq,yr.docx 

()><• 
( .... } 

о 

о 

с,... 
(rри) 

о 

о 

:� 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків і 
юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону Україин "Про вибоІІf 

народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні в неск!f! � 
(код етапі 10) i ?:J 

Кuд етапі Дап над1:одженtн1 Ном�р ро:1ра1:унковоrе наяме иу.аии■ МіСQе:JНІJ:0,фЕСНН11 .. ., д мент■ RJІа'ПІИІСІ nлатниn 

10 
Усього 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків і Ф 
фізичннх осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про виборf �
народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внеск�§і :g 

-

іііііііі 

-

!!!: 

-

== 
-

= 
-

-(код eтarri 10) 
� � 
со О) ; Мі<"' 

Р«nраuІйннfі z:o, 

КОА.СТІnі Да"J■ІІЦJ:од-, н._ Пpiiaиute. Ім', 11ро ........ 

)kellИ■8tteC1CV ршра1.уикоаого по батькові 1Uf8ТIQIICII. А_1реа..тла нмроЬіК080і 

4.Оk)'МСН'П. МатtІІСК8 (обласn., раІо■, ПJl8'JHKIC8 к:■р1ХІІІІІІ8пttu:■ 

н1с:ем-к11Іt n•»ndllc:-epi• І

A"nКf) ■емер паспорта 

10 
Усього 

6. Відомості про надходження внесків юридичних осіб, розмір якнх перевищує
розмір, визначений частиною другою етапі 50 Закону України "Про вибори

народних депутатів України" 
(код етапі 11)

Дата Номер poipuyш,-o-, НаАмеІІ)-.а■и• МІсцс�ка�r.о�ии.а Koл;n.naтwaica Код статті H&,UOill(letlK8 
аuеск,,• 80І'О,ІІ;<Ж!·мента алатн■к:а плаmик:а (WПОУ} 

11 

Усього 

с,.., 
(rрн) 

о 

о 

с,-,, 
(rptc) 

о 

о 

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

депутатів України" 

Код статті 

11 

Усього 

Кодстаnі 

9 

Усього 

Дата 
HaдJ:QJVllleKHfl 

анкку 

(код eтarri 11)

Номер І Прі1анще. ім"-. 
рмрахункоеого rю баn.ко11І 

6,ОІС)'NСКТІ маТІІиІtа 

Мku• 
ОрФКВ.NНtt■ 

M■'l1tkК8 
(о6.Іrасть, p■lkt8:, 

касемниІ =""'' 
ААресажитт 

nлатннь 

РесстрацІ.АниА 
11омер о6.пІково{ 

ІС8рТІС8ІІ nлатника 
11одаткі1/�рі• і 
иомtр n1enopтa 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавЦІІми
за укладеними договорами 

(код етапі 9) 
Рnсві3ИТІІ 

д•т• Номер pmpasyн- ,ІtОГОВОру (Дата 
nерераsуаакн• 8ІІКОІІМ.ець Кu:аиtс011а8Ц8 у1СJ1адаин11, Пр■JІІ8чnІН8 

w-.ра♦нп коаоrо 
(ооаиа иава) (ЄДРПОУ) номер та ..,.,,..,.,. 

санкцІА докумекrа . ..,... .. 
доrовопv} 

Розшнфроаа до звіту М1рnпшсо В.І. 98 оасруг.dосх 2 

с,.., 
(rрн) 

о· 

о 

С,..а 
(rрн) 

о 

о 

І: 
: Б 



ІСо.,.,татті 

12 

Усього 

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

(код статті 12)

Дата на..u:олженн• н ... .,, Наііменуаання Місце1наt0ДІkенн• КО4 ПЛІІТННІС8 
BH«h.'1' ро,рахункоаоt'е nлатннка nлатинка (ЄДРПОУ) .11.�екта 

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

Кодстаnі 

12 

Дата надхоlІ
ІІІСеНІІ• внеску 

Номер 
ро1рахун-

1..-ового 
докуменn 

(код статrі 12)

ПрІ:1внще, Ім'а, 
no б■ТЬІСОВІ 
ОЛ8ТИМ5Са 

Місце 
прожмааии11 

П-'18ТННІПІ 
(оМасг.,, раhон, 

насе.леttнh 
пункт) 

