
 

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 № 131 
 

________остаточний________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "01" до "24" липня 2019 року  

_Танасов Сергій Іванович___________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 326610, р/р 26436053200663 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)  

_____________________________________________________________ 

 

Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду  

2 Власні кошти кандидата  116050,00 

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 2000,00 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 

права здійснювати відповідні внески  

- 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" 

- 

4 Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі - 

10 внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 

права здійснювати відповідні внески  

- 

11 внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" 

- 

9 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 

договорами 

- 

12 Помилкові надходження коштів - 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 

(2 + 3 + 4 + 9+ 12) 
118050,00 

2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду 

2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 2300):  - 

2100 
Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник 

поточного рахунку  

- 



 

Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

2300 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 

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) 

- 

3110  

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 

відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про 

вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 

відповідні внески 

- 

3120  
Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 

яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 

Закону України "Про вибори народних депутатів України"  

- 

3210  

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 

яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 

неможливості їх повернення відповідним особам  

- 

3230  

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 

надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 

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 
- 

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) 

118050,00 

3. Використання коштів виборчого фонду 

1000  Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 118006,53 

1100  
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

(1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160): 

49765,68 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 

(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів)  

49765,68 

1120 виготовлення відеозаписів  - 

1130 виготовлення аудіозаписів  - 

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

використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 

- 

1150 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

- 

1160 виготовлення та встановлення агітаційних наметів - 

1200  Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 43880,85 

1210  оплата ефірного часу (1211 + 1212): - 

1211  оплата ефірного часу на телебаченні - 





 

Додаток 8 

до постанови Центральної виборчої комісії  

від 14 червня 2019 року № 1010 

 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

 кандидата в народні депутати України  

в одномандатному виборчому окрузі № 131 (форми № 4) 

 
_____остаточний_______ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "01" до "26" липня 2019 року  

_Танасов Сергій Іванович___________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 326610, р/р 26436053200663 
 (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) 

Код статті Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума  (грн) 

2 02.07.19 @2PL768896 30000,00 

2 03.07.19 @2PL380519 20000,00 

2 05.07.19 @2PL488530 10000,00 

2 08.07.19 @2PL615930 4050,00 

2 08.07.19 @2PL630519 15000,00 

2 11.07.19 @2PL416405 7000,00 

2 11.07.19 @2PL425000 12200,00 

2 18.07.19 @2PL6633010 17800,00 

Усього   116050,00 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок  

добровільних внесків юридичних осіб  

(код статті 3) 

 

Код статті 
Дата надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Наймену-вання 

платника 

Місцезнаход-

ження платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

3 15.07.19 12 Громадська 

організація 

«Солідарна 

Справа 

Громад» 

01015, 
м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 
ЛАВРСЬК
А, будинок 

16 

42992954 2000,00 

3 - - - - - - 

3 - - - - - - 

Усього      2000,00 
 



 

2. Відомості про надходження на поточний рахунок  

добровільних внесків фізичних осіб  

(код надходження коштів 4) 
 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, 

район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

4 - - - - - - - 

4 - - - - - - - 

4 - - - - - - - 

Усього       - 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків  

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

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

(код статті 10) 
 

Код статті Дата надходження 

внеску 

Номер розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

10 - - - - - - 

10 - - - - - - 

10 - - - - - - 

Усього      - 

 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків  

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

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

 (код статті 10) 
 

Код статті 
Дата надход-

ження внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

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) 
 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер розрахунко-

вого документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаход-ження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума 

(грн) 

11 - - - - - - 

11 - - - - - - 

11 - - - - - - 

11 - - - - - - 

Усього      - 

 

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 11) 
 



 

Код статті 

Дата 

надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

11 - - - - - - - 

11 - - - - - - - 

11 - - - - - - - 

Усього       - 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями 

за укладеними договорами  

(код статті 9) 
 

Код статті 

Дата 

перерахування 

штрафних 

санкцій 

Номер розрахун- 

кового 

документа 

Виконавець 

(повна назва) 

Код виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, 

номер та 

предмет 

договору) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

9 - - - - - - - 

9 - - - - - - - 

9 - - - - - - - 

Усього       - 

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок  

від юридичних осіб  

(код статті 12) 
 

Код статті 
Дата надходження 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

12 - - - - - - 

12 - - - - - - 

12 - - - - - - 

Усього      - 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок  

від фізичних осіб  

(код статті 12) 
 

Код статті 
Дата надход-

ження внеску 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума  

(грн) 

12 - - - - - - - 

12 - - - - - - - 

12 - - - - - - - 

Усього       - 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам  

(код статті 2100, 2300) 

 

Код статті 
Дата повернення 

внеску 

Номер розрахун-

кового документа 

Отримувач  

(повна назва) 

Місце- 

знаходження отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

Усього      - 

 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам  

(код статті 2100, 2300)  
 



 

