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,Щоdаmок 7

d о посmано в u Ценmр альноt в uб орчоi| Kotиicii
Bid 14 червня 2019 poty М 1010

форма Nэ 4
\звIт

про надходж(ення та використання коштiв виборчого фонду
кандидата в народнi депутати УкраIни

в одномандатному виборчому окрузi NЬ184

пDомrжнии
(вид звiту: промiжний, остаточний)

за перiод з "2|" вересня до "21" жовтня 2021 року
Лагута Геннадiй Миколайович

(прiзвиruе, iм'я, по батьковi кандидата в лепутати)

Вiддiлення АТ КБ кПРИВАТБАНК>
Херсонська фiлiя Новокаховське вiддiлення, код еДРПоУ 14з60570,

мФо з52479
п/о UA 02 З524'79 000002643905220 1 8з0

(назва та код банrсу, в якоI\4у вiлкрито по,го,tлtий paxyнol(, No рахунку)

Код
cTaTTi

Найменування cTaTTi
Сума
(грн)

1. Надходження коштiв на поточний рахунок виборчого фонду

2 Власнi кошти кандидата

J Добровiльнi внески юридичних осiб, у тому числi 1050000,00

I0 BHecKu осiб, вuзлtаченuх у часmuнi mреmiй сmаmmi 50 Закону
Украi|нu "Про вuборu HapodHux dепуmаmiв YKpaiHl,t", lLKi не л4а,юmь

права зdiйснловаmu BidпoBidHi BHecKu

]l внескu, розл,tiр якuх перевuu4уе роз]чliр, вuзначенuй часmuноrо Dpyzoto

сmаmmi 50 Закону Украiнu "Про вuборu HapodHux dепуmаmiв
YKpai|Hu"

4 Лобровiльнi внески фiзичних осiб, у тому числi
]0 BHecKu осiб, вuзначенuх у часmuнi mреmiй сmаmmi 50 Заколlу

Украi|нu "Про вuборu нароdнuх Dепуmаmiв YKpai|Hu", якi не л4аюmь

пDава зdiйснловаmu вidповidнi BHecku

11 BHecKl,t, розл,tiр якuх перевuu4у€ розл4iр, вuзначенuй часmuною dpyzolo
сmаmmi 50 Закону Украiнч "Про вuборu нароdнuх dепуmаmiв
YKpaiHu"

9
Перерахування штрафних санкцiй виконавцями за укладеними
договорами

\2 Пом и:rковi надходltсення tсоштiв

1050000

2. Перерахування коштiв з поточного рахунку виборчого фонду
2000 Повернення добровiльних BHecKiB особам (2100 + 2300):

для оприл, Промill<ний звiг кандидата народгri депутати Лаryти l-.Mldoc



Код
cTaTTi

Найменування cTaTTi
Сума
(грн)

2100
Повернення особам BHecKiB, вiд яких вiдмовився розпорядник
поточного рахунку

2з00

ГIовернення особам BHecKiB, rцо надiйшJIи до виборчого фонл}
пiсля дня голосування (у разi вкJIючення канлидата в депутати до
виборчого бюлетеня для tIовторного голосування - пiсля лня
повторного голосування)

3000
Перерахування коштiв до Державного бюджеry Украiни
(31 10 + 3120 + 3210 + 3230)

3110

Перерахування до f{ержавного бю/]ltсету УкраТrlи BHecKiB осiб, якi
вiдповiдrrо до LIастини третьоТ cTaTTi 50 Закону УкраТни "Про
вибори народних депутатiв УкраТни" не MaIoTb права здiйснювати
вiдповiднi внески

з 120
ПерерахуваI{ня до .Гdерiкавного бюджету УкраТни BHecKiB, розмiр
яких перевищуе розмiр, визначений частиною другою cTaTTi 50

Закону Украiни "ГIро вибори народних деIIутатiв Украiни"

3210
Перерахування до Щертсавного бюдхсету УкраТни BHecKiB осiб, вiд
яких вiдмовився розпорядник поточI{ого рахунку, в разi
неможливостi Тх повернення вiдповiдним особам

