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форма№ 4 

ЗВІТ 
про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі №128 

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "19" червня до "10" липня 2019 року 

Ільюк Артем Олександрович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

МРУ АТ КБ «Приватбанк», код 14360570, МФО 326610 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

№п/р 26439053200615 

Н
а
йме

нування ст
а

тті

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Власні кошти кандидата 

Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори народних депутатів Украі'ни", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 
статті 50 Закону Украі)-1и "Про вибори народних депутатів 
Укvаіни" 

Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

Украі'ни "Про вибори народних депутатів Украіни", які не мають 
пvава здійснювати відповідні внески 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 
статті 50 Закону Украіни "Про вибори народних депутатів 
Украі'ни" 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
договорами 

Помилкові надходження коштів 

Сума
(грн) 

0,00 

0,00 
о.оо 

0,00 

220000,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
220000,00 

(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 
2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внесків особам (21 ОО + 2300): 0,00 

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 0,00 
поточного рахунку 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 0,00 

2300 
після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 
повторного голосування) Національне аге� ство з питань запобігання ко J 
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Код Найменування статті Сума 
статті (грн) 

3000 
Перерахування коштів до Державного бюджету України 0,00 
(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 0,00 

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 0,00 
3120 · яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50

Закону України "Про вибори народних депутатів України"

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 0,00 
3210 яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі

неможливості їх повернення відповідним особам

Перерахування до Державного бюджету У країни внесків, що 0,00 
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 

0,00 рахунку та його функціонуванням 
5000 Повернення помилкових надходжень коштів 0,00 

6000 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 0,00 
засобах масової інформації 

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду 0,00 

(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

Загальний розмір виборчого фонду 220000,00 
(2 + З + 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

3. Використання коштів виборчого фонду
1000 Сума витрат виборчого фонду ( 11 ОО + 1200 + 13 ОО + 1400) 215293,92 

1100 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 91240,60 
(1110+ 1120+ 1130+ 1140+ 1150+ 1160): 

111 О виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 89782,00 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 

1120 виготовлення відеозаписів 0,00 
1130 виготовлення аудіозаписів 0,00 
1140 виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 1458,60 

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 
1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 0,00 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів 0,00 
1200 Використання засобів масової інформації (121 О + 1220): 81411,60 

1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): 51660,00 

1211 оплата ефірного часу на телебаченні 51660,00 

1212 оплата ефірного часу на радіо о.оо 

1220 
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 29751,60 

інформації Національне агентСТАt 1 питань �· •-им"""' 

09/61497/19 від 16.07.2019 
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Код 
Найменування статті 

Сума 
статті (грн) 

1300 
Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації 36970,72 
(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 0,00 
(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, 0,00 
дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 

· виготовлення матеріалів передвиборної агітації
1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 0,00 

агітації 
1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 2170,72 

громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 
1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 34800,00 

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

1360 Послуги зв'язку (1361 + 1362): 0,00 
1361 послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, 0,00 

фототелеграфного, факсимільного, документального зв 'язку, 
меJ]еж та каналів nеJJедавання даних тощо) 

1362 послуги поштового зв 'язку 0,00 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 5671,00 
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, 

А 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 4706,08 

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

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за 0,00 
укладеними договорами 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

/;¾ / 
J 

Звіт подано "12" липня 2019 року 

Гунько В.С. __ _ 
(прізвище та ініuіали) 

Націонаnьне агентство з питань запобігання корупції 

09/61497/19 від 16.07.2019 
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РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 

Код статті 

2 

Усього 

А 

Код стцrrі 

з 

Усього 

Kon статті 

4 

4 

4 

в одномандатному виборчому окрузі № 128 ( форми № 4) 

промі:»сний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "19" червня до "1 О" липня 2019 року 

Ільюк Артем Олександроnич 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

МРУ АТ КБ «Приватбанк», код 14360570, МФО 326610 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

