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Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року№ 1010 

форма№4 

ЗВІТ 
про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі №124 

Остаточний звіт 
(вил звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "1" до "26" липня 2019 року 

Береза Оксана Андріївна 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

ЗАХІДНЕ ГРУ, Сокальське відділення», МФО 325321, ЄДРПОУ 14360570, 
рахунок №26434053700047 

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

Найменування етапі 
Сума 
(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Власні кошти кандидата 137 700,00 

Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі о 

внески осіб, визначених у частині третій статті 5 О Закону о 

України "Про вибори народних 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 1500,00 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону о 

Украіни ''Про вибори народних 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 
України" 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними о 

договорами 

Помилкові надходження коштів о 

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 
139 200,00 

(2 + 3 + 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 
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Код Найменування етапі Сума 
етапі (грн) 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду о 

2300 
після дня голосування (у разі вюпочення кандидата в депутати до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 
повторного голосування) 

3000 
Перерахування коштів до Державного 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 вюпочення 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 

о 

У сього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду о 

(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

Загальний розмір виборчого фонду о 

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

3. Використання коштів виборчого фонду
1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 139 190,90 

1100 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 23250,00 
(1110+1120+1130 + 1140 + 1150 + 1160): 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 23250,00 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 

1120 виготовлення відеозаписів о 

1130 виготовлення аудіозаписів о 

1140 виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо) з о 

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

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів о 

1200 Використання засобів масової інформації(1210 + 1220): 101816,50 
1210 оплата ефірного часу (1211 + 1212): 26597,00 
1211 оплата ефірного часу на телебаченні 7500,00 
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Код Найменування етапі 
Сума 

етапі (грн) 
1212 оплата ефірн,ого часу н,а радіо 19097,00 

1220 
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 75219,50 
інформації 

1300 Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації о 

(131 О + 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 пvблічних заходів передвиборної агітації 
1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної о 

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

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

1361 послуги електричпого зв 'язку (телефон,н,ого, телеграфн,ого, о 

фототелеграфпого, факсимільн,ого, докумен,тш,ьного зв 'язку, 
мереж та кан,шzів передаванн,я дапих тощо) 

1362 послуги поштового зв 'язкv о 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 14124,40 
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 9,10 

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

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за о 

укладеними договорами 

Звіт подано "26" липня 2019 року 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Секретар 

Центрш�ьноївиборчоїкомісії 
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Береза О.А. 
(прізвище та ініціали) 

Н. БЕРНАЦЬКА 



Додаток.В 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 14 червня 2019 рону№ 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі No 124 ( форми No 4) 

Остаточний звіт 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "1" до "26" липня 2019 року 

Береза Оксана Андріївна 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

ЗАХІДНЕ ГРУ, Сокальське відділення», МФО 325321, ЄДРПОУ 14360570, 
рахунок No26434053700047 

Кодстатrі 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Усього 

Кодстатrі 

3 

Усього 

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

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

(код статті 2) 

Дата В8дJ:Од�кевJПІ коштів Номер розрахувковоrо документа Сума (грн) 

03.07.2019 @2PL231619 16000,00 

05.07.2019 @2PL742852 5500,00 

09.07.2019 @2PL963298 12000,00 

09.07.2019 @2PL613277 20000,00 

12.07.2019 @2PL285813 7000,00 

15.07.2019 @2PL361025 30000,00 

16.07.2019 @2PL824162 12000,00 

18.07.2019 @2PL181165 6200,00 

19.07.2019 @2PL641368 20000,00 

19.07.2019 @2PL893620 9000,00 

о о 137700,00 

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

( код статті З) 

Дата ІІІІДJ:ОдженнІІ 
Номер 

Наймену-ванНІІ Міецезнаход- Код платника 
розрахунковоrо 

внеску 
до.,.,..ента

платника жеRНІІплатвнка (ЄДРПОУ) 

о о о о о 

о о о о о 
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Сума 
(грн) 

о 

о 



Код 
етапі 

4 

Усьог 
о 

Дата 
вадходжевВІІ 

внеску 

16.07.2019 

о 

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

(код надходження кошгів 4) 

Місце 
Реєстраційний 

DрОЖІІВ8ІІНІІ 
Прізвище, ім'11, платника 

номер обліковоі 
Номер розрахуи- Адреса житла побатькові (область, картки 
кового документа ПJІ8ТВИК8 ПJІ8ТВИК8 