з2з0

Перерахування до .Щержавного бюджету УкраТни BHecKiB, tцо

надiйtп:rи до виборчого фонду пiсля дня голосування (у разi
вклюLIення кандидата в депутати до вибор,Iого бюлетеня /lля
повторного голосуваI{ня - пiсля лня повторного голосування),

разi немоrкливостi Тх гlовернення банком вiдповiдним особам
у

4000
Банкiвськi послуги, не пов'язанi з вiдкриттям i закриттям
рахунку та його функцiонуванням

5000 Повернення помилкових надходжень коштiв

б000
Опублiкування реквiзитiв поточного рахунку в друкованих
засобах MacoBoi iнформацii

Усього перераховано коштiв з поточного рахунку виборчого фонлу
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000)

Загальний розмiр виборчого фошду
(2 + з + 4+ |2)_ (2000 + з000 + 4000 + 5000 + 6000)

3. Використання коштiв виборчого фонду
1000 Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 1,0217з6,52

1 100
Виготовлення матерiалiв передвиборноi агiтачii
(1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160):

191064,84

1110 l]иготовJIення лрукованих матерiалiв гrерелвиборноТ агiтацii
(плакатiв. листiвок. буклетiв та iнtпих агiтацiйltих ма,герiалiв)

145056,84

1l20 виготовлення вiдеозаписiв
1 130 виготовлення аудiозаписiв
1 140 виготовлення предметiв, матерiалiв (cyBeHipiB, канцтоварiв тощо) з

використанням прiзвищ чи зображень (портретiв) кандидатiв
46008,00

l 150 придбання KaIIцToBapiB, паперу, iнших trредме,гiв i матерiалiв дJIя

виготовлен няl пцатерiалi в передвиборtrоТ агiтацiТ

1 160 виготовленIlя Ttl встановJIеIIлIя агiтацiйлtих HaMeTiB

1200 Використання засобiв MacoBoi iнформачii (1210 + |220): 2425з6,95

;I.Jlя оllриJI. Ilроп,lilкниГл звil,каttдt,tда,r,а ttаролlli депуr,а,глt JIагуr,и Г.N42dос



Код
cTaTTi

Найменування cTaTTi
Сума
(грн)

12l0 опJIата ефiрного часу (1211 -+ \2|2): 84500

]2] ] опtLапl,а ефiрrtоzо чOсу lla пlаrcбач,еннi 80000,00

1212 опла.mа ефiрноео ч,асу 1la padio
4500,00

|220
публiкування агiтацiйних матерiалiв у друкованих засобах масовоi
iнформаuii

158036,95

1300
Iншi послуги, пов'язанi з проведенням передвиборноi агiтацii
(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360):

318134,73

1310 транспортнi послуги для реалiзацii заходiв передвиборнот агiтацiI
(перевезення виборчих ;Iистiвок, плакатiв, технiчних засобiв та

об.паднанн я дJlя ведення передвиборноi агiтацii, а TaKoxt iнших
пlэедм eTiB i MaTepi алiв, п о в' яз аних iз перелвиlqрдщqзЩqQ_

\320 оренда булинкiВ i примiiцень лля проведення публiчних лебатiв,

дискусiй, "круг:tих cToJTiB", пресконференtцiй, а також дJIя

виготовлення матерiалiв передвиборноi агiтацii
1 330 оренда обладнання та технiчних засобiв для ведення передвиборноi

агiтацiТ
1340 оренда примiщень ycix форм власностi для проведення зборiв

громадян, iнших публiчних заходiв передвибо
з500,00

1 з50 розмirцення друкованих агiтацiйних матерiалiв чи полiтичноТ

реклами на носiях зовнirпньоi реклами (бiлборлах, вивiсках,
сiтiлайтах Tor-rto)

з|46з4,7з

1 360 Послуги зв'язку (l36l + 1362):

1 зб] посJLу?ч еJlекпхрu.чноZо зв'язкУ (mел ефонrtоzо, пlелtеzрафrLоzrl,

Qлсlп,tоmелеz,рафrtоzо, фаtссuл,tiлtьt-tоzо, dокул,tенmаJlьIlо?о зr]'язку,

мереэlс llla Kat-tctttiB переdа.ванtя dartux п,tоtцо)

