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ЗВІТ 

про надходження та вюсористанпя коштів виборчого фонду

1сандидата в народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі №195 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з 25.06.2019 до 25.07.2019 року 

Друмашко Володимир Григорович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

АТ КБ «Приватбанк» МФО 354347, рахунок № 26433051500570 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Найме11ування статті 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Сума 
(грн) 

Власні кошти кандидата 90000,00 

Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі о 

внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону о 

Украіни "Про вибори 1-1арод1-1их депутатів Украіни", які не мають 

права здійснювати відповідні внески 

внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою о 

статті 50 Закону Украіни "Про вибори народних депутатів 

Украіни" 

Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі о 

внески осіб, вuз11аче11uх у частині третій статті 50 Закону о 

Украіни "Про вибори 1-1арод11их депутатів Украіни", які не .мають 
права здійснювати відповідні внески 

внески, розмір яких перевищує роз.мір, визначений частиною другою о 

статті 50 Закону Ут<раіни "Про вибори народних депутатів 

Украіни" 

Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними о 

договорами 

Помилкові надходження коштів о 

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
90000,00 (2 + 3 + 4 + 9+ 12) 

2. Перерахування 1соштів 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 Державного бюджету У 1сраї1111 о 
(3110 +3120 + 3210 + 3230) 



Код 

статті Найме11ува1111я ста·гrі 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які

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

Перерахування до Державного бюджету У країни внесків, розмір 
3120 яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 

Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

3210 
Перерахування до Державного бюджету України внеск!в осіб, від 
яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в раз1 
неможливості їх повернення відповідним особам 
Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 
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 
рахунку та його функціонуванням 

5000 Повернення помилкових надходжень коштів 

6000 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 
засобах масової інформації 

У сього 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) 

1000 

1100 

1110 

1120 
1130 
1140 

1150 

1160 
1200 

1210 
1211 

1212 

1220 

1300 

3. Використання коштів виборчого фонду

Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
(1110+ 1120+ 1130+ 1140+ 1150+ 1160): 
виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 

. . виготовлення вщеозапис1в 
. . виготовлення аудюзапис1в 

виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо) з
використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
виготовлення та встановлення агітаційних наметів 
Використання засобів масової інформації ( 121 О + 1220): 
оплата ефірного часу (1211 + 1212): 
оплата ефірного часу на телебачет,і 

оплата ефірного часу 11а радіо 

публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масов ·· 
інформації 

01

Інші послуги, пов'язані з проведенням передвпборної агіта ії(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 
ц 

Сума 
(rоп) 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

90000,00 

85833,34 
41480,00 

5430,00 

о 

о 

о 

о 

36050,00 
27693,34 

о 

о 

27693,34 

12500,00 



---

су ... ,а Код 
спп,·і 

Іlаймс11уnа1111я ста, ri (r рн) 

1310 транспортні послуги для реалізації заходів 11ередвиборної а�·ітації о 

(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 
обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших 
предметів і матеріалів, пов'язаних із передв11бор11010 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 12500,00 

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

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

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

фототелеграфного, факсимільного, доку.ментального зв 'язку, 
мере:ж та каналів передавання даних тощо) 

1362 послуги поиtтового зв 'язку о 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 4160 
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 4166,66 
(2 + 3 + 4 + 9 + 12 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 1 ООО) 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за о 

укладеними договорами 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Звіт подано " 26 " липня 2019 року 

Друмашко В. Г. 
(прізвище та ініціали) 



РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 

Код статrі 

2 

2 

2 

Усього 

Код статті 

3 

3 

3 

Усього 

Код ст;�тrі 

4 

4 

4 

4 

Усього 

в одномандатному виборчому окрузі № 195 ( форми № 4) 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з 25.06.2019 до 25.07.2019 року 

Друмашко Володимир Григорович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

АТ КБ «Приватбанк» МФО 354347, рахунок № 26433051500570 
(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) 
Дата 11адходже1111я коштів ІІо�1со noзnaxvнкoooro дОh.-Умс11та Сума (грн) 