платника район, податків/серік і васелевиіі 
пvвкт) 

номер паспорта 

@2PL867254 Дещаківськ м.Червоно м.Червоно  
ийОлег град, град, 

Богданович 

  
  
  

о о о о о 

4. Відомості про надходження ва поточний рахунок внесків

Сума 
(гри) 

1500,00 

1500,00 

юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закову України "Про вибори 
·народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески

(код статrі 10) 

Кодетатп Дата вадходжевв11 Номер розрахувковоrо НаймевуваВВІІ МісцезваходжеВВІІ Код платника Сума 
ВНЄСКУ докvмента платника платника Іf'ЛРПОУ) (rов) 

10 о о о о о о 

Усього о о о о о о 

5. Відомості про надходження ва поточний рахунок внесків
фізичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закову України "Про вибори 
народних депутатів Украіни", які не мають права здійснювати відповідні внески 

(код статrі 1 О) 
Місце 

Реєстраційний 
Номер Прізвище, ім'11, 

прожввавв11 номер обліковоі 
Дата вадход- платника Адреса житла Кодетатп 
жевв11 внеску розрахункового побатькові 

( область, район, ПJІ8ТНИК8 картки ПJІатввка 
документа платника 

васелевиіі 
податків/серіІІ і 

пvикт\ 
номер паспорта 

10 о о о о о о 

Усього о о о о о о 

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

народних депутатів України" 
(код статrі 11) 

Дата Номер розрахувко- НаймевуваВВІІ Місцезваход-жевВІІ Код платника 
Код етапі вадходжевв11 вого документа платника платника (ЄДРПОУ) 

ВВЄСКУ 

11 о о о о о 

Усього о 
.• 

о о о о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

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

депутатів України" 
(код статrі 11) 

Місце Реєстраційвиіі 
Дата Номер Прізвище, ім'11, ПрОЖІІВ8ІІВІІ номер обліковоі 

платника Адреса житла Сума 
Кодетатп вадХОджеВВІІ розрахункового побатькові 

(область, район, ПJІ&ТНИКВ картки ПJІВтввка (грн) 
внеску документа ПJІВТНИКВ васелевиіі 

податків/сері11 і 

ПVИІrТ\ 
номер паспорта 

11 о о о о о о о 
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І Усього І о о о о о о 

Кодстатrі 

9 

Усього 

Кодстатrі 

12 

Усього 

Кодстатrі 

12 

Усього 

Код статrі 

2100 

2300 

Усього 

Кодстатrі 

2100 

2300 

Усього 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами 

(код етапі 9) 

Реквізиm 
Дата Номер розрахуи- доrовору (дата 

перерахуваННJІ 
ковоrо Виконавець Код виконавця укладання, ПризначеННJІ 

штрафних документа (повна назва) (ЄДРПОУ) номер та платежу 
санкцій предмет 

доrовооv) 
о о о о о о 

о о о о о о 

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

(код статті 12) 

Дата иадходженн11 Номер НайменуваННJІ Місцезиаходженн11 Кодплаmика 
розрахуиковоrо внеску до.,.,мента платника платника (ЄДРПОУ) 

о о о о о 

о о о о о 

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

(код етапі 12) 

Місце Реєстраційний 
Номер Прізвище, ім'я, про:асивани11 номер обліковоі 

Дата надход- розрахуи- по батьхові платника Адреса житла картки 
жени11 внеску ковоrо (область, район, платника ПJІатника ПJІатника 

населений податків/сері11 і документа 
nvикт) номеn паспоота 

о о о о о о 

о о о о о о 

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

Дата повернеННJІ Номер розрахуи- ОтрИМУваЧ Місце- Код отримувача 
внес"" ковоrо до-евта (повна назва) зваходжеННJІ -и-•ча lЄ1ІРПОУ) 

о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 

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

Місце Реєстраційний 

Дата Номер Прізвище, ім'11, 
проживанн11 номер обліковоі 

платника Адреса житла картки ПJІаmика 
повервени11 розрахуиковоrо по батькові ( область, район, ПJІаТНИка податків/сері11 і 

внеску документа отримувача 
населений номер паспорта 

пvикт) о--•ча 

о о о о о о 

о о о о о о 

о о о о о о 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
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о 

Сума 
(rрн) 

о 

о 

Сума 
(rрн) 

о 

о 

Сума 
(rрн) 