1 зб2 послу?Ll поLLпllовоZо зв' язtiу
1400 Iншi витрати на перелвиборну агiтаlliю (розповсюдження

виборчих .llистiвоtс, п;rакагiв та iнпrих JIрукованих агiтацiйних
ма,герiалiв LIи друкованих вилань, в яких розмiцено ма,герiали

передвиборноi агiтаilii; провелення мiтингiв, походiв,

демонстрацiй, пiкеr:iв, KoHtIepTiB, вистав, спортивних змагань,

демонстрацii фiльмiв тателепередач чи iнших публiчних заходiв за

пiдтримки кандидата в депутати, а також оприJIюднення iнформацiТ
про таку пiдтримку тощо)

270000,00

Залишок коштiв на поточному рахунку виборчого фонду
(2 + з + 4 + 9 + |2 _2000 _ 3000 _ 4000 _ 5000 _ 6000 _ 1000)

2826з,48

9

Розпорядник коштiв
поточного рахунку
виборчого фонду

Звiт подано "22" я(овтня 2021 року

Лях Н.А,

(пiдпис) (прiзвиrце r,a iнirtiа.lrи)

лJlя оIlрил, Проп.lirкtttлГл звi,г канrtи]lаr,а tlароднi /tспутати Лагу1,},l Г.МЗdос



,Щоdаmок 8

0о посmановu l|енmрально'i вuборчоi KoMicit
Bid 14 червня 2019 року М 1010

РОЗШИФРОВКА
до Звiту про надходження та використання коштiв виборчого фонду

кандидата в народнi депутати Украiни
в одномандатному виборчому окрузi J\b 184 (форми ЛЪ 4)

2. Вiдомостi про надходження на поточний рахунок
добровiльних BHecKiB юридичних осiб

(код статгi 3)

промirкниii
( в и,rt з в i,гу : прtl;чt i lKt t и i,i, осr,irгоч t r и й )

за перiод з "21> вересня до "21 " жовтI{я 2021 року
Лагyта f'еннадiй Миколайович

(прiзвиrrtе, iпл'я, гIо ба,гьковi кан/tида,га в депуr,аги)

Вiддiлення А'Г КБ (ПРИВАТБАt]К)
Херсонська фiлiя Новокаховське вiлдiлення, код СlIРПОУ l4З60570,

мФо 352479

цlрjj А 92 З 52479 000002643905220 l 8 J !

1. Вiдомостi про налходження на поточrlий рахунок власних коштiв
кандидата в народrli /Iепутати Украiни

(ко.ц cTaTTi 2)

Код cTa,rTi дата надходженrrя tсourTiB I Iопtе|l llсrl|lttхуttt{оRого /l0KyillelI],l C]ylra (гпн)

2

2

2

Усього

код cr nrтi .Щата надходження
внеску

Ilolrep
|)озi)а xylIKOBoI,o

l Iлilлtсltу-впttня
llла,гIlll lta

]\,Iiсttезпаход-
жсtIllя платllltl(а

Кол lrllitt,ltltKa
((]дрпо})

Супlа
(грlt)

J 24.09,2l 95

пп "пАртlя
Iгоря

КОЛИХАСВА
,HDK|"

yKPAIHA, 73003,
ХЕРСОНСЬКА

оБл., м. XEPcotI
суворовський

р_н, вул,
ярослАвА

мудрого, Буд.
l2_14, KI]. (оФIс)

з 9550770 1 00000,00

J 27,09.2l 96

IIгl "пАртlя
Iгоря

колихдсвл
"н,l,ж|"

yKPAlHA, 7300з,
ХЕРСОНСЬКА
оБл., м, хЕрсон
суворовсы(ий
р_н, вуJL
ярослАвА
мудрого, Буд.
l2-14, кв. (оФIс)
24

з9550770 l 00000,00

J 29.09.21 l02

пп ,пАртlя
Iгоря

колихАевА
"нтя(!"