02.07.2019 І 637-4774-3763-6097 

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

(код статті 3) 

90000,00 

90000,00 

Дата ІІЗДХОДЖСІІІІЯ IIOMCJJ І Іяй\fе11у-nа1111я �lісцезнаход• Код nт1т1111ка ро1раху11кооого 
внеску 

Дата 

докуме11та 
плат1111ка жешtя платника (ЄДРПОУ) 

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

(код надходження коштів 4) 

Місце 
Ресстрацііі1шіі nрож11оа1111я Номер Прізвище, і,1'я, ПЛЗТІШК:1 

номер облікової 
ІІ3ДХОДЖСНІІЯ розрахун-

по батькові 
кового (область, Адреса ЖІІТЛ3 

картки 
RЛЗТІІІІЮ\ плnт1111ка внеску nлат1111ка раїіо11, документа 1шселе1111іі податків/серія і 

пv111<т) номер 11пспортn 

4. Вщомосп про надходження на поточнин рахунок внесків

Сума 
(грн) 

о 

Сума 
(гр11) 

о 

юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону У1сраїни "Про вибори
народних депутатів України", юсі не мають права здійснювати відповідні внески

(код статті 1 О) 



1\0.'\ СТ11Т1 і 

10 
>---

10 

10 

Усього 

,'\nн, 11n.1,о.1же11щ1 
\\ІІе\.'К\ 

І І1Рне11 ()ОІІНt\) 11к1нн11 о 
�н1куме11, а 

--

ІІ11f1мr11у1ш11т1 
.!!!.!!!..!.!.!І_ІКІІ 

J\Jlcнe JІІJІ.tflltA{r1111н Ко11 ,1.1Ar1111..:a 
fІ,'ІІІ І ІІІ

_
ІНІІ ((J{І'ПОУ) 

5. Відомості про шщходжс11ш1 на ноточний рахунок внесків

( У"• 
(rp11) 

о 

фіз11ч1111х осіб, в11зш1чс1111х у часпші третій статті 50 За1со11у України "Про вибори 
народ1111х депутатів України", шсі не мають права здійснювати відповідні внески 

(код статті 1 О) 
Місце Реrстрацііі11нlі 

ІІО\ІСІ) Прізв11ще, ім'я, прож11ва1111я 110,trp облікової 
Код ст:1тrі Д:1тn 1111д,од· 

110 бnтькові 
плат1111ка Адреса житла .,;артк11 nлат1111ка розrшч•11коооrо (область, раііон, же1111я ОІІССК) плат1111ка пода гкіо/серія і 

документа І1Ш1ТІІІІКП 11аселс1111іі 
ПVІІКТ) 

11омер паспорта 

10 

10 

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 11) 

Дата Номер розраху11ко- Наіі'1с11ува1111я �ІісцеJІШХОД-ЖСІІІІЯ Код плnт1t11ка Код ст:1тті 11nдходже1111я (ЄДРПОУ) 
UIІCCKV 

ooro докумснтn плат1111ка плат1111ка 

11 

11 

11 

11 

Усього 

Су"а 
(rp11) 

о 

Су"а 
(грн) 

о 

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

депутатів України" 

Код статті 

І І 

І 1 

J І 

Усього 

Код статті 

9 
9 

(код статті 11) 

Місце 
Ресстраці1111ніі 

Номер Прізо11ще, ім'я, nрож11оа1111я Дnтn плат1111"а Адреса жнтла 110�1ер облікової 
11адходже1111я роз1ш:..у11коооrо по батькові (область, pniio11, кар�11 nлarnн"a 

ВІІССk'")' докуме11та nлnт1111ю1 ПЛІ1ТНІІК3 

ІШССЛСІШЇІ подат1<ів/серіа і 
ІІVІІКТ) номер шtспорт�, 

8. Вщомосп про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за у1сладе11ими договорами 