о 

о 

Сума 
(rон) 
о 

о 

о 

Сума 
(rрн) 

о 

о 

о 



Кодстатrt 

3110 
3120 
3210 
3230 

Усього 

Кодстатrt 

3110 
3120 
3230 

Усього 

Дата перераху-
ванви внеску 

о 

о 

о 

о 

о 

до Державного бюджету Украіни 
(код статгі 3110, 3120, 3210, 3230) 
Номер Найменування Місцезиаходженви розрахункового 

до�,vменrа ПJІ8ТІІІІК8 ПJІ8ТІІІІК8 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

о о о 

Код ПJІатника 
(ЄДРПОУ) 

о 

о 

о 

о 

о 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету Украіни 
(код статгі 3110, 3120, 3120, 3230) 

Місце Реєстраційний 
Номер Прізвище, ім'я, проживання номер обліковоі 

Дата перераху- побатькові ПJІ8ТІІІІК8 Адреса житла карпсн 
вания внеску 

розрахувковоrо ( область, район, ПJІ8ТІІІІК8 ПJІ8тника документа платника населений податків/серік і 
nvикт) номев паспоnта 

о о о о о о 

о о о о о о 

о о о о о о 

о о о о о о 

Сума(rрн) 

о 

о 

о 

о 

о 

Сума(rрн) 

о 

о 

о 

о 

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

Кодстатrt 

4000 

Усього 

Кодстатrt 

5000 

Усього 

(код статгі 4000) 
Номер 

Найменування Місцезнаходження Код банку 
Дата ОПJІ8ТВ поелуr розрахункового 

банку банку (ЄДРПОУ) 
ДО""""ента 

о о о о о 

о о о о о 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статгі 5000) 

Дата поверненші Номер 
Отримувач Місце- Код отримувача 

коштів розрахункового (повна назва) знаходженви 
(ЄДРПОУ) докуменrа отримувача 

о о о о о 

о о о о о 

Сумв(rрн) 

о 

о 

Сума 
(rрн) 

о 

о 

17. Відомості про Щ)вернення фізичним особам помилкових надходжень коштів
(код статгі 5000) 

Код 
етапі 

5000 

Усього 

Місце Реєстраційний 

Номер Прізвище, ім'я, проживаиия номер обліковоі 
Дата повернев- побатькові ПJІ8тнвка Адреса житла карпсн платника 

ни коштів 
розрахувко- ( область, район, ПJІ8ТІІІІК8 податків/серік і вого документа отримувача населений номер паспорта 

ПVJІІМ') отnимvR•Ча 

о о о о о о 

о о о о о о 

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

(код статгі 6000) 

Звіт кандидат Береза Оксана округ 124.ост 7 

Сума(rрн) 

о 

о 



Код етапі 

6000 

Усього 

Номер 
однома 
вдатво 

ro 
ввfІорч 

oro 
окруrу 

(в 
цорІІДХ 

у 
зроста 
НИІІ) 

124 

124 

124 

124 

124 

124 

Дата Номер розрахувко- Найменуванв11 Міецезнаходженв11 Код отримувача перерахуваНВІІ 
коштів воrо документа отримувача отримувача (ЄДРПОУ) 

о о о о о 

о о о о о 

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

Сума(грн) 

о 

о 

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

Код Номер Міецезна- отримува Код Дата розрахув- Оrрвмувач (повна Сума ХОджеНВІІ ча При:�начеНВІІматежу етапі мате�ку ховоrо назва) 
(ЄДРПО 

(rрв) 
документа отримувача 

У) 

Публікування 
агітаційних 

м. матеріалів у 

03.07.2 тзов 
Червоно гра 

208102 
друкованих 

1220 134841598 д,пр. засобах 8100,00 
019 «ЮЕКС» 

Шевченка, 
88 масової 

16а інформації рах 
факт 
ФФ-0000115; 

м. 
Оплата ефірного 

04.07.2 тзов Червоно гра 342198 
часу на 

1211 174956287 телебаченні зг. 6250,00 
019 «БУЖНЕТ» д, вул. 14 рах. 23 від 

В.Стуса.53 04,07,2019 

Публікування 
агітаційних 

м. 
матеріалів у 

ПП «Медіа- Кам'янка-
друкованих 

05.07.2 024740 засобах 
1220 

019 
161058343 центр «Житrя і Бузька, вул. 

