
ДодlІmок 7

до постаиови Цеитральиої виборчої 1<0,1,�ісй• 
аід 14 цервня 2019 року № 1010 

форма№4 
ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата н народні депутати України

в одномандатному виборчому окрузі №_204_

остаточний 
(в11д знітv: 11роміжн11й, остаточний) 

за н�ріод з "1 О" до " _ _,.!.1�9_" ...:.лс!.!
и
!!!п�

н
я�...:.2�0�1�9::.__""рса:о�к.,_у 

Музика Роман Ярославович 
(прізвищ1:, ім'я, по бат1,кові кандипата н депупп·и) 

Ощадбанк, №26433500750157 .код за ЄДРФО 3252717039,МФО 356334 
(назва та код банку, в якому відкрито гюто•11111й рахунок, No ра.хую,·)')

Код Іста-.ті Найменування статті 

2 

з 

10 

11 

4 

10 

11 

9 

12 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

І3ласні кошти кандидата 
Добровільні внески юрид

и
чних ос

і
б, у тому числі 

внески осіб, визначених. у 'Іастині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори народних. депутатів У1'раінu", які не 11-1ають 
права здійснювати відповід11і впески 
внесю,, роз.нір яких перевищує роз,1-tір, виз1,аче1-1uй частиною другою 
статті 50 Закину УІ-.раіі-1и "Про вибори народних депутатів 
Украіни" 

Д

о

бр

о

н
ільн

і 
в
нес

ки 
фізичних осіб�у тому числі

внески осіб, вю11аче111,х у частині третій статті 50 Закоиу 
Украіни "Про вибори народних депутатів Y,,:pa111u", які не Аtають
права здійснювати відповідні в11ески
в11ескu, розjнір якzа т:ревuщує розмір, аизпаченuй частиною другою 
статті 50 Закопу України "Про вибори народних депутатів 
Укпаі'нu" 
Перерах

ування штрафних санкцій ви
к
онавцями за укладеНИ�\1:И 

д
оговорами 

П
о
м

и
лк

ов
і на

дх
о
дження коштів У сього надійшло коштів на поточниіі рахунок виборчого фонду 

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

2000 Поверне11ня доброві.11ь1111х внесків особам (21 ОО + 2300): 
Повернення особuм нн�(ЖіІ:J, від яких відмовився р

о
зпорядник 2100 

пот
о
чного рахунку 

Зві-� мажnрнтар11нкі• Му.шка І'.Я .. dосх 

Сума 
(rрн) 

1000 
-

-

-

-

-

-

-

-

1000 

-

-



Коц Сума 
стап·і І І11іІщ,�1уш1111111 спнті (ГDІІ) 

1 І.о1Jср11е1111я осоfіам 1111ссr<ів. 11111 щщііі111ю1 до 1mборчо1·0 фонду -

2JOO пrо.;лн 1111111·0.11осу11а11ш1 (у рюі uю110•1е11н11 кш1лилата в лепу-гати до
rщбор•1,11·0 Сіюлсто.;1111 щrн 11ошорного голосування - 11існя ДІШ 
Іюн r·oprюr·o 1·0J10супа1111я) 

3000 І Іс1н�рах3·11а111111 кuштіu до Державного бюджету України 
-

(3110 + 3120 + 3210 +3230) 

�ерерахува н1-1я до Державного бюджету України внесків осіб, які
-

З І 10 вщ11овід110 до частини третьої статті 5() Закону України "Лро 
вибори народних депутатів України" не мають права 1дійснювати
відпоні,111і внески 

Перерахування до Державногn бюджету України внесків, р�з)Іір
-

3120 яких пер�вищу1; розмір, визначений •rасти1юю другою етап• 50 

Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

ГІерераху�;анпя до Державного бюджету України внесків осіб, від -

3210 яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 
неможливості їх поuернення відпоАідним особам 
Перерахум1111я до ДержаІJного бюджету України внt:сків, що -

надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 
3230 включс11ня 1<а�rдидата в депутати до виборчого бюлетеня для 

по13торного голосуваrшя - після дня повторного голосування), У 
, разі неможливості їх повернення банком відповідним о�обам 

4000 Банківські послуп1, 11е 11ов'нзані з відкритгям і закриттям
-

рахунку та його фушщіонуu:ш11ям 
5000 Повсрнснни пом1-шков11х надходжень коштів -

