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форма№4 
ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в народні депутати У країни 

в одномандатному виборчому окрузі № 76 

проміжний 
(вил звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "О 1" до" 11" липня 2019 року 

Притула Олександр Леонтійович 
(нріз1:1и1це, ім'>і, но батько1:1і кандидата 1:1 дспуrати) 

Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса), п/р 26434000000011, МФО 328209 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Сума 
Найменування статті 

(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Власні кошти кандидата 1_05 000,00 
Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі о 

внески осіб, визиачетtх у частині третій статті 50 3акоп_�· о 

Yкpaiitu "Про вибори ІLародІ{uХ депутагпів Yкpaiitu ", ЯІ<і ,ю ,11,1,ають 
права здійсн.ювати відповідиі внески 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою о 
статті 50 Закону Yкpaii-tu "Про вибори н.ародних депутатів 
У1<раїн.u" 
Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 20 000,00 
внески осіб, виш.ач.ени.х у частuтtі третій статті 50 Закт-tу о 

України "Про вибори народних депутатів України", які н.е мають 
пvава здійстоватu відповідні Bl-lecкu 
вн.ески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою о 

статті 50 Закону Украііт "Про вибори 1-юродних депутатів 
Украіі-щ" 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними о 

договорами 

Помилкові надходження коштів о 

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
125 ооо.оо(2 + З + 4 + 9+ 12) 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

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

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник о 

поточного рахунку 

., 



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 Державноrо бюджету України о 

(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які о 

3110 відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про
вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 
відповідні внески 

Перерахування 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 особам 

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, не пов 'язані з відкриттям і закриттям 

о 
рахунку та його функціонуванням 

5000 Повернення помилкових надходжень коштів о 

6000 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 
засобах масової інформації 

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду 
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

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

3. Використання коштів виборчого фонду

1000 Сума витрат виборчого фонду ( І І ОО + 1200 + І 300 + 1400) 118 266,4 

1100 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 37 580,00 
(1110+ 1120+ 1130+ 1140+ 1150+ 1160): 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 29 160,00 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеuіалів) 

1120 виготовлення відеозаписів 2 000,00 
І 130 виготовлення аvдіозаписів о 

1140 виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо) з б 420,00 
використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для о 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
1160 виrотовлеН'ня та встановлення ;агітаційних наметів о 

1200 Використання засобів масової інформації (12 l О+ 1220): 23 126,40 

1210 оплата ефірного часу ( l 2 l l + 1212): 23 126,40 

l2ll оп.лата ефірного часу на телебаченні 23 126,40 

1212 оплата ефірного часу на радіо о 
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1220 
публікування агітаuійних матеріалів у друкованих засобах масової о 

інформації 

1300 
Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації 57 560,00 

(1310+ 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 
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 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 агітаційних матеріалів чи політичної 57 560,00 

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 

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

1361 послуги електричного зв 'язку (телефонниги. те.1е�рафниги. о 

фитителеграфного, факсuмільниги, дикули:нта.льноги зв 'язку, 

мереж та каналів передавання даних тощо) 

1362 послуги по�итового зв 'язКу· о 

1400 Інші витрати на передвиборну аrітацію (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)

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 6 733,60 

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

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за о 

укладеними договорами 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

4.;:' 

· (підпис)

Звіт подано "11" липня 2019 року 

Притула О. Л. 
(прізвище та ініціали) 

н 
ацюнаnьне агентство з питань запобігання коруп .. 
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Додаток В 
до постанови Центральної 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 № 76 (форми № 4) 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, осппочний) 

за період з "01" до" 11" липня 2019 року 

Притула Олександр Леонтійович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса), п/р 26434000000011, МФО 328209 

Ku11 стн1ті 

2 
2 
2 

Усього 

Ко;1стапі 

3 

3 

3 

Усього 

Код ста·1·1·і 

4 

4 

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

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

( код статті 2) 

Датн ІІНJІХUJІЖСНІІЯ коштіu Номсо РО'JРИХУІІКОUОІ·u ІІUІ>VМСІПН Сvма (1щ1) 

02.07.2019 року 54�64563 105 000,00 

105 000,00 

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

(код статті З) 

Дат�• ІІЯДХОJtЖСІІІІЯ Номер 
розраху11ково1·0 Наі!мену-вurшя Місцезнаход- Код 11J1апrи ю1 

ВІІССКУ 

Дата 
11адходже1111я 

uнеску 

11лат1шю1 ЖСlІlІЯ IIJIUTIIИKU (ЄДРПОУ) 
дuкvмента 

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

(код надходження коштів 4) 