Адреса ЖИТЛІ 

РкстраціІіниІі 
номе,р обліковоІ 

нарткн 
платмика 

nодаткІв/серіа і 
�пкnорта 

Усьоrо 

ll. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам
(код статrі 2100, 2300) 

І Код статті І Дата nомрненна І :::;:;::� І Оrрммуuч МJ,ц,- ІСо,1 отр�tу аача 
lltteCК'V іnоена ка:1еа\ 1Н8:ІО-',ЖС:НИ8 OTDtDC\'8aЧ8 і&'ІПІfіQУ\ 

І І І 
І Усьоrо І І І 

Ко.11.статті 

Усьоrо 

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

Дата 
PD8t'JIIКHH8 

ВНК-8.'). 

Ноиер 
po:1paXYJth."080f"0 

JJ.окуиемте 

Пріимще. Ім'■, 
по 6аn.мовІ 
отр■")'8,• .. 

МІ,ц, 
проживанн■ 

П.'18ТННh.-. 
(о6.'18СТІ>, р■іюн, 

нас:емнкіі 
пункт) 

А.ІJІІІ!tаЖК1".U 

Ре«-rр1цІйи11іі 
110-p�lk0ao1' 

ю.pnm n.1,1тнмк1 
no,saтtd8'c:epi11 І 
коиер n1с:порта 

отрНМ}lіІЧІ 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюджету Україин 
(код статrі 3110, 3120, 3210, 3230) 
н ... .,, 

С)-ма 
(гри) 

о 

о 

Сум, 
(rрн) 

о 
о 

с, ..... 
tr11н1 

о 

о 

Сро 
(rрн) 

о 

о 

Дата nepepuy- Наііиенуw:а■иs�: Мkцnнаs:оренн• Ku" ПЛ.ТНМКІІ 
Коп.ст■n1 

■ІНWІ •не
ас

у 
ро1раs:ункового DJІаТНІІКІІ МІТНАІtІ (ЄДР

П
ОУ) Сума(rрн) 

Усьоrо 

ІСо.11, статті 

Усього 

докvм""'а 

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

Місце 
РесстрацІІІннІі прожиеан11• 

Камер ІІрІ:t■ІІІЦе.,Lм'
-
. ПЛІТНКІС8 номер o6nlk0801 

Дата nepepu:y• polpaX)'lllfo:OIIOГO по6■n.КО81 (о!Jласт�,.., А4Р«• )df'J'la ІСІрТ1СК 
••нп ■иеску .,аокуwеНТІ МІТІІИКІ раіон, 

RЛІТНІІКІІ anantмn 

нкслеккІ •oJlilnclв/Qtpl• і 

nvнкт ) 
•омер nac:nopтa 

Розwнфроока JJІJ Dny М•І7П<Ш"' В.І. 98 o«pyr.docx 3 

о 

о 

Сума (rp■) 

о 

о 

;§-

15. Відомості про оплату банківських послуr, не пов'язаних з відкриттям і закриттяі

Кодс:таnt 

4000 

Усьоrо 

Код с:nттІ 

5000 

Усього 

Дата ОR.1ІТМ 
nocлyr 

рахунку та йоrо функціонуванням іЕ 
(код статrі 4000) -� �

н...,. НаІ1«fІу1JІНВІ ИkuеJ.На1:о.-еика k•.it 6а•м:;r pGJpІtytlJ.-:IМIOГD 
банку 6ІRJ.-:Y (ЄДРПОУ) 

---·•екn 
Суи•(ГJ)Н)j 

о 

о 

С) 
N 

,-...: 
С) 

ц-j 
...-

g .s: 
16. Відомості про повернення юридичним особам ь CD 

'ro:i 
� ...... 