6000 
О11убліку11анr1и рск11і111тів 1101·очно1·0 рахр11,.-у в друкованих

-

засоб.�х м.�соної інd�оrшації 

Усьu1·0 перерахои:1110 �.uштіп з пото•нюго paxy11i--y виборчого фонду
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 60()0) 

-

Загаль1шй рuзмір 11ибор•101·0 фо11ду -

(2 + З + 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 500() + 6000) 
3. Використання коштів виборчого фонду

1000 Сума витрат 1111бор•1ого фонду ( 11 ОО+ 1200 + 1300 + 1400) 1000 

1100 
Виготu1ше1111я матсріаліu передв11бuриої а['ітації 1000 
(1110+ І 120+ 1130 + 1140+ 1150+ 1160): 

І 1 JO виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 1000 

.___ 
(плакатів, листівок, бvклетів та інших агітаційних матеоіалів)

J 120 виготовлення відеозаписів -

1130 виготовлення аудіозаписів -

J 140 1шготовле1111я предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо) з -

1150 
викuристаюrям nрізвиш 'ІИ зображень (портретів) кандидатів 
rrpиl(fiшrlllJ каrrцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 
ниготов.,ення матеріалів псосдn11бор11ої агітації 

-

1160 виготоuле11ш1 та вста�ювпе1т11 nгіпщій11их нnметів -

1200 Dикорист:1111н1 засобі11 ш1сu1.юї і11фо11м11ції ( 121 О+ 1220): -

І 1210 u11лата ефірного часу ( 121 І + 1212): -

11211 оплата ефір11оги часу 11и те11ебаче11иі -

Зttіт мажорtпнр,шкіА МуJІІJ\а P.Я .. dcwx 
2 



Код 
статті � 
1212 

Н:н1ме11ущш11я с·rатті 
� <>н1т11а crl . г---+---- - ,,J1p110?0 часу ІІU рад10

1220 nублікуuанняагіт ·� · . 
ін.формації 

nц�иних матер1а.11в у л.рукuваних засобах масової

Сума 

(грн) 

1300 Інші 11ocJ1yr1,---.:,�-=-;-, --:-.-------------------+------J 
(131 () + 1·3 

'non язан, з проведенням передв11борної агітації 

Гі:1 зи1]0��:::=�:�
2
�

0�·=-
+ �13:_:3�0�+ 1340 + 1350 + 1360):

транспортні nocлv · · ·· · ···
( 

J ги для рсашзацtї заході.І! нередвиборно1 аптаuн
nt:ревезснпя виб · . . ,-• 
0,.. орчих лиспвок, пш1кат1в, техючних засошя та 

оладна�� для ведення передвиборної агітації, а також інших 

1320 
nрецмелв I мс1тсріалія, пов'язаних із передвиборною агітацією) 
оре�да_�у�инків і примі�ень дю1 проведення публічних дебатів,
дискусш, круглих стол�в", пресконфсрснцій, а також для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітаuії 

13 3О ор�нда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної

1340 
аптації --'---:----:---,---------------,-----+-------jоренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів
Громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 

1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної
реклами на н осіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 

г----+-с_і_т.:.:іл.:.:а:.:..::й.:....:тах тощо) 
1360 
1361 

1362 

1400 

Послуги зв' язку (136 І + 1362):
послуги еле1'mричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, 
фототелеграфного, факсимільного, до1'у.иентального зв 'язку,
,wереж та каиаr1ів 11ередават1я даних тощо) 
110слу?.u пт.итпваго .lR 'я,ку 
Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 
виборчих ШІстівок, плакатів та інших друкованих агітаційни.-х 
матеріа.1ів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали
передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, 
демонстрацій, пікетів, концертів, вастав, спортивних змаrаш,, 
демонстрації фільмів та телепередn•1 чи інших публічних заходів за 
підтримки кан.JІИдата в депутати, а також оприлюднення інформації

1-----1-�П�РО:_Т�а�К:.,У�ГІ:_::ід::т..:...-р�:..�..:..f..:..\1..:..КLУ_Т..:..0:...:Щ.....:....О.,_) __________________ t-__ � __ 
о 

Залишок коштів на поточному ра"-унку виборчщ:-о фон�у

(2 1 З + 4 + 9 + 12 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - l ООО)

9 І 
у тому числі: перер::�хування штрафних санкцій Rиконавцями за

укладеними договорами 

Розпорядник кошпв
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Звіт мnжорнтар1111кі11 Музнка Р.Я"dосх 3 