Місце Реєстрацій11ий 

Номер 
11роживаш1н 11омср 

Прізвище, ім'я, платника 
Адреса жит;1а 

облікової 
розрахун-

по батькові (об;1асть, �арп�и 
КОВОІ'О ІІJІ1ПІІИ-К3 

1ІJІатника райо11, 11J1ап1-1ика 

документа населений податків/серія і 
пvпкт) 11омер 11ас11орта 

Сума 
(1·р11) 

о 

Сума 
(гри) 

09.07.2019 57029518 Бутенко Р. м. Київ вул.                   20 000,00 
в.  б/СВ 

 586967 
 



4 

4 

Усього 20 000,00 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків
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) 

Ко11 ст•тті д•та надходження Номер розрахункового Найменування Місцезнаходження Код платника Сума 
ВІІССІ<У !ІОІ<УМСН1'• ІJJl3111HK3 ІІJІ:�ПІІИК.І (ЄДРПОУ) (1·р11) 

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) 

Micuc Реєстраційний 

Но01ер Прі1внщt, ім�я, 
п рож11 оан 1111 11омср 06J1іковоі 

Дата НадХUІІ• ПJНІТНИЮ! Адрссаt житла картни Код статті ро,рахун�<ового по батькові ЖСІІНЯ nuecкy ( область. раіІо11, 11л:1.тннка rшат11и�а 
ДОІ<)'МСІІТМ платника 11аселений 11одаткіа/ссрін і 

пvнкт) номер п11спорта 

10 

10 

10 

Усьог 

о 

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

народних депутатів України" 
(код статті 11) 

д,на Номер ро1раху11ко- Н>ІЙМСІІ)'ІJ31ІІІИ J\1ісцез11>1ХОJІ•ЖеІІІІR Кuд 1u111111нка 
Ku,1 ст;1тті Н:.lд.ХUДЖСНН 11J1атннка (ЄДРПОУ) 11 BIICCKV во,·о докумсита ш1атника 

11 

11 

11 

11 

Усього 

Сума 
(1·рн) 

Сума 
(грн) 

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 статті І І ) 

Mkuc Рссстриuііінніі 

Дата JІомсr Прі1�нщс. ім"11. ІІРОіІШИанни но"ср обJІіконої 
ІІ.ІНІІШ-ІЮ-1 А11рсс,1 жн ІЛJІ кир1кн Сума Кш1 ста1ті ІІUІІХUі.ІЖСІІІІИ рuзрuху11кuво1·0 110 батькові 

(uбJ1�сп ... райu11. ІІJІИТІІІ11\3 IIJli:t'l'IIIIIOt (1·р11) 
nнcci,;y ,1окумснта ПІJ3ТНІІК:І 

ШlССJІСІІІІіі 11матків/ссрія і 
nуш.:т) 11uмео пасщщпа 

11 

11 

11 

Усьог 

о 



Ко;1 статгі 

9 

9 

9 
Усього 

Код етапі 

12 

12 

12 

Усього 

Ku11 сті1т1·і 

12 

12 

12 

Усього 

Код стат1·і 

Усього 

Kn11 стап·і 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними поговорами 

(код статті 9) 
І'скні111т11 

д•т• 1-lомср договору (ІІата 
перерахування рu1рахун- 8111.:онавсць Код виконавця укладання, ПриJначення 

111траф11их ково1·0 (1108118 118388) (ЄДІ'ПОУ) номер та rшатежу 
са11кцій док�·мс11'Га 11рсдмст 

доrовооv) 

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

(код статті 12) 

Дuті.І ІІо.ІДХUДЖСІІІІЯ 
Нuм�р 

Н.&ЙІ'ІІІ..'ІІУІ\.ІІІІІЯ !\1ісцt: 111.ах11ш+а:1111я К'tщ ПЛ.&ТНИК.& puJpaxy111,u1101·u 
611ССІС)' ШНПІІІ1t,..і�:t ІІJІІ:ІТJШJ,Щ (СДІ'ПО)') ;1uкvмснтн 

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

(код статті 12) 

Місце Реєстраці1l11ий 
Номер 

Прізвище, ім'я, 
проживання номер обліковuї 

Дата 11а11хо11- розрахун- r10 батькові ПJІ4'І'НИК4 Адреса ЖНТJІЗ картки 
жеш1я внеску �uвш·о (обJІаст1,, рнііо11. 11;1ат11ика ІІJІаІТІІНК:U 

IIJIИTllltIOt 
,1uкумснп1 насслсн11й nuдатків/серія І 

ІІVІІІ,Т) 11nмcn 11ас1100·1·а 

11. Відомості про повернення побровільних внесків юридичним особам
(код статті 2] ОО, 2300) 

Дuтu 11uверне1111я нu"ср puзpuxy11- Отрнмува•1 Місце- Код отрнмувuчн 
внеску ково1·u JІОІ\"VМе11та (11ов11а 11а1оа) з11аходжен11я отоимувача (ЄДРПОУ) 