Дата nо11ернснн1 
h."OuлiІJ 

помилкових надходжень коштів 
(код статrі 5000) 

Н•"'Р МІ<"6-
pospaxyнJ.-:Oaoro Отриму••• JНІХ�НІІІІ 

ll,Oкy)(Ctrrl (повна на:ава) ОТРНМVІUІЧІ 

Код отримувач� 
(ЄЩ'ПОУ) 

"' -
"' LD 

JФ 
:,; 

с,,..е � (грн_Ш 
о 

..__ 

о 

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

Код 
статті 

5000 

Усьоrо 

ІС0,11с:таnі 

6000
Усьоrо 

Дата nо•срнсн-
н• 1еоwті111 

Мkц, 

н ... ,

р 

І П
р

Ь

ви

щ<, 

І

м'
-

. І •:::::::::• ро:1р1хун№-- по бат1....--І (облас:тt., раііон, eoro д1ЖУМСtrт1 отркму•ЧІІ на«лениі 
nуюа) 

Реєс:траційнніі 
но�р обліковоі 

А.lІреа)І(І(ТЛа 
к;:;_�ю::;:7 І МІТН■d. 
номер nac:nopn 

ОТрtСИ)'81ЧІ 

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

(код статrі 6000) 

Дата 
н ... ср ро�ражуНІt:О- НаІмеІІ)'8,•НН• Мitцit111181:0/181:ctц(8 ІСоJІ, отр-.у .... а nе�ра1:ува11н■ 

ІСОWтіІІ воrо 4сжумент1 •тримуаа"а ОТJНІ�"8аЧа (ЄДРПОУ) 

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

Сума(rрк) 

о 

о 

С}'Ма(гр11) 

о 

о 

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

Неиt!р 
ОДИОИаЕU,ІТ 

н....,, ..... к •• Д,то poJpaaya- (},рІDІ)'В8Ч(ІІОМ8 Мkan1111-1«u;1Ca111■ ""' 
Прюаа'tеІІ еу,., ■186орчаrо отрNМ)'3,8ЧІ 

OkpY')' <ТОТП L'1ІПЖ)' �-· ■1181) О'ІрІІІW)UЧІ 
(ЄДРПОУ) 

Н'ІІП.8UЖ)' (грн) 

(а ПОрІІДІLУ 
J;CNC)'ll4eRТ8 

�роа■ННІІ) 

2300,00 

 Виrоrовл 

Фі зична особа 
м. Переяслав-

енкх 

98 1110 03.07.19 150347160 підприємець 
Хмельницький, 

друкоааи 
КарпукС.В. oro 

Київсьk8 обл. 
матеріалу 
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-

-

іііі -
-

:! 

� 
= 

-

= 
-

-

-

-

-

;:;;;;; 

б 



Виготовл 
Фізична особа енн:JІ 

98 1110 03.о7.19 070207535 лідприємець м. Пере"СJ1ав- друкован 
КарпукС.В. Хмельниuький ого 

Київська обл. м атеріалу 

ТОВ «Медіа- Вуа. ШхіJtьнаа,45, 
Друхуван м. Пере"слав-

98 1110 04.07.19 205224217 центр Хмельниuькиn ня об'яви 
«Переяславщина» Київська обл. 

Вул. В1,rоrовл 
Фізична особа м. Переяслав- eHH,t 

98 1110 ІО.Q7.І9 215503888 підприємець Хмельниuький. д руков.ан 
КарпукС.В. ого Київс.w.:а обл. матеріалу 

Виrотовл 
Фізична особа м. ПереJІслав- ення 

98 1110 ІО.о7.19 215715868 підприємець Хмелькиuький. друкован 
Карпу• С.В. Київська обл. ого 

матеріалу 

Пров. Виrотовл 
Фізична особа ення 

98 1110 10.07.19 215846576 підприємець м. Ягоп,н. друкован 
ЯценкоС.В. ого Київська обл. ма теріалу 

Вул. Виготовл 
ТОВ Дзерж11нськоrо,З, ення 

98 1110 10.07.19 215249316 «Армукрземпроект кв.45, 37791452 друкован 
м. Бориспіль. ого 
Київська обл. матеріал 

Фізична особа Розробка 
98 1120 08.о?.І9 110505054 підприємець кв. ІЗ, та 

Р)6анович А.В. м. Запоріжжя обробка 
відео 

Публікаuі 
ffil Редакція Вул. Украі·нська,19. • 

98 1220 ОІ.о7.І9 184539112 rазепt <<Панорама>> смт.Зrурівка., 19413986 аrітаційн 
Київська обл. ого 

матеріалу 
Вул. Шкільнаа,45, Публікаці 

071237309 ТОВ «Медіа- м. Переяслав- • 

98 1220 03.о7.19 це,пр Хиельниuький. 02473412 аrітаційн 
«Переяславщина>) ого Київська обл. матеріалу 