Звіт подано "26" липня 2019 року

,�ел (13вищетаініціали) 

І 

І
І

І 



Додато1< 8 
до 11останов11 Центральпої в11бор 1юї комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010

до Зві РОЗШИФРОВКА ту npo надходження та використання коштjв виборчого фонду

Коnстаtті 

2 

Усього 

Кодсrатrі 

з 

з 

з 

Усього 

Ku.a. c1111j 

4 

4 
4 
4 

Усього 

кандидата в народні депутати України 
8 одномандатному в11борчому окр)''Зі N2204(форми № 4)

Остаточний 
(вид звіту: nро\1іжний, остаточ1111й) 

за період з "10" до "19" липня 20]9 року 

Музика Роман Ярославович 
(nрізвщцс, ім'я, по fiarLкoиi ка,,дилата в депутати) 

Ощадбанк, №26433500750157 ,код за ЄДРФО 3252717039,МФО 356334 
(на.зса та кuд банку, в я кочу відкрито поточний рахунок, No ра,хунку) 

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

(ко,:�. статті 2) 
Но.нt 01 ах,·111.:оаого до .. -...•111с1п• С ·�1111 r Н 

12.07.2019 No33267l913825 

1. Відомості про надходжен11я на пото•ший рахунок
добровільuнх внесків юридичннх uсіб 

(кол: етапі 3) 

1000 

1000 

Дата НІ.ДІСJІЖ-ftШІ: 
11111«":"-")' 

Hoiwtp 

до11: ·w:tнта 

JІаіімfН")'•ІШКНІІ 
ІL!1аПІИL"а 

Місut.зна�оа
ж�tша 1uщn1t11.:a 

Кnл n111тн.и�а 
(ЄДРПОУ) 

Д1т1 

118ДХОЦЖСНІІН 

Ultetll.')' 

2. Відомості про надходження на поточний рахунок
добровіль1шх внесків фізи•1них осіб 

(код надходження коштів 4) 
І\І1щ, 

Реrстрацііінніі 
ПJ10ЖІІ!ИіtІНЯ 

Номер ПрІ1в11щ,, І,м'g, Ш13ТНІІh.� 
ном�р об.11іковоі 

ро1[11>)'11• Адр«а )ІШТJІ8 t-"3р"ІІ,.Н по баn"оеі (область, 
rtлJIITHIIKI 11л:.1rнш,.:� ковоrо 

Jl.lJJТ11Hk"'I р3ііОН, 
J10h'")'r.ttlrY8 н1селе1шn 

r1oд■n.;в/cepiit і 

ny11,,) 
HO�ltp П3СПО()Т3 

Зnіт мажор1rrарIщків Муз�ка r.>1..docx 4 

Сума 
(rри) 

Сума 
(гри) 



4· Відомості п 0 юр�щ11чн11х осіб 8 Р надходження на пото•1ю1й рахунок внесків
ІІ 

' из11ачею-1х ,, ч 
. 

арощ-1их депута . у 
" J аст11111 третій статті 50 Закону України "Про вибори

TlB кра11111" . 
. . . , ЯКІ lfe мають права здіііснювати вщповщю внески 

10 
10 
10 

Усього 

Дата 11ад1оцж,.,.,А 110"•Р l'OJPat)'tto.oвoro 
дo�•,.1t1no 

(код статті 10) 

Haii-..r11y11111111 
11.ЛІТЩft,;І 

Міс.un11ахо.!ІЖtНШІ 
rtn8f�IIIKI 

J\04 маn1н1tіо 
СіLРП()У 

Ср•• 
(r " 

. �- Відо�1ості про 11адходжсння на поточн11й рахунок внесків 
фазичних осаб, визначених у частині третій статті 50 За1-.ону України "Про вибори
народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески

(код статті І О) 

10 

10 

10 

Усього 

Д11а на.а:�од• 
жetu111 ВНК).')' 