Код статті 

Дата 

повернення 

внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

отримувача 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

отримувача 

Сума 

(грн) 

 - - - - - - - 

 - - - - - - - 

 - - - - - - - 

Усього       - 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб  

до Державного бюджету України  

(код статті 3110, 3120, 3210, 3230)  

Код статті 
Дата перераху-

вання внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

платника 

Місцезнаходження 

платника 

Код платника 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

Усього      - 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб  

до Державного бюджету України  

(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

 

Код статті 
Дата перераху-

вання внеску 

Номер 

розрахункового 

документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

платника 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки 

платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

Сума (грн) 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

Усього       - 

15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов’язаних з відкриттям і закриттям 

рахунку та його функціонуванням 

(код статті 4000) 

Код статті Дата оплати послуг 

Номер 

розрахункового 

документа 

Найменування 

банку 

Місцезнаходження 

банку 

Код банку 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

4000 - - - - - - 

4000 - - - - - - 

4000 - - - - - - 

Усього      - 

 

16. Відомості про повернення юридичним особам  

помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

 

Код статті 
Дата повернення 

коштів 

Номер 

розрахункового 

документа 

Отримувач  

(повна назва) 

Місце- 

знаходження 

отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

5000 - - - - - - 

5000 - - - - - - 

5000 - - - - - - 

Усього      - 



 

 

17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000)  

Код 

статті 

Дата повернен-

ня коштів 

Номер 

розрахунко-

вого документа 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

отримувача 

Місце 

проживання 

платника 

(область, район, 

населений 

пункт) 

Адреса житла 

платника 

Реєстраційний  

номер облікової 

картки платника 

податків/серія і 

номер паспорта 

отримувача 

Сума (грн) 

5000 - - - - - - - 

5000 - - - - - - - 

5000 - - - - - - - 

Усього       - 

 

18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку  

в друкованих засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

 

Код статті 

Дата 

перерахування 

коштів 

Номер розрахунко-

вого документа 

Найменування 

отримувача 

Місцезнаходження 

отримувача 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ) 
Сума (грн) 

6000 - - - - - - 

6000 - - - - - - 

6000 - - - - - - 

Усього      - 

 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку  

виборчого фонду кандидата в народні депутати України  

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

1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

 

Номер 

одномандатно

го виборчого 

округу  

(в порядку 

зростання) 

Код 

статті 

Дата 

платежу 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Отримувач (повна 

назва) 

Місцезна-ходження 

отримувача 

Код 

отримувача 

(ЄДРПОУ) 

Призначення 

платежу 

Сума  

(грн) 

131 1110 03.07.19 183637683 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "ПРЕС 

КОРПОРЕЙШН 

ЛІМІТЕД" 

21034, Вінницька 

обл., місто 

Вінниця, ВУЛИЦЯ 

ЧЕХОВА, будинок 

12-А 

32168763 

Виготовлення 

друкованих 

матеріалів 

передвиборної 

агітації 

зг.рах.№СФ-

003049 від 

03.07.19 

10000,08 

131 1110 03.07.19 145613759 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"БРЕНД-МЕДІА-

МИКОЛАЇВ" 

54020, 

Миколаївська обл., 

місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ 

НОВОСЕЛЬСЬКА

, будинок 33/1 

34949255 

Виготовлення 

агітаційної 

продукції зг. 

Рах.№ 352 від 

03.07.19 

27645,60 

131 1220 05.07.19 094919395 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

"ЗОРЯ" 

57001, 

Миколаївська обл., 

Веселинівський 

район, селище 

міського типу 

Веселинове, 

МОЗОЛЕВСЬКОГ

О, 8 

02474096 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ 115 від 

03.07.19 

2385,00 



 

131 1220 05.07.19 094302209 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ВІСТІ 

ВОЗНЕСЕНЩИНИ" 

56500, 

Миколаївська обл., 

місто Вознесенськ, 

ВУЛИЦЯ 

ПУШКІНСЬКА, 

будинок 19/2 

02474104 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ 163 від 

01.07.19 

2511,00 

131 1220 05.07.19 111844495 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

"КОНТАКТ" 

55002, 

Миколаївська обл., 

місто 

Южноукраїнськ, 

БУЛЬВАР 

ЦВІТОЧНИЙ, 

будинок 9, кімната 

72-84 

20872794 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ СФ-192 

від 03.07.19 

3178,56 

131 1220 05.07.19 112042929 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

"КОНТАКТ" 

55002, 

Миколаївська обл., 

місто 

Южноукраїнськ, 

БУЛЬВАР 

ЦВІТОЧНИЙ, 

будинок 9, кімната 

72-84 

20872794 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ СФ-201 

від 03.07.19 

3949,12 

131 1220 05.07.19 094837994 

РЕДАКЦІЯ 

РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ 

" ЄЛАНЕЦЬКИЙ 

ВІСНИК" 

55500, 

Миколаївська обл., 

Єланецький район, 

селище міського 

типу Єланець, 

ВУЛИЦЯ КАРЛА 

МАРКСА, 

будинок 122 

02474133 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ 94 від 

02.07.19 

5000,00 

131 1350 10.07.19 073546119 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "МЕГАПОЛІС 

ІНВЕСТ ПЛЮС" 

61009, Харківська 

обл., місто Харків, 

ВУЛИЦЯ 

ДОСТОЄВСЬКОГ

О, будинок 5 

36456228 

Розміщення 

друкованих 

агіт.матеріалів на 

засобах 

зовнішньої 

реклами зг. 