Публікаці 
ІПІ Редакція Вул. Шевченка,204, • 

98 1220 03.07.19 150347160 газеm «Яrornн• м. Яготин, 39057379 аrітаційн 
місто моє» Київська обл. ого 

матеріалу 

Вул. Пиряrинсьkа,І Публікаці 
ТОВ d'еда1щіJІ м. Яготин. • 

98 1220 03.07.19 150347160 газеm «Яготинські 02473205 аrітаційн 
вісті» Київська обл. ого 

матеріалу 

, Розwкфровkа до urty Мартншю:, BJ. 98 oq,yr.docx 5 

5100,00 

15000,00 

400,00 

2102,00 

6305,00 

6600,00 

15000,00 

9004,80 

7020,00 

16480,00 

16652,80 

98 1220 04.07.19 204746905 

98 1220 ІО.о7.І9 223503733 

98 1220 10.07.19 223718966 

98 1220 10.о?.І9 224555262 

98 1340 І 08.01.19 І 194916895 

98 1340 \ ІО.о7.19 \ 220032815 

98 1350 І 04.07.19 І 204446195 

98 1з50 І 0407.19 І 203715997 

Усього 

rm «Медіа-Центр 
«ТС» 

ШlРедакція 
га:Jе'П<«Jігогин

місто моє» 

ТОВ«Редакціа 
газети «Яrоrn:нські 

вісті)) 

ТОВ «Редакціа 
газе-rи «В.І.Р.» 

Студеніківська 
сільська рада 

Фізиqка особа 
підприємець 
ЯценкоС.В. 

МПП «Арrем» 

МПП «Ар-rем» 

Вул. Киівський 
Шлях,79 в, 

м. Бориспіль. 
Київська обл. 

Вул. Шевченка,204, 
м. Яготин, 

Київська обл. 

Вул. 
Пир,rrинськ�І.и. 

Яготин , 
Київська обл. 

Вул. 
Привокзальна, 76-А, 

м. Бориспіль, 
Київська обл. 

Вул. 
Переяславська� 19, 

с. Сrуденики, 
Переяслав

Хмельницького 
р-иу, Київська обл. 

Пров. 
м. 

Яrотин, 
Київська обл. 

Вул. 
Котляревського, І 2, 

м. Бориспіль,. 
Київська oб.rt. 

Вул 
Котл.яревськоrо.12, 

м. Бориспіль� 
КиїSGька обл. 

02473234 

39057379 

02473205 

36077172 

Пу6лікаuі 
• 

nередвиб 
орчоrо 

98ма�ріа 
лу 

Публікаuі 
• 

аrіnщійн 
ого 

матеріалу 
Публікаці 

• 

агітаційн 
ого 

мm:ріалу 

Оплата за 
аrітаuійн 
УС'ТаТТЮ 

Оренда 
нежитлов 

04358916 І ого 
приміщен 

ня 

        І Оренда 

19416683 

19416683 

Розміщен 
ня 

зовніwнь 
ої 

реклами 
Розміwен 

ня 
зовнішкь 

ої 
реклами 

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

(код статrі 8) 

РеаІ)МТМ 
Дш Houep 

МІсцn•а- "°" JІОf"ОІІОру(,ІІата ПрІD .... "·• ....,. pcnp•sy• В.КОаJМ:ЦІ, 
J;Од,ІІСІПІ• IIKJC01188rul уклuаи••• номер •е1111• статті кенн11 КО80ГО (повна назеа) 

8ІІІС8И88Ц8 (ЄДРІІОУ) та nрцмеr м•�У "wт1о A6КJNewn 
АОГОNІ)у) 

8 

Кандидат у народні депутати України 

'§ -
� = а. -
� ііі 
о; = 

.,..-.�.і 
13 1D 
�О) 

!z� :,:: оо ..ОС> 
�-

-��� 
"'О) 
:i::o 8326,39 

30000,00 

1000,00 

5400,00 

1700,00 

5000,00 

171166,99 

<)ма 
(грн) 

о 

о 

в одномандатному виборчому окрузі № 98, Марmшко В.І. 
який є розпорядюпюм поточного рахунку виборчого фонду 
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