110 .. ,р 
po1pa1,·11Jo.oaoro 

ПріJ•мщ�. ім'1<1� 
по батькові 

n..un1мn 

Mi<ttt 
np0)1Qf8IIЩV 

JLП■І'НІІІ(8 
Соб.1.асп.. �r.он, 

fІJІСС.1.СННА 
П 'НІt."'Т 

Alap(c:a ж1n.1а 
П.іUТННКІ 

Рttстраuійю1й 
но"'Іtр 06.)1ікоооі 

кар·rю1 n.1:iin1t1t-.2 
noui-11..;в./ctpiq і 
но.чrр nacnopn 

6. Відомості про надходже1111я внесків юр1щuчю1х осіб, розмір яю1х перевищує
розмір, визначений частиною другою слІ"Ггі 50 Закону України "Про вибори

народш1х депутатів Уt-.раїнн" 

Даrа 
Код статті 1t1дJ.o,1:«r1111A 

І 1 

l J

І 1 
11 

Усього 

І Іочtр роJро.)·11ко
вu,-о ,:10К)'МtІtт8 

(код статті 11) 

Jl■i\Mr-tl)'"NIUIII 
ILIJІr-HІIKit 

Мі<аи1и21.J.О4••�нн• 
П.'U.Т111tti.0 

Ко1.1 ІLІ'\Ітнн.._-. 
(Є.J.РПОУ) 

С)'М2 
(rp11► 

С�-..., 
(грн) 

7. Відомості про надходження внесків фіз11ч1шх осіб, розмір яю1х перевищує розмір,
визиачений частиною другою стаn·і 50 Закону України "Про вибори народних

депутатів України" 

Кодnатrі 

11 

11 

11 

Усього 

Дата 
118.!IIOд;ltttHH• 

BllfCk;' 

но .. ,р 

зоt-:умс1п1 

Звіт мажорНТТІрttиків Муз11ка Р.Я"dосх 

(код статті 11) 

Прі1в11111f'., іч'11t 

по бата..,,-:оаі 
ILri&Ttlll�--:8 

5 

Міщо 
IІJ)Oiti,.'1181111111 

11,.ІlІПІНІо.:8 
(облость, раіі••� 

11ace.1tt111i1 
П\'ІІt-.-Т 

Аzарк;а »Ш'f"r'II 
ІL'18ТНІІКІ 

Рtєс,раціі1н11n 
но.\1�р об.,і..:овоі 

�-арпш n.11пш.:-а 
no.:taт"iв/cepiw і 
110.\1tp паспорта 

С)·ма 
(грн) 



k'oдrrn1Тi 

9 

9 

9 
Уt:ього 

Коасnтті 

12 

12 

12 
УсLОГО 

8, Відомості п JJO nерерахут1шш rнтраф�шх санкцій виконавцями
за укладс1шм11 �о,·оворами 

(кол етапі 9) 
д11111 f't!KBitttПI 

11С()tр1хуво1111я ''""'t" ІІD)рН)11-
.1ernnOPY {.Uт• Лр1r]1tа11е11н• 

w1рафаьu коаого BtrJ<OJflBtllh, Ко,І\ еr1ко111вu• уІСІІІІЩtНІJSІ, 
nnaTt'.«)' 

(1108111 /11388) (СДРПUУ) ночерп 
СІІІІ•Щіfі аоку�1t11та npe.1...-r 

anruвonv) 

9. Відомості про по1ш-1лковj надходження коштів на поточний рахунок

від юридичних осіб 
(код статті J 2) 

H00tcp ,\fitrte.JIII.ІOlJЖE'HIIA Кол n.11тм11Jt:-.1І 
Дanwa..D�.:iжr••• н,n�1�Н}'ВІ■Н• 

(ЄЛt>ПОУ) Dtle<'t..")' ,0JfJIJ")fl8'080ГO 
rvJJITIІNl{I rt;JJІTHlfl(. 

Д()К)'\1ента 

І(). Відомості про помил�ові надходження .коштів на поточ1111й рахунок 
від фіз11 1mих осіб 

(код етапі 12) 

Місце Р«-С'Траuій"нй 
Hrн,rp ПJJOЖJІNtflf:11 11омtр tюлікоооі 

Су-,а 
(rp11) 

Сум• 
(грн) 

Пpi1111wr, iм: tn. 
д.,. fJQД'll:()Д• розрвrун- r111a,r111ti'й Aдpttl ..,n-�,1 h"3f)Тk,І Cv"• 

110 баn.кQ•і Коцстаnі ие.nаJІ 8ІІН·8'..'")' Н'080ГО (00.'8.аnt.,р.ІЙОtІ, ІL'Jа,н11..:а IL'UIПfllKI ,i.1•n1н11Ca насе.ТJеннt, 11oaaтhia/�piv і ДОt,.")')І�Wf:І 

m·u"-т-) НОМ� П3СП8DЦ 

12 

12 

12 

Усього 

Кцасптті 

Усього 

К'•Аl'І,ІJ'ІТІ 

Усього 

11. Вщо.\'fості про повернення �оброоільних внесків юридичним особа�•
(код йатті 21 ОО, 2300) 