укрАIнА, 73003,
ХЕРСОНСЬКА
оБл., м. хЕрсон
суворовськийр-н, вул,
ярослАвА
мудрого. Буд.

39550770 200000,00

лJlя оприл, ПромilкltIлй звiт каItдлtдатаr tIapoдlti ltепуrати Лагутtt Г,Irtldос



l2-14, кв. (оФIс)
24

J 04.10.2l l07

IlгI "гIАртIя
Iгорrl

коJlихАсвА
"tlтж!"

yKPAtHA, 7300з,

ХЕРСОНСЬКА
оБJl,, м. хврсон
суворовськиЙр-н, вул,
ярослАвА
мудрого, Буд.
12-14, кв. (оФIс)
24

з95 50770 200000,00

з 12.10.2l l08
пп

"ПАРТIЯ IГОРЯ
КОЛИХАСВА
"нтж!"

yKPAIHA, 7з003,
ХЕРСОНСЬКА
оБл., м. хЕрсон
суворовськиЙр-н, вул.
ярослАвА
мудрого, Буд,
12-14, кв, (оФIс)
24

з9550770 50000,00

J |2. l0, 2| l09

пll
"ПАРТIЯ IГОРЯ
КОJIИХАСВА

,нтж|"

укрАiнА, 73003,
хЕрсонсь](А
оБл., м. хЕрсон
суворовськиЙ
P_Ll, вул.
ярослАвА
мудрого, Буд.
l2_14, кв. (оФIс)
24

3 9550770 100000,00

J l 8. l0.2l ll0
пп

,]lАртIя Iгоря
КОЛИХАСВА

"нтж!,

укрАiнА, 7з003,
ХЕРСОНСЬКА
оБл., м. хЕрсон
суворовськиЙ
P_tl, вул,
ярослАвА
мудрого, Буд.
l2-14, кв. (оФlс)
24

395 50770 1 00000,00

J l8.10.2l lll
пп

"пАр,гIя Iгоря
КОJIИХАСВА

"II-DK|"

yKPAiHA, 7з003,
ХЕРСОНСЬКА
оБл., м, хЕрсон
суворовськиЙр-н, вул.
ярослАвА
мудрого, Буд,
l2-14, кв. (оФ]с)
24

39550770 100000,00

з l8.10.21 lll
пll

,пАртIя lгоря
](олихАсвА

"нтжI"

укрА'IнА,7300з,
ХЕРСОНСЬКА

оБл,, м. хЕрсон
суворовськиЙ

р-н, вул,
ярослАвА

мулрого, Буд,
l2-14, кв, (оФIс)

24

з95 50770 l 00000,00

Усього l 050000.00

3. Вiдомостi про надход}кення на поточний рахунок
добровiльних BHecKiB фiзичних осiб

(код надходження коштiв 4)

4. Вiдомостi про падходження на поточний рахунок BHecKiB
юридичних осiбо визначених у частинi третiй cTaTTi 50 Закону Украiни "Про вибори

народних депутатiв Украiни"о якi не мають права здiйснювати вЦповiднi внески

дIя оприл. Промiяtний звiт кандидата наролнi депугати Лаryти Г.М5dос

Код cTaTTi
,Г(аr,л

lltlдхOджеIlнll
alIecKy

fIoillep
ро]ра xyl}

l{оR о го
лок},лlеll] а

Прiзвtttче, iлt'я,
по батt,ковi
плптIllIl{il

Micrtc
прожllван Hrl

пJlaTlllll{i
(область,

Pliioll,
lIпселсtlIt i't

Длрсса жIlTJla
пллтllIl Kl

PcccTpauiii Hrril
tloпlep облiковоi

l(tlpl,Kll
пJlaTllIl ка

tttt/tlтKitr/celrirl i
llo}Iel) пасп()l)та

Сl,лrа
(грtl)

4

4

4

4

Усього



(код cTaTTi l0)