50 масової 6624,00 

слово» Шевченка, інформації 
1 згідно з 

рахунком № 134 
від 02.07.19 

м. 
Оплата ефірного 

09.07.2 тзов Червоно гра 342198 
часу на 

1211 144202769 телебаченні, зг. 50,00 
019 «БУЖНЕТ» д,вул. 14 рах. №23 від 

В.Стуса.53 04.07.2019 

м. Надання 

1211 
09.07.2 

135844008 
тзов Червоно гра 342198 ефірного часу 

1200,00 
019 «БУЖНЕТ» д, вул. 14 згідно рах. № 23 

В.Стуса.53 від 4.07.2019 

ППРГ 
м. 

Публікування 

09.07.2 024740 агіт. 
1220 144638006 «Новини 

Червоно гра 
матеріалів у 3952,00 

019 
Прибужжя» 

д, 15 
засобах друк. 

вул.Будівел масової 
.. 
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ьна,22 інформ, зг. рах. 
№133 від 
01.07.2019 

м. 
Виготовлення та 

Червоногра поклейка 
09.07.2 тзов 208102 постерів згідно 

124 1110 134732346 д,пр. рах. № 6000,00 
019 «ЮЕКС» 88 

Шевченка, СФ-0000129 від
16а 8.07.2019 

м. 

Політична 
09.07.2 тзов 

Червоногра 
208102 реклама , рах. № 

124 1110 
019 

135221415 д,пр. СФ-0000128 від 8100,00 
«ЮЕКС» 88 

Шевченка, 8.07.2019 
16а 

Публікування 

м. Сокаль, агітаційних 

124 1220 
09.07.2 

194859600 
КУ «Голос З-

вул.Шашке 
024738 матеріалів у 

8892,00 
019 надБугу» 72 друкованих ЗМІ 

вича, 43 зг.рах.№ 201 від 
04.07.2019р. 
Оплата ефірного 

10.07.2 
«Сокаль» м. Сокаль, 

208460 
часу на 

124 1212 
019 

115940220 Телерадіокомп пл.Січових 
58 

радіо згідно 1350,00 
анія Стільців, 14 рахунку № 1 від 

10.07.2019 р. 
Оплата ефірного 

м. часу на 

10.07.2 
Радіокомпанія Червоно гра 

252370 
радіо згідно 

124 1212 
019 

105942084 «Карітас д, 97 
рахун:куСФ- 2980,00 

Едегем»ПП вул.Шевчен 0000086 

ка, 16А відlО.07.19, 

Розміщення 

13.07.2 
«Сокаль» м. Сокаль, 

208460 матеріалів 
124 1212 

019 
085403894 Телерадіокомп пл.Січових 

58 
агітації 900,00 

анія Стільців, 14 відlО.07.19, 

м. Надання 

124 1212 
13.07.2 

084841881 
тзов Червоно гра 342198 ефірного часу 2960,00 

019 «БУЖНЕТ» д, вул. 14 згідно рах. № 34 
В.Стуса.53 від 11.07.2019 

Публікування 
м. агіт. 

ППРГ Червоно гра матеріалів у 
15.07.2 024740 друк. засобах 2424,00 124 1220 

019 
122959550 «Новини д, 

15 масової 
Прибужжя» вул.Будівел інформ, зг. рах. 

ьна,22 №144 від 
09.07.2019 
Розміщення 

15.07.2 
«Сокаль» м. Сокаль, 

208460 матеріалів 
124 1212 132539376 Телерадіокомп пл.Січових 

58 
агітації, згідно 3117,00 

019 
анія Стільців, 14 рах.І від

,. 
15.07.19р. 

м. Сокаль, 
За передвиборчу 

15.07.2 КУ «Голос З- 024738 агіацію 
124 1220 132901510 вул.Шашке 

72 зг.рах.№ 222 від 3420,00 
019 надБугу» 

вича, 43 10.07.2019р. 
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м. За Розміщення 

15.07.2 
ПП «Медіа- Кам'янка-

024740 матеріалів 
124 1220 

019 
133217733 центр «Житrя і Бузька, вул. агітації, згідно 4433,50 

Шевченка, 
50 рах.148 від слово» 

1 09.07.19р. 