(код статті 9) 

Рекоіз111н 
Дата І/омер 11озр11ху11- дorouopy (щпа 

пс11ерахуun1н1я 
кouoro ІJ11ко1шu�ць Код 011ко1шuц11 ук-лащ11111я, Пр11JtІІ\Ч(.'ІІІІЯ wтраф1111х (ПОUІІІІ ІШJDІІ) (СДРПОУ) 

санкцііі 
документа номер та платеж) 

ІІрСдМСТ 
дОГОLІОІІV) 

С)"" 
(грн) 

о 

С)\Іа 
(грн) 



9 

Усього 

Код ст:tтrі 

12 

12 

12 

Усього 

9. Відомості про помишсові надходження 1соштів на поточний рахунок

від юридичних осіб 
(код статті 12) 

Д11та ЩЩХОДЖСІІІІЯ 
Номер ІІаfіме11уш11111я Місцсз1шходже1111я Код платника 

розр:1ху111<оооrо ІІJІІІТІІІІКІІ плnт1111ка (ЄДРПОУ) онсску 
ДОКУМСІІГІl 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок

від фізичних осіб 
(код статті 12) 

Місце Реєстрацііі11ий 
Номер 

Прізвнщс, ім'я, Пр0ЖІІО3ІІІІЯ номер облікової 

Код статті Дата ,,адход- р9зрахун- по батькові платннка Адреса ж11тла картк11 
ження внеску КОООГО (область, раі'іо11, плат1111ка платника 

ПЛ3ТІІІІК3 11асслен11іі податків/серія і докуме11та 
пуш.-т) номсо паспоота 

12 

12 

12 

Усього 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам
(код статті 2100, 2300) 

Код статrі 

Усього 

Код статті 

Усього 

Дат:.1 пооернення Номер розраху11- Отр11мувач Місце- Код отр11мувача 
онескv кового докvмснта (повна назва) зш,ходже1111я ОТІ)ІІМV03'-Ш ІЄДРПОУ) 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам
(код статті 21 ОО, 2300) 

Місце Реєстраціі'іннfі 

Дата Номер П1)ізо11щс, ім'я, nрож11ва1111я номер облікової 
по батькові nлат1111ю1 Адреса жнтла кnрткн nлат1111...:u повер11е1111я розраху11ковоrо 

внеску документа ОТ!НІ�tуШІ'-1:1 (область� раііо111 nлат1111ка податкіо/серія і 
1шселе1111іі 

пvн�,.-т\ 
но,1ер паспорта 

ото11мvвача 

13. Відомості про перерахування 1соштів юридичних осіб
до Державного бюджету У1сраїн11 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

ІІомср ІІnіі�1е11уоа111ш І\Іlісцез1шходжс1111я 

о 

Сума 
(грн) 

о 

Су>1а 
(грн) 

о 

Сума 
(гон) 

о 

С)·ма 
(грн) 

о 

Дата перераху-
Код статті І}О1раху11коооrо Код ІІЛІlТІІІІКn 

ОЯІІІІSІ UIICCKY докvмс11т;1 ІІJЩ11111Юt ІlЛІІТІІІІК;t (СДРПОУ) 
Сума (1~рн) 



Усього 

Код статrі 

Усього 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету У1(раїни 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

Місце Рссстрацііі1111іі 
ІІ(JОіІШШІІІІІSІ номер обліковоі' 

Датя пе1,е1�аху- ІІомщ, Прі1011щс1 ім'и, ІІЛПГІІІІК'JІ Адреса ЖІІТЛ3 картю1 
ро1р1tхушсовоrо 110 б:1 rькоuі (облас-rь, в:н111я внеску 11лоrш1кn nлат1111кn 

докумс111а ІІЛІПІІІІЮІ раі10111 податків/серія і 
ІШССЛСІІІІіі 110,1ср паспорта 

ІІ)'ІІКl·) 

о 

Сумn (rp11) 

