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Додаток 7 

до постаиови Центральної виборчої' комісії' 
від 14 червня 2019 року№ 1010 

,,� /с,� � J. ний -ь 
виборч й �, І форма № 4 

округ � І 

Код 

№1n -. ЗВІТ 
��{' ходження та використання коштів виборчого фонду 
.�пк1в::? кандидата в народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 173 

проміжний 
(вид звіту: проміж11ий, остаточний) 

за період з "02" до "І О" липня 2019 року 

Батій Вадим Валерійович 
(nрізои1цс, ім'я, 110 батько11і к,нщ1щата в депутати) 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", код за 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 26436052100950 

(11азnа та код банку. n якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Сума 
статті 

Найме11ува1111я статті 
(rp11) 

1. Надходженю1 коштів на поточний раху1101, виборчого фонду

2 Власні кошти кандидата 0,00 

3 Добровільні внески юридиL�них осіб, у тому числі 0,00 
10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Зат,·011у 0,00 

УкраїІlи "Про вибори народних депутатів Украї11и", ЯІ<і 11е мають 
права здійстовати відповідні внески 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 0,00 
статті 50 Зако11у Украі'Іtи "Про вибори народних депутатів 
України" 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 6000,00 
10 в11естш осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 0,00 

України "Про вибори народ11их депутатів України", Jщі 11е мають 
права здійснювати відповідні внески 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, виз1ючениіt частиною другою 0,00 
статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
У1,:раїнu" 

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за у1<ладеними 0,00 
договорами 

12 Помилкові надходження коштів 0,00 

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчо1·0 фонду 
6000,00 

(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 
2. Перерахува1пш коштів з поточного рахунку виборчого фонду

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

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 
поточного рахунку 

0,00 

Національне агентство з питань запобігання корупції 

з11іт-Батій-В.ВІ.-І 73-ОВО-2.dос 
07/70487/19 від 01.08.2019 
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Код Найменування статті статті 
Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 

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 України 
(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 

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 
3120 яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 

Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

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

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 відкри'іїЯМ і закриттям 
рахунку та його функціонуванням 

5000 Повернення помилкових надходжень коштів 

6000 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в дру1.:ованих 
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) 

1000 

1100 

111 О 

1120 
1130 
1140 

1150 

1160 
1200 

1210 

1211 

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 шдеозаписш 
виготовлення аудіозаписів 
виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з 

використанням прізвищ чи зображень (портретів) ка11дидатів 

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 телебачею-1і 

Сума 
(ГІ)Н) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6000,00 

5520,00 

5520,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Національне агентство з питань запобігання корупціІ 
07П0487/19 від 01.08.2019 звіт-Батій-В.Ш.-173-ОВО-2.dос 2
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Код 
Найменування статті 

Сума 
статті (гр11) 
1212 оплата ефірного часу на радіо 0,00 

1220 
публікування агітаційних матеріалів у дру1<ованих засобах масової 0,00 
інформації 

1300 Ію11і послуги, пов'язані з проведе11ням передвиборної агітації 480,00 
(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 0,00 
громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 

1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 480,00 
реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, виві.сках, 
сітілайтах тощо) 

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

фототелеграфного, факсимільного, докумептальтюго зв 'язку, 
мере:ж та каналів передава,шя даних тощо) 

1362 послуги поштового зв 'яшу 0,00 
1400 Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 0,00 

виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних 
матеріалів LІИ 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 0,00 

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

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

Звіт подано "12" липня 2019 року 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

звіт-Батіn-В.ВІ.-173-ОВО-2.dос 

(11ід11ис) 

з 

Батій В.В. 
(прізвище та ініціали) 

Національне агентство з nиrань запобігання корупції 

07/70487/19 від 01.08.2019 
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Nll3 

Додаток 8 

до постаиови Цеитральиої виборчої КО.ІІ'tісії 
від 14 червня 2019 року № 1010

проміжний 
(вид звіту: проміжний, остаточ11ий) 

за період з "02" до "10" лип11я 2019 року 

Батій Вадим Валерійович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", код за 
ЄДРПОУ 14360570, рахунок № 26436052100950 