Львівська 
обл., Публікування 

тзов 
Яворівськи агіт.матер у 

15.07.2 Видавничий 
й район, 

321489 друк ЗМІ;згідно 14040,0 
124 1220 171241712 місто рах фак 019 дім «Молода 

Яворів, 
30 №СФ-0000767 

о 

галичина» 
ПЛОЩА від 

РИНОК, 09.07.2019р 

будинок 14 
Омата ефірного 

м. часу на 

16.07.2 
Радіокомпанія Червоно гра 

252370 
радіо згідно 

124 1212 
019 

175850789 «Карітас д, 
97 

рахункуСФ- 3640,00 
Едегем»ПП вул.Шевчен 0000095 

ка, 16А від15.07.19, 

м.Червоног 
рад, Політична 

124 1212 
16.07.2 

104443961 
Радіостудія ВУЛИЦЯ 223695 реклама згід.рах. 4150,00 

019 «Новий двір» ШЕПТИЦЬ 33 №24 від 
кого, 09.07.2019р. 

будинок lA 

публікуваІПІЯ 
агітаційних 

м. матеріалів у 

16.07.2 тзов 
Червоногра 

208102 друкованих 
124 1220 

019 
175348766 

«ЮЕКС» 
д,пр. 

88 
засобах масової 8290,00 

Шевченка, інформації;зг.ра 

16а х.№СФ 

-000041 від 
15.07.2019р

18.07.2 
«Сокаль» м. Сокаль, 

208460 Омата ефірного 
124 1212 

019 
110047659 Телерадіокомп м.Січових 

58 
часу рах№2 від 3200,00 

анія Стільців, 14 17.07.2019 

Оцлата ефірного 
м. часу на 

18.07.2 
Радіокомпанія Червоно гра 

252370 
радіо згідно 

124 1212 
019 

104057740 «Карітас д, 
97 

рахункуСФ- 6120,00 
Едегем»ПП вул.Шевчен 0000087 

ка, 16А від15.07.19, 

Розміщення 

19.07.2 
«Сокаль» м. Сокаль, 

208460 матеріалів 
124 1400 

019 
145812679 Телерадіокомп ІШ.Січових 

58 
агітації, згідно 300,00 

анія Стільців, 14 рах.І від 
10.07.19р. 

м. 

ППРГ Червоногра За публікацію 
19.07.2 024740 матеріалів 

124 1400 
019 

151207743 «Новини д, 
15 зrід. рах 164 від 

4000,00 
Прибужжя» вул.Будівел 16.07.2019р. 

ьна,22 

Звіт кандидаr Береза Оксана округ 124.ост 10 



м. Сокаль, За передвиборчу 

124 1400 
19.07.2 

150242870 
КУ «Голос З-

вул.Шашке 
024738 агіацію 4508,40 

019 надБуrу» 72 зг.рах.№ 228 від 
вича, 43 16.07.2019р. 

Розміщення 

19.07.2 
«Сокаль» м. Сокаль, 

208460 матеріалів 
124 1400 

019 
145240986 Телерадіокомп пл.Січових агітації, згідно 5316,00 

анія Стільців, 14 
58 рах.2 від 

18.07.19р. 
м. За 

ПП «Медіа- Кам'янка- опублікування 

124 1220 
19.07.2 

150739688 центр «Житrя і Бузька, вул. 
024740 агіт. матеріалів 5724,00 

019 50 агітації, згідно 
СЛОВО» Шевченка, рах.160 від 

1 16.07.19р. 

М.Великі 
+; 111 О;виготовл 
ення друкованих 

124 1110 
19.07.2 

190738853 ФОП Петренко Мости,  матеріалів 9150,00 
019 І.Ю. вул.Львівсь  передвиборної 

ка 139 агітації рах.149 
від 16.07.2019р 

Усьо 
о о о о о о о 

53498,0 
го о 

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

Дата Номер 
Код повер- розрпув-

етапі ВеВRІІ ковоrо 
коштів докумеиrа 

8 о о 

о о о 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 
(підпис) 

Виконавець 
(повна назва) 

о 

о 

Секретар 
Центрш�ьної виборчої коміс,ї 

Звіт кандидат Береза Оксана округ 124.ост 

(код етапі 8) 

Місцезва-
ходжевв11 

ВВКОВ8ВЦІІ 

о 

о 

11 

Реквізити 

Код доrовору (дата Првзва-
Сума виковавЦІІ ук.лада111111, номер чевв11 (rрв) 

(ЄДРПОУ) та предмет платежу 

доrовооv) 

о о о о 

о о о о 

Береза О.А. 

Н. БЕРНАЦЬКА 