Код cTnтTi ffaTit ttллходження
lrIlpclc\|

I Iопrер розрахунковогrt
пalla\,trlоIl,г,

Hitl-tirreHyBa lrtlя
плi1,1,IIllltа

]\,I iсцезшахолжеrlпя
IIлilтtlllкл

код платнttка
/(,прпо\/)

Сl,пIа
(гпrrI

l0
10

10

Усього

Кол с,гатr,i /{arrr ltаltхол-
жеIlllя Btlccl(y

I Iопrер

роз l)ах},Illtовог0
доl(у[|еllтil

Прiзвпulе, iм'я,
по батьковi
плilтlIlrка

lVl iсце
прожIlвання

платника
(обллсть, paГloH,

rtаселенllгл

r\лlrсса жtrrllа
I1.IIilI,1lllltil

Ресстрл tlii'tlt tti't

ttrllle1l обltilсовоi
l{lpl,KIl l1.IlaTIlllKl
tlола,гкiв/сс;lirl i

Il0[lcI) tllcIlo|)1ll

Супtа
(грll)

10

l0
l0

Усього

5. Вiдомостi про надход}кення на поточний рахунок BHecKiB

фiзичних осiб, визначених у частинi третiй cTaTTi 50 Закону Украihи "Про вибори
народпих депутатiв Украihи", якi не мають права здiЙснювати вiдповИнi внески

(код cTaTTi 10)

6. BйoMocTi про надходження BHecKiB юридичних осiб, розмiр яких перевищу€

розмiр, визначений частиною другою cTaTTi 50 Закону Украiни "Про вибори
народних депутатiв Украiпи"

(код cTaTTi 1 1)

7. Вiдомостi про надходження BHecKiB фiзичних осiб, розмiр яких перевищус розмiр,
визначениЙ частиною другою cTaTTi 50 Закону Украiни "Про вибори народних

депутатiв Укратни"
(код cTaTTi 11)

8. Вiдомостi про перерахування штрафних санкцiй виконавцями
за укладеними договорами

(код cTaTTi 9)

Кол с,га,гтi
Дата

lIалходжсll ltrI
I lолtср розllахl,ttlсо-

в()г0 лок),лlеlrlil
l I;tiiпlcrll,rratlttrt

пла1 llIl l(rl

iVI ictte,rltitxo.rl-жeHllя
плilI,Iilll{ll

Iioll ttrlлпtltкл
((]дрпо)/)

Супlп
(грlt)

i
1

l
l

Усього

Кол сr,аr,гi
f|aтir

llадхоllжеli llя
BIlccKy

I Ioltep
l)0]pa х)/llк0l}ого

лоltул1 eIlTir

flрiзвttlче, iпt'я,
tlo бitr ьшовi
пJ|lт,нtl\'л

Mictle
прожI!вання

платнt|ка
(обJrасть, paitolt!

tticeлeltltil
пуl{кт)

r\лресп жllr:lп
IlJIil1,1llt Kil

Ресстра ttiйllllii
tlопtср об.пiковоi

Ka|)l,KlI 11лп,IlIllltil
lttlллr,кiв/сеIriя i

lI0лlcl} IlлcIlol) Iil

Cyttl
(грlt)

ll
1l
ll

Усього

I{од сr,аr"гi

Дата
llcpc|)il хуRа}l Hrl

шr,рлфнttх
caltttttiii

flolrep розрахуlг
кового

лок),ilrсl{1,il

l}ltKollaBerrb
(lloBtla llrtзва)

Кол BttKottttBr(я
((]l(Pl Ioy)

рскtriзtltlt
логовору (лаr,а

}/ltJIirдil Il llrl,
lloNreI) 1Il
lI|)cl([lcl

лor,otrotlr,)

II 1rtlзttit.tcttttll
IlJIn I сж),

Сулrа
(грlt)

9

д.ля оприл. Промiлtний звiт кандидата народнi депутати Лагути Г.М161dос



9

9

Усього

9. Вiдомостi про помилковi надходэкення коштiв на поточний рахунок
вiд юридичних осiб

(код cTaTTi 12)

10. Вiдомостi про помилковi надходэкення коштiв на поточний рахунок
вiд фiзичних осiб