Код статті 

2 

Усього 

Кодс·rатrі 

з 

Усього 

(назва та код банку, в якому відкрито 11оточ11ий рахунок, № рахунку) 

1. Відомості про надходження ш1 поточний рахунок власних коштів
каtщидата в народні депутати У1ср�-.їни 

(код статті 2) 

Дата ІІіЩХОДЖСІІІІЯ h"ОШТЇО І І омер ІJозраху11к-ово1"О докv!\1С11л1 Cv"" Іп>1� 
- -

- -

1. Відомості про надходження на поточний рахуно1с
добровільних внесків юриJJ.ичних осіб 

(код статті З) 

0,00 
0,00 

Д:атu 1шдходже1111я HOMCJ) ІІаіімс11у-на1111я Місцс11шход- Код nл3т11111-:а 
ІІОЗJШХ)'ІІКОUОГО 

011ес�у 

-

-

Дат:� 

ІІJІ:tТІІІІК;.t. 
Д0�\'МСІІТ3 

же1111я nл;1т1111�а (('ДРПОУ) 

- - - -

- - - -

2. Відомості про надходже1шs1 на поточний раху1101с
добровільних в11ес1еів фізичних осіб 

(код надходження коштів 4) 

Місце Рссстраuііі1111іі 
llo,iep ІІІ)ОЖІІІJ:1ІІІІЯ 110,ie11 облі"оGОЇ 

Код Прі·tuшце, ім'я, 
статті 

ІШдХОдЖСІІІІЯ розраху11коuого 110 батькоuі 11Jшлшка ІlЛ:ПІІІІК:t Адрес.а ж11тл:1 шшт1111к·:_1 картк11 плат1111ка 
011еску докумс11т�1 (обл:1ст1�, р:118011, 11од:пків/сс1}ЇіІ і 

11асс;1е1111іі ny11к-r ІІОМСІ) 11ас1100та 

4 05.07.2019 18283727.1 Шпаковский Місто М. Харків, вул.  
Де11ис Харків 

Ігорович 
 

4 08.07.2019 18293743.1 Шпаковский Місто М. Харків, вул.  
Денис Харків 

JГОРОВИ LІ 

 

Усьо 
го 

зnіт-Батій-В.ВІ.-173-ОВО-2.dос 4 

Сума 
(ГJНІ) 

0,00 
0,00 

Су"• 
(rptt) 

5550,00 

450,00 

6000,00 



4. Відомості про надходжсшш ю\ поточний рахунок внесків
юридичних осіб, визна�1ених у частині третій статті 50 Закону У1сраї1ш "Про вибори 

народних депутатів Уtсраїни", які не мають права здійснювати иідповідні внески 
(код статті І О) 

Код етапі Д:�та 11адходже1111я Номе11 11оз11аху11коnого ІІаііме11уuа1111я Місцс.з11:1ходжс1111я Код 111ш·г1111ка Сума 
n11ecкv докvмс,rrа ІІЛ:tТШІК'3 ПJШТІІІІk"а /ЄДІ'ІlОУі (ГІНІ) 

10 - - - - - 0,00 
Усього - - - - - 0,00 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків
фізи�ших осіб, визначених у частині третій стап·і 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні в11ес1сн 

(код статті І О) 

Місце 
І"сссчшцііі1111іі 

Номс11 Прізо11ще, ім'я, ІІІ)ОЖІІІШІІІІ)t 11омс1) облікщ1uї 
Код статті 

Да·га ІШДХОД-
по батькові 

н11:ат1111ка Адреса ж11тла Сума І)ОlJШХУІІКОІlОГО 
(област1�, раіІо11, ІІЛ;'ІТІІІІК.l 

ка1)1·ю1 11тп1111ю1 
(rp11) же11ш:1 1н1ес�у 

докумс11·rа ІІJШТІІІІК:\ под:11·ків/се1)ія і 11асt�лс1111іі 
ІlУІІКТ) 