Д1та 110"срІІеtІНА Hv,.,<1• роJр•хун- 01pt1)tyoaч Місц,- Код отрнну8ача 
ьttес,К"" rмог• ао�.-умrнта (noa110 мазва) JHBXUl.liКtJ1n• отрn-�р•ча ІЄдІ'ПО�'J 

12. Вщомості про повернення добровільних внесків фіз1•чннм особа��
(код статті 2100, 2300) 

.\Іісцt Рttrтрацііін ••іі
Д111 ІІом<р П1)ізвшнr, i,,t1

11, llJ)OЖШ!aJIII.A номtр об.п.і.а.;оаоі 
ІІ()АСJNІЄJІІІSІ puspa.:y,1"ooor.J по мr,a.:oul nлат1111к1 ,\!\�ra ЖІТТІІJ карr.:1,1 IL'111tlltlt.:'I 

•Іttf't,.-Y ,1108'")':Wt:ІІTQ оrр11муоа1.,а (v�.1•ст•, ра!іо11, R..І'ІЛJОІ-"8 nt.t•т"ia/re-pi.a і 
11асе..1с1111іі 110)1tp наr11орта 

nJ'tth,) oтpІOІ\.'UtfJ 

6 

(1рн) 

Cy"s 
(;рм) 

с,, ... 
(грн) 

d 

І 



-

ІСод м-•,,і 

Усього 

'Код ет11пі 

Усього 

'�»�1:1181-----
------

13. ВідомоСІ'і п . ро лерерахуван,,я коштів юр1111uчm1х осtб
до державного б1одже1J України
(код ст · 31 - аІТІ 10,3120, 3210,3230) 

Дата nсрерач·· J.lo�,, 
ван, .. BHN:�1 poJpa tункоооr� Лаіімrну1ш11111 Miro,-,,111oiD'm11A Ко.т nдSТJІн"• 

дОІ()•мtнта 11.'DTlll/�11 ІL18Tlllfd (ЄдРПОУ) 

14- Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджеrу У крати 
(код статті 311О,3120, 321 О, 3230)

І
�1Ї{Цt 

Pncrp:auiiiHІІJЇ 

npoж11a•11111:t 
#fOW:Єp oб.ti;..:oROЇ 

Дата n,�1,a">·· llo>1rp Прі11нrш<\ tи'а, 
fLЛITlfllК'8 Aapc-r.a ЖtfТJIU .:.арn.н 

BhlHII анес,:у p0Jpa1y11�-01ort по 6ать•·ооJ (06.1an1., раїt0ІІ1 
пл�п,ш,-. IU8TffMK.8 

іІОh.j'fІІСІПІ П.18ТІІІt"8 
Jf8C'e/N"JfftJI 110,1.апсів/сt:рі" і 

ПУІІ ... -Т) 
tІО.ИС!J1 ПІ(ПОJ.11·• 

' 

Сум• (rрн) 

Су.ч• (грн) 

15. Відомості про ош1ату ба111сівськ11х посдуr, не пов'язан11х з відкрnтrя�f і закриттям
p:ixyнrcy п1 його функціонуванням 

Аодстаrrі 

4000 

4000 

4000 

Усього 

Ко.1 с:птті 

5000 

5000 

5000 

Yci.nгo 

(код статті 4000) 
ffl)Mt'p HaiiчtH)'l8J111w Micur-)нa�o.,u-,·r,нн8 КодG•""У 

..Ian •пла п, nосл,т ро1р.81)1Іt,."ОВОГО 
банку баж, .. ")' (ЄДРПОУ) 

40""VМе8ТІ 

16. Відомості 11ро повер11ею1я юридuч1111м особам
ПОІШfЛ�ОВІІХ Ш)ДХОДЖСНЬ коштів 

(код статті 5000) 

ДІП ПОВt()НС:ІfНІІ 
Но.ч�р ОrрNМ)'■.ІЧ -'fi(Uf,-

Код отримувача 
8it:OW1i• роJраХ)'Н6-ОВОГІ (r1osн2 на·111j '1W8J:0..ПЖCHH.S 

(ЄДРПОУ) Jl.()l(yttf'tІТ• ОтР•Аt\'ІSІЧІ 

Су"• (rрн) 