Рах.№ 

МИП0003351 від 

05.07.19 

9360,00 

131 1400 10.07.19 073546119 

Фізична особа-

підприємець 

МІСЮРА ДЕНИС 

ГЕННАДІЙОВИЧ 

54003, 

Миколаївська обл., 

місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ 6 

ВОЄННА, 

будинок 8 

3545105270 

Розповсюдження 

матеріалів 

передвиборної 

агітації зг.рах.№ 

32 від 01.07.19 

15000,00 

131 1220 11.07.19 163751946 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

"БЕРЕЗАНЬ" 

57401, 

Миколаївська обл., 

Березанський 

район, селище 

міського типу 

Березанка, 

ВУЛИЦЯ 

ЦЕНТРАЛЬНА, 

будинок 14 

02474085 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ 183 від 

08.07.19 

1478,75 

131 1220 11.07.19 163358789 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМТВО " 

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

" ТРИБУНА 

ХЛІБОРОБА " 

56401, 

Миколаївська обл., 

Доманівський 

район, селище 

міського типу 

Доманівка, 

ВУЛИЦЯ 

ЦЕНТРАЛЬНА, 

будинок 39 

02474127 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ 91 від 

09.07.19 

2700,00 

m.boryslavska
Підсвічування



 

131 1220 11.07.19 163020099 

РЕДАКЦІЯ 

РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ 

" ЄЛАНЕЦЬКИЙ 

ВІСНИК" 

55500, 

Миколаївська обл., 

Єланецький район, 

селище міського 

типу Єланець, 

ВУЛИЦЯ КАРЛА 

МАРКСА, 

будинок 122 

02474133 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ 108 від 

10.07.19 

2825,00 

131 1110 12.07.19 140244505 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"БРЕНД-МЕДІА-

МИКОЛАЇВ" 

54020, 

Миколаївська обл., 

місто Миколаїв, 

ВУЛИЦЯ 

НОВОСЕЛЬСЬКА

, будинок 33/1 

34949255 

Виготовлення 

друкованих 

матеріалів 

передвиборної 

агітації зг. Рах.№ 

374 від 10.07.19 

12120,00 

131 1220 18.07.19 153501134 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

"ЗОРЯ" 

57001, 

Миколаївська обл., 

Веселинівський 

район, селище 

міського типу 

Веселинове, 

МОЗОЛЕВСЬКОГ

О, 8 

02474096 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ 108 від 

06.07.19 

1192,50 

131 1220 18.07.19 155127127 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

Ю "РЕДАКЦІЯ 

ГАЗЕТИ "НОВИНИ 

ВОЗНЕСЕНСЬКА: 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" 

56500, 

Миколаївська обл., 

місто Вознесенськ, 

ВУЛИЦЯ 

СОБОРНОСТІ, 

будинок 8 

20907469 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ 356 від 

15.07.19 

2000,00 

131 1220 18.07.19 154841574 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

"ЗОРЯ" 

57001, 

Миколаївська обл., 

Веселинівський 

район, селище 

міського типу 

Веселинове, 

МОЗОЛЕВСЬКОГ

О, 8 

02474127 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ 139 від 

15.07.19 

2875,00 

131 1220 18.07.19 154111793 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМТВО " 

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

" ТРИБУНА 

ХЛІБОРОБА " 

56401, 

Миколаївська обл., 

Доманівський 

район, селище 

міського типу 

Доманівка, 

ВУЛИЦЯ 

ЦЕНТРАЛЬНА, 

будинок 39 

02474127 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ 100 від 

15.07.19 

2250,00 

131 1220 18.07.19 155435179 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ВІСТІ 

ВОЗНЕСЕНЩИНИ" 

56500, 

Миколаївська обл., 

місто Вознесенськ, 

ВУЛИЦЯ 

ПУШКІНСЬКА, 

будинок 19/2 

02474104 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ 184 від 

15.07.19 

2923,92 

131 1220 18.07.19 155756489 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

"КОНТАКТ" 

55002, 

Миколаївська обл., 

місто 

Южноукраїнськ, 

БУЛЬВАР 

ЦВІТОЧНИЙ, 

будинок 9, кімната 

72-84 

20872794 

Публікування 

агітаційних 

матеріалів у 

друкованих 

засобах масової 

інформації 

зг.рах.№ СФ-235 

від 15.07.19 

3612,00 
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