ІІОі\ІСІ) ЩІСПОJПіt 

10 - - - - - - 0,00 

Усього - - - - - - 0,00 

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 
Номс1) розрач·11ко- І-Іаі1ме11)'[щ1111и Місцс11шход-ж,�1111w І(од ІІJІі.ІТІІІІЮ\ Сума Код статті ІШДХОДЖСІІІІЯ 

ООІ�о ДОК)'МСІІТа 11JЩТІІІІК3 ІlJІ:ІТІІІІКа (ЄДІ>ПQУ) (,1,,,) 
81/CCKV 

І І - - - - - 0,00 

Усього - - - - - 0,00 

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір,
визначений частиною другою статті 50 Закону У1сра°іtш "Про вибори народних

депутатів України" 

Код статті 

І І 

Ус1,ого 

І{'од ста·1�1; 

9 

Усього 

( код статті 11) 

Місне Рссстрацііі1111і'1 
Д:�та Воме1• ГІJ)Ї'JUІІШ(._ ім'я. 

11рож11оа1111я 
11омер об11іКО[ІОЇ 11JІіІТІІІІК.1 Адреса ж11т.nа 

11адходже1111я ІJоз1>ахункооого 110 б:11·ькооі 
(обласп., 1)aiio11t ІІJЩ11111ЮІ 

к:�ртк11 11л:ат1111ка 
ІШССК)' документа пт111111ка 

1�аселс1111іі 
11од:11'кіuІссріи і 

ІІ\'ІІК'Т) 
ІІОМЄJ) ШlСПОІJ'r;1 

- - - - - -

- - - - - -

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за у1сладеними договорами 

(код статті 9) 

Рскніз11п1 
Дат:1 ІІомер ро1рач•11- догонору (,1,1,;.11·1, 

ІlСІ)СІ):1хува1111я В11ко11ан('1tь Код ш1ко11а1:щ\І уюшда1111и, 1-Ір1111ш•1с1111,1 
1:1.�трщІш11х кооого (1101:ш,1 ща:ша) (СДІ'ПОУ) ІІОМСІ) та .-�л;псжу 

с1111кнііі 
докумс11т:1 

ІlІ)СlІ!'ІСТ 

до1·опо11у) 

- - - - - -

- - - - - -

зuіт-БатіІІ-В.ВІ.-173-ОВО-2.dос 5 

Сума 
(r1111) 

0,00 

0,00 

Сума 
(11н1) 

0,00 

0,00 



Код статті 

12 

Усього 

Код статті 

12 

Усього 

Код статті 

Усього 

Код статті 

Усього 

Код статті 

Усього 

Код�,-атті 

Усього 

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний раху1101�

від юриди�ших осіб 
(код статті 12) 

Д:1·r;1 11:щходже1111я 
Номс1> JІ;,tіме11ущ11111и Місце-.11аходже1111s� Кол плат1111ка ро·1раху11кооо1·0 

(ШССКу ІlJІ;\ТІІІІЮ\ 11л:1т1111ка (ЄДРІlОУ) 
ДОКVІ\ІСІІТ:І 

- - - - -

- - - - -

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

(код статті 12) 
Міснс І-'есстранііі1111іі 

Номе1> Іlрізшнде, ім'я, ПJ}ОЖІІ[ШІІІІЯ номер облікоuої 
Дата 11:�д<од- JІОЗ/ІЯХУІІ· ,ю бат�кові 

llJЩlllllIOI Адреса ж11т ла �артк·11 
ЖСНІІЯ ВІІССt(у ковuго (0U;шст1), раІІо11, ІІJІіtТІІІІКіІ ІІJШТІІІІК:t 

11л:1Т1111к:1 докуме11та 11асст.•1111Іt 11од:1ткіо/серіu і 

ІІVІІКТ) 11оме1) П:1СІІ0І)ТfІ 

- - - - - -

- - - - - -

J J. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам 
(код статті 21 ОО, 2300) 