Сума 
(грн) 

17. Відомості про повернення фі�11чюш о�обам поми11ков11х надходжень коштів
(код cтarr1 5000) 

Аfі('І� Ресстр1ці111шJІ 
Код ДІП IIOlt�plfetf- Но,.,ер ПJІіJuшцr, іа•'•• Пp0ЖlfUHNJi нo�tt-p облікоеоJ 

rта-н-і нм коштів ІІОJраХ)'8�0- лоіаr"кvоі r1.r"taJ-t1111(a Алрна ж.tпла �pn.:11 tLfJIТНІJ�a 
DОГО дOh.")-.ttlГfj ОГJ)ІІ;\І)'ЬІ•,1. 

(t6.1зcn., р■йо.., М.3ТНІt8'.-З !10,1ИІТh"ЇВ/('еріа і с,,,... (грн) 
ІutCt..'ШfU:ii но,нер 11асnорт1 

5000 
ПУІІ•-тІ ОТJМІ�\·u,,а 

5000 

5000 

Усього 

Jвir Nажор11тар11нкіе МуJІ1ка Р.Я .. dосх 
7 

І 
І 

-, 



І 8. Вщо1\1ості п ро ОІІуfі.,нкущнт,, рскuізитіR потQ•mого рахунку
•• друкоnа�111х з:1соб:1х масоnої інформації

І,011 rnrii 

6000 

6000 

6000 

Усього 

( KOJ\ сп1тті 6000)

л., .• 
nt11,r1)•\)'01'1t11a llo11r11 Р•'І'')''""•· І 

І laЛ.,ttJІ) 01111111r Mic1.1c111s.roд»C"tm1• Коа атр11мува'-12 
h'OНІ1fn ВОІ О ЛОk)''Ч�1rт11 (Є/ІРІІОУ) ОТJЩМ)'U"ІІ отvн�ув�•1• 

19- Відомості про викор11стаю1я коштів поточного рахунку
в11борчого фонду канд11дата в народнj депутати Украіі1п

Сума fгрк) 

(код статті l 110, 1120, J JЗО, І 140, l 150, І 160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330,

1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

І 1 
ІІо"<Р 

,.,.,.,,р Ко.о n,111nманлап1u1 u ро1раху11 Отр11"1••� ,\ficuc111a. •rр■му• nрн:л,а-кн1н1 в11бор•1ого ()�РУІ1' Коп craгrl Да�та п.,атс-,«у • ....-ottnro (■881fl ІО�НІ-18 ,ча rvJ8TeжJ' (в nopf\Dh')" дOk:,.-Мt-tn flll&a) о rp11 ttJ
І

Іaч.J (ЄДРПО 
1vocu11к11) • >') 

ФЇ]IJ'lff:.I 
Вул. 

О<'оба 

ni,1np•r�1t" 
Гагаріна, 6J, 

М, h.•�.\t t
И'HCUa.-   

204 2 12.07.2019 р. І ut. Б�,ііко Лнстів1ш 
Поді.1ьt1,ю1.І1.  

Василь Х..1едьНІІІJLІ.О 
Dасм1,ов11 

Ї oti.1 .. 

І 

Усього l 

20. Відомості про повернення на поточшtіі рахунок впборчоrо фовлу коштів,
nсрерахова1шх nпкопавцим 

(1і()д стат
т

і 8) 

т т І PeIONJttПІ 
Д»та ІІо,,.,р Місце:1на- Кол догоаору (n.-r• Пр111на-

Код r1омр- po1/JUYII· В11 ... -011.1еrш" 
BJll\011 . .IICIJM .10,DІК'СШІR )'...Л.t.аашtSІ. но,1е-р Чаt1111 

С'JІТТЇ Hlf'tlttJI 1.o•tro (nOBJf8 Н8]81) 
t:ІІІh.011.ІВL(ІіІ (tДІ'ПОУ} l'a п�.а.чеr 

"-ОWТЇВ :tOК)'\fCtfТI 
.J()r080DV\ 

IIJlaTeJI<)' 

8 

8 

8 

8 

Сума 
(грн) 

-

1000 

1000 

Су•1а 
(грн) 

Розпорядник коштів

поточного рахунку 
виборчого фонду ,�;ея � та Т�kїалн) 

Jеіт ,111жор1m1р1111кіа Муз11кв Р.Я"dосх 
8 

І 