№п/р 26439053200615 

1. Відомості про надходження на поточний рахуно1, власних 1,оштів
кандидата в народні депутати України 

(код статті 2) 

Дата надходження коштів Номер 1Jоз1>ахvнкового докv•1ента Сума (rn11) 
- -

- -

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

(код статті З) 

-

-

Дата надходження Номер Нпймсну-оан11я Місuезнаход- Код плат1111ка 
розрахункового 

внеску 

-

-

Дата 
надходже11ня 

внеску 

24.06.2019 

25.06.2019 

27.06.2019 

nлатн11ка ження nлатн11ка (ЄДРПОУ) документа 

- - - -

- - - -

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

(код надходження коштів 4) 

J\1ісце 
Ресстрацій1-111r1 

Номер nрожнвання 
номер облікової Прізо11ще, ім'я, ПJІЯТІtІІt('а Адреса ж11т ла розрахун- no батькові (область, карТКІІ 

кооого 
рзі'tон. 

nлатнш�а плат1111к� 
платника 

подат...:іо/серія і докуІ\>1е11та 
населе1111й 

ПУНІ<Т) 
номер паспорта 

@2PL762032 Гунько Миколаївськ 
Віталій а обл., 

м.Миколаїв 

@2PL756490 Ільюк Роман Миколаївськ вул, 
Олександров а обл., 

ич м.Миколаїв 
 

@2PL205332 Ільюк Роман Миколаївськ вул. 
Олександров а обл., 

ич м.Миколаїв 

СумfІ 
(ГрІІ) 

-

-

Сума 
(грн) 

60000,00 

60000,00 

35000.00 



4 05.07.2019 @2PL576548 Латковський Миколаївськ Вул. 25000,00 
Олександр а обл., 
Васильович м.Миколаїв 

4 09.07.2019 @2PL816857 Ільюк Роман Миколаївськ вул. 40000,00 
Олександров а обл., 

ич м.Миколаїв 

Усього 220000,00 

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)

Код етапі Дата надходження Номер розрахункового Наіімс11уnа1tня Міснезнаходження Код 11латн11"а Сума 
внескv документа nлатннка nлатн11ка (ЄДРПОУ) (r1111) 

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 1 О) 
Місце Рссстранінний 

Номер Прізвшuе, ім'я, 
nрож11вання 

номер облікової 
Код статті Дата надход- по батькові платника Адреса жнтла 

ження внеску 
розрахункового 

(область, ра1ю11, ПЛАТНІІКЗ 
Кё:І(Пh:11 ПЛі:ІТtІІІІ\11 

документа nлатн11ка 
населеш-1й r1одатків/серія і 

пvнкт) 
номер паспо1па 

10 - - - - - -
Усього - - - - - -

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 1 1 ) 

Дата Но"ер розрахунко- Найменування J\,f ісuезнаход�жен ня Код платн11кn Код статті надходження 
(ЄДРПОУ) внескv 

вого документа nлатн11ка nлапшка 

11 - - - - -
Усього - - - - -

Сума 
(rрн) 

-

-

Сума 
(грн) 

-
-

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

депутатів України" 
(код статті 11)

Міс11с rссrтра11і1'ін11й 
Дата Номер Прізu..нце, ім'я, прожнвання 1-to,,1ep облікової 

ПJІЗТНІ1Ю1 Адреса ЖІІТЛа Сума Код статті надходже11ня розрахункового по батькові картка� nлап11-1.,;а 
(область, 1щі'іон, nлатн11ю1 (ГJJli) 

внеску документа платника 
наr.сле1111й 

r1одатків/ссрі11 і 

nункт) 
номер ПІ1СПОJН3 

11 - - - - - - -

Усього - - - - - - -

5 



Код статті 

-

Усього 

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

Місце Реєстраuійн11й 

Номер Прізвище, ім'я, 
npottШBBHltЯ 11омер облікової 

Дата перераху• по батькові платн11ка Адреса ж1п ла картк11 
вання внеску 

розрахункового (область, раііон, плап111ка 11лnтн11ка документа ПЛЗТНІІКЗ 
населенвіі податків/серія і 