Дата поое1ннш11я І-Іоме1J po"J11axy11. Отр11муш11-1 І\-Іісне- f(Од ОТJШМ)'Шl'Ш 

1н1ескv ковоrо докvмента (ІІОUШІ 11:\lU:1) 111.ІХОДЖСІІІІW 0ТШІ!\ІVН:1'1а ІЄДРПОУ) 
- - - - -

- - - - -

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

�'Іісне Рссстr:11.1ііі1111іі 

Дат:1 Номер Прі11.111ще, ім'я, про-....:1ша1111w 11омср обліконої 

110 батькооі 
11Л:1ТІІІІК':t Адрсс:1 ЖІІТ JШ картю1 ШІ:ІllІІІК'а 

r1ооср11е1111я рОЗІШХ)'ІІКОООГО (обл:1ст1:,, р:1і1011, ІІЛ<ІТІІІІh':1 11ош11·�.::і1s/ссрія і 
UІІССКУ докумс11та очшмупu•ш 

ІІіІССJІСІІІІЇІ 11омер 1-.аспо1п:1 
nv11�...-) О'ГІНІМ\'Шl•І:\ 

- - - - . -

- - - - - -

13. Відомості про перерахування коштів юриди�ших осіб

до Державного бюджету Украї1-1и 
(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

Дати ІІСІ)СІ)іІХУ· 
ІІомс1> І Іаї1ме11)'и;.11111я Місцсз11:1ходжс1111я І(од , -.л;1·11111к-а 

u.а1111я п11еску J)О'ІІНІХУІІКОІJОГО 11л:1т1111к:1 rшат1111ка (ЄДІ'ПОУ) 
ДОКVМСІП':t 

- - - - -

- - - - -

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб

до Державного бюджету України 
(код статті 311 О, 3 120 321 О, 3230) 

' 

Місце Рссстраціі11111іі 

ІІомср ІІрізвашtе, ім'я, r111ож11на1111я 110,,1с1) облікової 
Д:па 1щ,сра•у- 110 бо1тькооі 11л:11·1111к:1 Лдрсс:1 ж11тт, К'Щ)Тh':11 

о.t1111я внеску розр:.1ху11коного (област1,1 р:.1ііо11, 11л:1т1111ка 11л;1т1111...,;1 
докумс11та ІlJШТІІІІК:1 11асслс1111Іі 11ош1ткіо/ссрія і 

11v11�-r) 11омс1) 11аспо1па 
- - - - - -

- - - - - -

Сума 
(rp11) 

0,00 

0,00 

Су•ш 
(11>11) 

0,00 

0,00 

Сума 
(пн1) 

0,00 

0,00 

Сума 
(r1m) 

0,00 

0,00 

Сум:1 (rp11) 

0,00 

0,00 

Сума (11111) 

0,00 

0,00 

15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов'яза11их з від1.:ритп1м і закритгям
рахунку та його функціо11уванням 

(код етапі 4000) 

з�іт-Батії1-В.Вl. -173-0B0-2.doc б 



Кодстаn·і 

4000 
Усього 

Код статті 

5000 
Усього 

ІІомер 
ІІ.аіі1'І(.'ІІ)'В3ІІІІЯ J\I ісцсз11;, ход.жс111111 І(од ба11ку Дат:1 ОІlJШТІІ послуг роз1шху111-і:ОВОГО 

11о"vме11та 
ба11ку б,111ку (ЄДІ'ІlОУ) 

- - - - -

- - - - -

16. Відомості про поверисиtш юридичtшм особам

помилкових t�адходже1-11, коштів 
(код етапі 5000)

Дата 11оuер11е.1111я 
ІІомср 

Отрнмуu:1•1 
J\ІІісцс- J(од отрІІМ)'ЩІ•�а 

коштіо 
11озраху11коuого 

(ІІОUШІ ІШJШІ) 
)ІШХОДЖСІІІІЯ (ЄДРПОУ) ДОКУМСІІТ3 ОТІНІМУ6а '-1а 

- - - - -

- - - - -

Сума (гр11) 

0,00 
0,00 

Су"а 
(11m) 

0,00 
0,00 

17. Відомості про повсрненш1 фізичним особам помил1і:ових 11адходже11ь •�оштів
(код статті 5000)