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

Місце Рссстрацііі11нй 
ІІрUЖІІRИІІІІJІ 

ІІО�ІСр ООJІЇІ<ОВОЇ Дuта Нu•щ• Прі)ІІІІЩС, ім"я, П,11.ІТІНІЮ:І 

ІІО8СрІІСІІІІ\І розраху111<nио1·0 1ю б:\п,.�nsі (nб,1аrт1,. Ллрсса ЖІІТЛа картки платника 
ІІJІUТІtИК;І 1�о:1аткіо/ссрія і 

RІІІ.'СКУ 1111кум1.·11т:1: t,TJ)ІtмyR.aчa р:.1.і-і1111. 
нuмср ш:1�11uртu 

Н.ІL't'ЛL'НІІЇІ 

ІІ't'ІІКІ) 
uтрнмува•1а 

Сума 
(І"РІІ) 

Сума 
(1·pu) 

Сума 
(r·p11) 

Срщ 
(1·011) 

Сума 
(1·р11) 



Усього 

Ко,1стап·і 

Усьо1·0 

Код стат1і 

Усього 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюджету України 
(код статті 3 11 О, 3 120, 321 О, 3230) 

Дата псрсраху-
Нuмср НаііІІІсН)'В3ННЯ Місuс�находжсння К,щ платника 

ВUІІІНІ Ull(:CI\Y 
розраху111\<Нsш·о 

ШНІТІІНЮІ ШШТІІІ1ЮІ (СДРПОУ) 
,1\ІJК'\-'ІНСІП.t 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету України 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

Micue 
Реєстрацій1-111іі 

Пр0ЖІt83JІJІЯ 
Нuмср Прі1вишс, іи'я, платника 

І·ІОмср об.11ікової 
Дата 11срсраху- розраху111<01101·0 по батькові (обJ1ас-1·ь, Адреса жнтJ1а карпш 
о.ашш вш .. ч:-ку р�ЙОІІ, 

11JНІЛІ,ІІ01. ІІJІІТІІИК'аІ 
;1окумс11ти ІІJІИТІІІІК.11 

податків/серія і населений 
11\'tlKT) 

110•1ср паснорта 

Сума (1·р11} 

Сума (1·р11) 

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

Код статті 

4000 

4000 

4000 

Усього 

Ко11..:татті 

5000 

5000 

5000 

Усього 

код статті 4000) 
Номер Наііме11уоа1111н Місu4,:311аходжс1111я Ко11.ба11ку Дата оплати послуг рюрахун1<ояоrо 

бан1<у банк�· (ЄДРПОУ) до1<Vме1па 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

д•т• 11оuср11с1111я Номер 
н,·рнм�·u••· 

Micu«."-
Ки.11 uтримуоаtча 

><ОІІІТІR рспрахунковогп (11ок11я 11•:�к•) JЮlХtЩЖСННЯ 
(Єj\РПОУ) 

дО!і'УМСІІЛ:1 OTDIІlll\'DU'IU 

Сум• (грн) 

Сум• 
(1·р11) 

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

Місце Рссстраuій1111й 
11рожнван11я номtр облікової 

Номер Прізв11щс. Ім'я. шштпика Ко11 Дата 11оиср11е11- 11u Gап1,кuиі (обJІасл,, 
Адреса жи·,·,ш ><арт1<и 11т1п1ика Суми (1·р11) 

сти1,·і н�-1 "оштів 
ршраху111,о· 11J1атниюа нощаткіа/ссрія і uоп1 документа отримуна•1а райо11, 11омср 11nс11орта 

ШІССJІСВИЙ 
ПVHt<T) 

отримувач� 

5000 

5000 



Кол статті 

6000 
6000 

6000 
Усього 

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

(код статті 6000) 

Дата Нuмер рuзрцху111,о- Наіімс11ува1111я Міс11сщахuдже1111я Кuл uтримувача 
перерахування 

вш·о .1окуме11та отримувача отримувача (ЄДРПОУ) r<оштів 

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

Сума (грн) 

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

Ном�р Номер 11дномандатноrн ОтримуRач Міспсзн�- Код 
н11бt1р•ш1·0 окру1J Кол с1u1ті 

Дата розрахун-
(ІІОИJЩ ХОДЖСtІІНІ oтpИM)'t:Ht'lit Призначення Сума 

(в nоряд1�у 
IJJlaTt"ЖY КОИОН) 

назва) (ЄДРПОУ) ІІJІИТС'Ж'У (гр11) 
.'toK)'MCu1·a 

отримувача 
1роста1111и) 

Комунu 
льнс +;1211;0 підприє м. 