пункт) номер паспорта 
- - - - - -

- - - - - -

Ср1а (грн) 

-

-

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

Код статті 

4000 

Усього 

Код статті 

5000 

Усього 

'код статті 4000) 
Номер Найменування l'vІісuсзнаходження Код банку Дата оплати послуг ро,рахунковоrо банку банку (ЄДРПОУ) дОКУ>ІеІІТ8 

- - - - -

- - - - -

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

Дата повернення Номер 
Отр1�муоач Місце• 

І<'од отр111\1увача 

коштів 
розрахункового (повна назва) знаходження 

(ЄДРПОУ) докvмента отnІІМУВі РІfІ 

- - - - -

- - - - -

Сума (rp11) 

. 

-

Сум�,1 
(грн) 

-

-

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

,. 

Код 
статті 

5000 

Усього 

Код статті 

6000 

Усього 

Місце Рссстраuії�н11й 

Но,1ер Прізвнше, ім'я, прож11вання номер облікової 
Дата повсрнен- no батькооі плапt1-1ка Адреси іКІПЛИ Юtf)ПНІ n.rщт1111ю, 

ня коштіо розрахунко-
(область, район, ПJHlТHllk."3 податків/серія і вого доку�1ента ОТJНімувачя 

населен11іі номер пнсnорта 
ПУІІКТ) отn1t1\ІVВіІЧа 

- - - - - -

- - - - - -

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

(код статті 6000) 

Дата Номер розрахунко• Найменуван1tя Місцезнаходження Код отр11муnача лерерахуоання 
(ЄДРПОУ) коштів ooro документа отр1щуоача отр1tмуоача 

- - - - -

- - - - -

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

Cpia (грн) 

-

-

Сума (грн) 

-

-

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

1340, 1350, 1361, І 362, 1400) 



::::..:-======��------------------·--•··· ------··· - -

Номер 
Номер одномандатного Очтмувач Місцезна- Код 

n11борчоrо округу Код етапі 
Дата розрахун- (поnна ходження отр11муоача Пp11JHiJ1ІflllfЯ ()',\13 

(в порядку платежу К'ОВОГО назоа) (ЄДРПОУ) платежу (rрн) 

документа 
отр11мувачн 

зростання) 

Виготовленн 
я предмет, в, 
матеріалів 

(канuтоварів 
), шо містять 

візуальні 

Фізична зображення з 

особа-
використанн 

128 1140 25.06.2019 141923787 підприємец м.Київ ям прізвиша 
676,00 

ь Лічний чи 

о.с. 
зображе11ня 
кандидатів 

згідно 
рах.№Ф-

000033882 
від 

25.06.20 І 9р. 
без ПДВ 

Оренда 
при,\Ііщень 
усіх форм 
власносп 

дЛЯ 

Товариство 
проведення 

з 

зборів 

обмеженою Миколаївсь громадян, 

128 1340 25.06.2019 100141900 відповідаль ка обл., 34565578 публічн11х 2170.72 
ністю м.Миколаїв заходів 

«Металург 
передвиборч 

ої агітаuіі 
А Півдня» згідно 

рах.№1483 
від 

20.06.20 І 9р. 
В Т. 11. ПДВ 

20% 
Розмішення 
друкованих 
агітаuіі1ннх 
матеріалів 

чи 
Пр11Ватне попіш•нюї 

підприємст Мнколаївсь рекламfІ на 
128 1350 25.06.2019 092411577 во ка обл., 35356445 НОСІЯХ І 0800,00 

«Реклам гру м.Миколаїв зовніш11ьої 
ПП» реклами 

(білбордах) 
згідно 

рах.№34 від 
17.06.20 І 9р. 