Код 
статті 

5000 
Усього 

Код статті 

6000 
Усього 

Но,щ1 
ЬдІІОМ.lІІД< 

l'ІІОГО 

1шборчоrо 

Місне РссстраціІі1111іі 

ІІомс11 Прізu11щt\ ім'я, 
ІlІ)ОЖІІ[ЩІІІІЯ 11омер обJІікоuоі' 

Дата ІlООСJ)ІІСІІ• 
110 б;п1�ко11і 

11лат1111ка Лщ1еса ж11тJІа к:11п1<.·11 11,f1;ІТІІІІ8'.":.І 
�•я коштів 

розраху11ко-
(област•�. 11:1і1011, ІlЛ:tТІІІІК:І 11од:пкіи/серіs1 і 

UОГО ДОК)'І'+ІСІІ11.І ОТІНІМ)'ШІ'ІU 11ассл(•1111ї1 1io.,1ep т1с11орт.-t 
IIYltK·r) О"Г()ІІМ,'U.1'-І;f 

- - - - - -

- - - - - -

18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахуш�у
в друкованих засобах масової інформації 

код статті 6000) 
Дата ІІомср ро:1р.1ху11ко- ІІ01іімс11ущ11111я �1існсз1�.1ходже1111я І(од отр11муш1•ш 

І"ІС()С(Нlхуш11111я 
ООІ"'О докуме11тn отр11муоач:1 (ЄДІ'ПОУ) ко1.1.1тіо 

OTl)IIM)'Di1'1.I 

- - - - -

- - - - -

19. Відомості про вшtористання коштів поточного рахушtу
виборчого фонду кандидата в народні депутати України

Сума (11н1) 

0,00 
0,00 

Сума (11111) 

0,00 
0,00 

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

1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

Номер Місне11шх 

І(од Отр11М)'О.t'-1 (повна одже1111я І(од отр11муоач:1 Сума Дата ,,латежу Пр1111ш•1с11ш1 11латежу о"ругу СТ:t1ТЇ 
роз1)аху11ковоrо 

шt1оа) оч111муu.1•1 (ЄДРПОУ) (11111) 
докуме11т.1 

Іl ІlОІ)ЯдК) а 
·11щст:11111я 

173 1350 І 0.07.2019 152550283 Теленко М.  розміщ. друк. агіт. 480,00 
Світла11а Харків матер. •-1и політ. 
Олексіївна, рекл. на ное. зовн. 
3053704087 рекл. (баннер І* 1,5 

м.) зг. рах. № 49 від 
09 .07.2019 без в рах.
пдв 

173 1110 10.07.2019 092935493 ФО-П М.  виготовлення 5520,00 
Сегаль И.М., Харків друкованих 
2786316931 матер1ал1в 

передвиборної 
агітації. Рах. 
№ 0407/3 від 
04.07.2019 р. без 

зuіт-Біl1·ій-В.ВІ.-І 7З-0130-2.dос 7 



І І 1•000,00 І 
20. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,

перерахованих виконавцям 

Дата Номер 
Код ІІОІІСJІ· 11озраху11-

cт:1rri ІІСІІШІ ко»о1·0 
коштів док-уме1па 

8 - -

- -

Розпорядник коштів 

поточного рахунку 
виборчого фонду 

звіт-Батій-В.ВІ.-173-0В0-2.dос 

(код статті 8) 

l\'Ііс1.1ез1ш• Код D11ко1швсц1) 

(110811:1 11:110:1) 
ХОДЖСІІІІЯ ІШКОІШОЦІІ 

(ЄДІ'ГІОУ) ОІІКОШШЦЯ 

- - -

- - -

(підпис) 

8 

Рекnі111т11 

до,·овору (д:1та П1н1з11а-
)'КJнtда1111н, 11омср 'ІСІІІІЯ 

та 11рсд�1ст щ�атежу 
до,·ооору) 

- -

- -

Батій В.В. 
(прізвище та ініціали) 

Cy,ia 
(rp11) 

0,00 

0,00 