Запоріж 
плата 

03.07.20 
мство 

2490538 ефірного 6 600,0 
76 1211 1 «Муніц 

19 
жя, вул. 4 часу на о ипальна Приход телебаче 

телевізі ська 60 
йна ННJ 

мережа» 

Комуна 
льне 

підприє М. +;l 120;B 

03.07.20 мство Запоріж 2490538 иготовле 2 000,0 
76 1120 2 «Муніц жя, вул. ння 

о 19 4 ипальнu Приход відсозап 
телевізі ська 60 исів 

йна 
мережа» 

76 1110 03.07.20 3 тов м. 3953947 +;lll0;B 24 550, 
19 «МС Запоріж 4 иrотовле оо 

ПРІНТ жя, пр. ння 

ПЛЮС» Собори друкован 

ий, 109 их 

матер1аш 

в 

передвиб 



76 1350 

76 111 О 

76 1211 

03.07.20 
19 

03.07.20 
19 

10.07.20 

4 

5 

б 

пл м. 
«Консал Запоріж 
тингова 
аrенщя 
«ТОП 

МАРКЕ 
ТИНГ» 

жя, вул. 
Леоніда 
Жаботи 
нського, 

б. 50 

пп м. 

«Консал Запоріж 
тингова 
агенція 
<<ТОП 

МАРКЕ 

ТИНГ» 

Філія 

жя, вул. 
Леоніда 
Жсtботи 
нського, 

б. 50 

м. 

3343171 
9 

3343171 
9 

орної 
агітації 

(плакатів 

ЛИСТІВОК, 

буклетів 
та lНШИХ

агітматер 
іалів). 

+;l350;P 
озміщснн 

я 
друкован 

их 

агітаuійн 
их 

матеріалі 
в чи 

політичн 57 560, 
ої оо

реклами 
на носіях
зовнішно 
їреклами 
(білборда 

х, 
вив1сках, 
сітілайтu 

х, тощо). 
+;11 lO;B 
иготовле

ння 
друкован 

их 

матерімі 
в 

передвиб 
орної 

агітації 
(плаксtтів 

листівок, 
буклетів 
та ІНШИХ 

агітаційн 

их 
матер�аш

в). 

4 610,0 
о 

4002019 +;1211;0 



19 публічн Запоріж 5 плата 
ОГО жя, вул. ефірного 

акціопе О. часу на 
рного Матрос телебаче І l 246, 

тонарис она, ННІ 
40 

тва буд. 24 -
«Націон А 

альна 
сусшль 

на 
телеком 

панія 
України 

)) 

Комуна 
льне 

+;1211:0 
шлприє м. 

3аnоріж плата 
10.07.20 

мство 
2490538 ефірного 5 280,0 

76 1211 7 «Муніц 
жя, вул. 

19 Приход 
4 часу на о ипальна телебаче телевізі ська 60 

йна ню 

мережа» 
76 1140 10.07.20 8 тов м. 3953947 +; І 140;В 3 520,0 

19 «МС Запоріж 4 иготовле о 

ПРІНТ жя, пр. ння 
ПЛЮС» Соборн предмет� 

ий, 109 в, 
матеріалі

13 
(сувенірі 

В, 

канцтова 
рів), ЩО 
містять 

візуальні 
зображен 

ня, 
назви, 

символік

и 

прапору 
партії/з 

використ 
анням 

прізвищ 
чи 

зображен 
ь 



(портреті в) 
кандидат 

ІВ 

+;1!40;В 

и1·отовле 
ння 

предметі 
в, 

матеріалі 
в 

(сувенірі 
в, 

канцтова 
рів), ЩО 

МІСТЯТЬ 
м.

візуальні 
Запор

і
ж 

ФОП зображен 
10.07.20 «Чсрнсн жя. пр.  ня, 2 900,0 76 І 140 9 

19 І<О О. 
. 

назви, о 

В.» символік

 
и 

прапору 
партії/з 

використ 
анням 

пр1звищ 
чи 

зображен
ь 

(портреті 
в) 

кандидат 
ІВ 

118 26 
Усього 

6,4 

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

(код статті 8) 
Да·,·а Н11мср Рсквіз11т11 

МіСLІСJІІ•• КОі! до,·овору (дат• Приз11и• 
Ко,1 11овср- ро:�рахун- Вн1сош1nець Сум• 

ст•тті (nовн" 11азв•) ХОJІЖ<ІІІІЯ вккошшuя укщtда.1-шя, 11uмср ЧСІІІІЯ 

{Грн) нення ковоrо 
(ЄДРПОУ) ІІJІ2ТСЖу вико11аи101 та 11рсдмст 

коштів донумс11та 
ДОГОВОРУ) 

8 
8 
8 

8 

Розпорядник коштів 



поточного рахунку 
виборчого фонду 

( ._.,-� 

(підпис) 

Притула О. Л. 
(прізвище та ініuі<1Ли) 
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