без ПДВ 
Роз�� ішення 

Товариство друкован11х 
з агітаніі1н11х 

обмеженою Миколаївсь матеріалів 

128 1350 25.06.2019 091411707 
відповідаль обл., 33896930 '--ІІ·І 24000,00 ка 

ністю м.Миколаїв по11іп1чної 
«Медіа рекламн на 

Інформ носіях 
Групт1 ЗОВНІШНЬОЇ 

рекли>�1-1 



(білбордах) 
згідно 

рах.№СФ-
0000165 від 
І 7.06.20 І 9р. 

В Т.Ч. 

ПДВ20% 
Виготовле11н 
я предметі в, 
матеріалів, 
шо містять 

Фізична візуаль11і 
особа- зображення 

128 1140 26.06.2019 125416707 підприємеu м.Київ та прізвище 782,60 
ь Петле11ко канд11дата 

ВД. згідно 
рах.№1857 

від 
26 Об 20 І9р. 

без ПДВ. 
В11готовленt1 
я др у ко ван нх 

Фізична 
матеріалш 

особа- перевиборна 

підприємеu Миколаївсь ї агітації 
128 1110 26.06.2019 124738006 ка обл., (бордів), 2200,00 

Полтораuьк 
м.Миколаїв згідно 

ан.о. 
рах.№СФ-
00037 від 

25.06.20 І 9р. 
без ПДВ 

Інші в11трати 
на 

передвиборн 
у агітацію 

Фізична (проведення 
особа- конuерту за 

\.t8 1400 26,06.2019 130950353 підприємеu м.Київ підтрнмки 5671,00 
ь Попов кандидата), 

АА згідно 
рах.№І/25 

ВІД 

25.06.20 І 9р. 
без ПДВ 

В1-1готовленн 
я друкован11х 

матеріалів 
Фізнчна r1ередвиборн 

128 1110 26.06.2019 І 50525112 особа-
м.Київ 

ої агітаuії 64500,00 
підприємец згідно 
ь Дінь М.А. рах.№ФДН-

00050 від 
26 Об 20І9р. 

без ПДВ 

Оплата 

Комунальн ефірного 

е 
часу на 

підnриємст Миколаївсь 
телебаченні 

128 1211 27.06.2019 151817034 ка обл., 32092696 ЗГІДНО 15000,00 во 
«Телерадіо м.Миколаїв рах.№СФ-

0000136 від 
компанія 

27.06.20І9р. 
«МАРТ» 

в т.ч. ПДВ 
20% 

Приватне Миколаївсь Публікація 
128 1220 02.07.2019 15131'1763 підприємст ка обл., 23088693 агітаційн11х 4209,00 

во м.Миколаїв матеріалі� у 



«Редакція друкованих 
газети ЗМІ згідно 

«Николаевс рах.№А-1882 
кие від 

новости» 02.07.20 І 9р. 
без ПДВ 

Оплата 

Комунальн 
ефірного 

е 
часу на 

підприємст М1жолаївсь 
телебаченні 

згідно 
128 1211 02.07.2019 151727967 во ка обл. 32092696 15000,00 

<<Телерадіо м.Миколаїв рах.№СФ-

компuнія 
0000141 від 

«МАРТ» ОІ.07.20І9р. 
в т.ч. ПДВ 

20% 

Виготовленн 
я друкова1шх 

матеріалів 

Фізична 
передвf1борн 

ої агітації 
128 1110 05.07.2019 093953099 

особа-
м.Київ (J111стівок) І 082,00 підприємец згідно 

ьДінь М.А. 
рах.№ФДСН 

-00053 від
03.07.20І9р.

