










3. 

Код статті 

4 

4 

4 

4 

Усього 

Дата 11адход-
же1н1я внеску 

8.07.19 

11.07.19 

Відомості про надходження на поточний рахунок 

добровільних внесків фізичних осіб 

(код надходження коштів 4) 

Місце прож1ша11-
Реєстрацій11ий 

Номер розра- ПJ)ізв11щс, ім'я, 
11s1 nлат1111ка Адреса ж11тла 

11омер облікової 
ху11-кового r,o батькові картки плаm11ка 

ПЛQТНІІКЦ 
( область, рай 011, платника 

податків/серія і докуме11та 
11аселе1111й пу11кт) 

11омер паспорта 

- Куртєв
Андрій

Іванович

- Марчук 

-

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

Сума 

(гр11) 

5000,00 

18360,0 
о 

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 статті Дата 11адходження Номер розраху11кового Най�1е11ування Місцезнаходження плат- Код платника Сума 
в11ес1,.-у докуме11та платн11ка ннка (ЄДРПОУ) (грн) 

10 о о о о о о 

Усього о о о о о о 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

фізичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори на

родних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески 

(код статті 1 О) 

Місце прож11- Реєстраційн11й 

Дата 11адход-
Номер розраху11- Прізвище, і•t'я, вання плат1111ка 

Адреса ж11тла 
номер облікової 

Код статті кового до1,.-уме11- по батькові (область, райо11, картки платника Сума 
ЖСНІІЯ внеску 

та платн11ка насележtй 
платника 

податків/серія і (грн) 

nyн1,.-r) номер паспорта 

10 о о о о о о о 

Усього о о о о о о о 

6. Відомості про надходження внесків юридичних осіб, розмір яких перевищує розмір,

визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних депу

татів України" 

( код статті 11) 

0706-5 









• 

о о о о о 

о о о о о 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку

виборчого фонду кандидата в народні депутати України

о 

о 

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

1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

Но"ер ОДІІО· 

мандатного Номер роз-
Отримувач Місцезиа- Код отриму-в11борчоrо 

Код статті Дата платежу 
раху11-ково-

(повна наз- ходження вача (ЄДР-
Прн1начени11 Сума 

округу ro докуме11-
ва) отримувача ПОУ) 

платежу (гри) 
(в поркдку та 

зростан1111) 

Розмі-

щення 

друко-

ваних 

м.За- агіта-

поріж- ційних 

жя, ма-
ФОП вул.- теріалів 

80 1350 8.07.19 
1602297 Макси- Михай- чи 5000,0 

80 мович ла політич- о 

ю.в. Гру- ної ре-
шевсь- клами 

кого, на 

буд. 132 носіях 

зовніш-

ньої ре-

клами зг 

договору 

ТЕЛЕ- смт- Розпо-

РА- Мирне, всюд-

80 1211 12.07.19 1124500, 
ДІО- вул.Ко 

20488378 
ження 

17820,0 
КОМ- мсо- пере-

ПАНІЯ мольсь двибор-

МТВ- ка. б.З ної 

Усього 

0706-S 