о 

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

Код статrі 

4000 

4000 

4000 

Усього 

Код ста1їі 

5000 

5000 

5000 

Усього 

(код статті 4000) 

Дата оплатн Номер Наііме11уоа1111я J\1Jісцсз11аходжс1111я Код баю,")' 
1>озраху11коооrо б,11,ку (ЄДРПОУ) послуг 

ДОК'Vf\ІСІІТ3 ба11ку 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

Дата повср11е1111я ІІомср Отр11муnач Місце-
Код отр11мува'-Іа 

коштів розраху11кового 
(nовщ1 ІШЗІШ) 

ЗІШХОДЖСІІtІЯ 
(ЄДРПОУ) ДОК'VМЄІІТі.\ ОТІНІМУОІl'-Ш 

Сума (грн) 

о 

Сумn 
(rp11) 

о 

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

Код 

cт:1rri 

5000 

5000 

5000 

Усього 

Код статті 

6000 

6000 

l\Іісце Реєстрацііі1111іі 
Номер Пріз1шщс, ім'я, nрож11оа1111я номер облікової' 

Дата ПООС()ІІСІІ• nлат1111ка Адреса ж1пла (JОзраху11ко- по батькооі картк11 nлат1111ка 
11я коштіо (область, pniio111 nлат1111кn nод11тків/серія і вого документа от1,11муоача 11nселс1111іі номер nacnopтn 

11у111,-т) ОТІ)ІІМУВЗ'-13 

18. Відомості про опублі1(ува111ш реквізптів поточного рахунку
в друкованих засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

Дnта 
Номер р0Jр11ху11ко- І-Іаі'імс11уu111111я І\lісцсJ1шходжс1111s1 nepepnxyua1111s-. Код ОТ(шмуо11,111 

коштіо 001·0 докумс111·:а отр11муn:а'111 О І (Нtмущ\ 'Ш (ЄДРПОУ) 

Сума (грн) 

о 

Сума (1·р11) 



6000 

Усього 

19. Відомості про вшсорнстюнш н,:оштів потоLшого раху,ш:у

виборчого фонду юшдндата в народні депутати України

о 

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

Номер 
0ДІІОМАІЩ3ТНОГ0 ІІомср Micuecнin-

Код 
011борчоrо Код 

Дата ІІЛ3ТСЖ)' 
p0Jpri1y11• Отр11муоnч отрнмувnч Прн:JІІачення Сума 

ОІ<J))'гу cт:trri кouoro (поо11n швuа) 
ХОДЖСІІІІS1 

а плате-АІ.-у (грн) 

(в порядку документ:, 
ОТJ)ІІМУВR'-13 

(ЄДРПОУ) 
ЗJ>ОСТЯІШЯ) 

18028, 
Черкаська Оплата 

ФОП обл., місто згідно 

Кириченк Черкаси, рахунку-
36050,0 

195 1140 02.07.2019 163213038 о Андрій вул. фактури 

Миколайо В'ячеслава №98 від 

вич Чорновола 01 червня 

, буд. 241, 2019р. 

кв. І 

18029, 
Черкаська 

ФОП 
обл., місто 

Коваленко 
Черкаси, рахунок-

195 1400 03.07.2019 112353073 вул. фактура 4160,00 
Андрій 

Іванович 
Олени №78 
Теліги, 
буд. 11, 
кв. 107 

18029, 
Черкаська 

ФОП 
обл., місто 

Коваленко 
Черкаси, рахунок-

195 1100 04.07.2019 122809220 вул. фактура 780,00 Андрій 
Олени 

Іванович №79 
Теліги, 

буд. 11, 
кв. 107 

19900, 
Черкаська публікува 

обл., ння агіт. 

тов Чорнобаїв матеріал в 

«Редакція СЬКНІ\ 
друковани 

195 1220 09.07.2019 083510635 газети раrюн, 
0247587 хЗМІ 

1 згідно 
5640,00 

«Світл1111 смт. 
ШЛЯХ» Чор11обаі\, рах.-

вул. фа�-.-турн 

Цс11тральн №315 від 

а, буд. 211 08072019 



І9!ЮО, публікува 

Чсrкас1,ка ІІНЯ ar іт. 