без ПДВ 

В11готовленн 
я друкован11х 

Фізична 
матеріалів 

особа- перевнборно 

підпрнємеu Мнколаївсь ї агітації 
128 1110 05.07.2019 141616920 ка обл., (плакатів), 11000,00 

м.Миколаїв згідно 
Полторацьк рах.№СФ-

ан.о. 
00046 від 

ОІ.07.2019р. 
А без ПДВ 

Товариство 
ГІублік,шія 
агітаційних 
матеріалів у 

обмеженою 
відповідаль Миколаївсь друкованих 

128 1220 08.07.2019 163313026 ністю ка обл., 20882700 
ЗМІ згідно 

6346,80 
«Редакція м.Мнколаїв 

рах.№ВН-
0000397 від газети 08.07.20 І 9р. 

«Вечерний в т.ч ПДВ Н11колаев» 
20% 

Приватне 
Публікація 

підприємст агітаuійних 

во 
матеріалів у 

«Редакuія 
Миколаївсь друкоuаних 

128 1220 08.07.2019 163755934 ка обл., 23088693 ЗМІ згідно 6348,00 газети 
м.Миколаїв рах.№А-1886 

«Николаевс 
від кие 

08.07.20 І 9р. 
новости» 

без ПДВ 

Колективне Публікація 
підприємст агітаuійн11х 

во матеріалів у 

«Незалежна
Микола ївсь 

друкованих 

128 1220 08.07.2019 162747922 громадсько ка обл., 02474239 
ЗМІ згіщю 

7198,20 
-політ1·І'ІІ1а

м.М11колаїв 
рах.№СФ-

газета 0392 uід 
Миколаївсь 03 07 20І9р 
кої області В Т.Ч. ПДВ 
«Южная 20% 

1 () 



правда» 
Публікація 

Приватне агітаuіr1нf1Х 
підприємст матеріалів у 

во Миколаївсь друкованих 
128 1220 09.07.2019 161536189 «Редакція ка обл., 20877099 ЗМІ згідно 5649,60 

газети м.Миколаїв рах.№299 від 
«Рідне 09.07 .20 І 9р. 

Прибужжя» в т.ч. пдв

20% 

Оплата 

Комуналь11 ефірного 
часу на 

е 
телебаченні підпр1-1ємст М11колаївсь 

згідно 128 1211 09.07.2019 162108055 во ка обл., 32092696 9996,00 
«Телерадіо м.Миколаїв рах.№СФ-

0000153 від 
компанія 

09.07.20І9р. 
«МАРТ» 

В Т.Ч. JlДB 

20% 

Внготовлснн 
я друкованнх 

матеріалів 

Фізична 
перевиборно 

особа-
ї агітації 

підприємец 
Миколаївсь (друк 

128 1110 09.07.2019 160932390 ка обл., 3077019861 постср1в 11 ооо.оо 
м.М11колаїв блюбек), 

Полторацьк 
згіщю ан.о. рах.N�СФ-

00070 від 
08.07 .20 І 9р. 

без ПДВ 

Товар1·1ство 
Оплата 

з 
ефірного 

обмеженою 
часу 11а 

відповідаль 
Мнколаївсь телеба•1снн1 

128 1211 09.07.20 І 9 161832566 ка обл., 20874043 згідно І І 6Іі4,ОО 
,. ністю 

«Телерадіо 
м.Миколаїв pax.No l 4J від 

компанія 
09.07 .20 І 9р. 

«НІС-ТВ» 
в тч.ПДВ 

20% 

Усього 215293,92 

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

перерахованих виконавцям 

Дата Номер 
Код nовср- розрах:ун-

статті нення кооого 
коштів докуме11та 

8 - -

- -

Розпорядник коштів 

поточного рахунку 
виборчого фонду 

(код статті 8) 

В11конuвеш, 
l\'licue:ma-

(поо1,а назва) ходження 
внко11аоuя 

- -

- -

11 

Kon 

ВІІК'ОН38UЯ 

(ЄДРПОУ) 

-

-

Реквіз11тн 
ДОГОООJ}.)' (дuта Пр11:ща-

укладання, 11омер че11ня 
та предмет nлитежу 
до1·овору) 

- -

- -

Гунько В.С. 
(прізвище та ініuіали) 

Сума 
(грн) 

-

-
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