пп 
обл., матеріал в 

«Редакція 
Драбівськ друковани 

и11 район, 0247585 хЗМ! 195 1220 09.07.2019 124029970 rазет11 
9 згідно 

4316,00 
смт. 

<<драбівщ 
Драбів, рах.-

11на» 
фактури вул. 

Це11тральн №336 від 

а,буд. 69 09072019 

20901, 
публікува 

Черкаська 
ння аrіт. 

обл., 
матеріал в 

тов 
Чигиринсь 

друковани 

«Редакція 
кий район, 

хЗМ! 
195 1220 

місто 0247588 
згідно 4754,50 10.07.2019 105438852 газети 

Чигирин, 8 
«Чигирин рах.-

ські вісті» 
вул. 

фактури 
Михайла 

№сф-
Грушевсь 

00123 від 
кого, 

10072019 
буд.16 

19800, публікува 

Черкаська ння агіт. 

пп 
обл., матеріал в 

«Редакція 
Драбівськ друковани 

ий район, 0247585 хЗМІ 195 1220 16.07.2019 084436732 газети 2964,00 

«Драбівщ 
смт. 9 згідно 

Драбів, рах.-
ина» 

вул. фактури 

Центральн №343 від 

а, буд. 69 16072019 

20901, 

Черкаська 
за 

обл., 
публікаці 

Чигиринсь 
ю в газеті 

тов №29 від 
«Редакція 

кий район, 
18.07.2019 

місто 0247588 
195 1220 16.07.2019 065543617 газети 

Чигирин, 8 
згідно 4444,84 

«Чигирин 
вул. 

рах.-
ські в іст і» 

Михайла 
фа1,.їурн 

Грушевсь 
№сф-

кого, 
00132 від 

буд.16 15072019 

19900, розміщен 
Черкаська ня агіт. 

тов обл., матеріалів 
«Редакція Чорнобаїв 

0247587 
у №29 від 

195 1220 16.07.2019 065004381 газеп1 СЬКІІІ\ 18.07.2019 5574,00 
І 

«Світл1111 раі1он, згідно 
ШЛЯХ» СІ\ІТ, рахун1--:) 

Чорнобnі1, No338 від 
вул. 15072019 



Це1І'rраль11 

а, буд. 211 

18029, 

Черкаська вигот. 

ФОП 
обл., місто друковани 

Черкаси, х матер 
Коваленко 195 1100 18.07.2019 100433578 вул. лередвиб 4650,00 

А11дрій 
Олени агіт зг рах 

Іва11ович 
Теліги, №95 від 

буд. 11, 02.07.2019 

кв. 107 

18024, 
Розміщен 

ня 

Черкаська 
реклами 

ФОП обл., місто 
на 

195 1350 20.07.2019 095203160 
Браім Черкаси, 

білбордах 
Юлія вул. 

згідно 
Дмитрівна Ярославсь 

рах.№182 
ка, буд. 4, 

від 
кв. 54 

20.06.2019 

Усього 

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

Дата Номер 

Код статті 
nовср- розраху11• 

ІІСІІІІЯ кооого 

коштів докуме11та 

8 

8 

8 

8 

Усього 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Внконаосць 
(nоо1ш ІШЗІШ) 

(код статті 8) 

!\-Іісцсз1ш• Код 
ХОДЖСІІІІЯ в11ко11аоця 

ОІІКОІІ30ЦЯ (ЄДРПОУ) 

1/ 

Рскоіз11т11 
ДОГОВО))У (дата Пр1�з11а-

укладання, номер чення 
та предмет платежу 
договопv) 

Друмашко В. Г. 
(прізвище та ініціали) 

12500,0 

о 

85833, 

34 

Сума 
(грн) 

о 