(код cTaTTi 12)

11. Вiдомостi про повернення добровiльних BHecKiB юридичним особам
(код cTaTTi 2100,2300)

12. Вiдомостi про повернення добровiльних BHecKiB фiзичним особам
(код cTaTTi 2100, 2300)

13. Вiдомостi про перерахування коштiв юридичних осiб
до Щержавного бюдrкеry Украihи
(код cTaTTi 31 10, ЗI20, З21,0, З2З0)

Код сr,лттi .Д,ата надходженпя
BIlecKy

i Iопlср

ро] |)ilхуllI(0Rого
l IlitпtetlyBltllllя

пJIlI]llt l(a

j\,l iсttезtlл ходжеtlltя
IIJI}t],ll l l l{il

код платнtllсл
(сдрпо))

Сl,пrа
(I,|)lI)

12

12

\2
Усього

Koll cl,aTTi Дirтл Hitl(xo,1t-

жеllllя I}IlecK),

I IoNtep

ро] ра x},l l-
кового

llol\'}'llclll l

Гlрirвllutе, iпt'я,
tro баr,ьковi
llла1,1ll l кл

N,licrte
прOжllванlirI

IIJla,гllIl l(a
(обrtасть, paitoll,

ttaccлettllii

Д/l1lccit жllт.па
llJlaTIIllKil

I)есстраlliй tttll-t

tloпle;r oбLlitttltloi
liilI)]](ll

l]JIlI,1lItKa
trола1,1сiв/ссрiя i

()упrа

(грtr)

l2
12

12

Усього

Код cтaTTi f(aTa поверltсння l loltep розрахl,tl-
l{овог0 лоl{улlеlIтt

Отримувач
повна назва'|

NIicrrc-
]нлход?ксllIlя o,Il)ll}rYBlltla

Кол oT1lltпtyBlt.ta
/r,прпо\i t

Супrа
1гпнl

Усього

Код с,гаттi
l|aтa

повеl)llеlIllя
RI rcc ку

I,I oNlep

ро ]|)а х},rlкового
локуNrеlrrа

l'Iрiзвllutе, iпt'я,
tlo батьковi
oTl)ll[|yBilllir

i\,Iictte
пl)ожlIвilllня

Ilлатнllк1l

(обллсть, pritorr,
tlaceJIeIlllii

Алреса житлл
плilтllltl{а

Рссстра tliй ttttii
ttoпrcp обrtiковоi

l(ill),rKll пJIll]]llll{л
поrrrтrсiв/серiя i

IIo[lel) Ilлспорl,л

Сума
(гр н)

Усього

Код с,гаr,тi {а,гл trepepaxy-
вtlнllя RllecK),

I Iопtср

розрл хуuко8ого
л(}ltчпlсI|т1l

Н а il пt ену ва н tl rl

пJlа-rннка
IlIiclle,rHл xollжctrtIrI

пла],ншка
Код тt.па,гtlttttа

((-]дрпоу) Сума (грн)

для оприл. Промi>ltний звiт кандидата народгri депутати Лагути Г,N47dос



Усього

I{o;l cTlr Ti fiaTa перерлху-
ваliня BHecl(},

Нолtер

|)o:}I)a ху}lковог0
д0l{\,л!еll],il

lIрiзвlrurс, iпt'я,
tto баr,ьковi
п.цiтllIt ка

Мiсце
пpoжllBtlHlirl

lIлатпtlttа
(обллсть, pal"|oH,

населеrltлiл

r\,,llleca жllтлп
II.Ilf'lIll l{il

Ресстрл ttiйttltii
ttoltep обltitсовоi

Kil |)1,|iIl
ll.[il1,1lllKl

пола,гкiв/серiя i

tto[lcl) lIlcIIol)]'a

Супtа (грtl)

Усього

14. Вiдомостi про перерахування коштiв фiзичних осiб
до Деря(авного бюдrкеry Украiни
(код cTaTTi 31 10, Зl20,З2l0,З230)

15. Вiдомостi про оплату банкiвських послуг, не пов'язаних з вiдкриттям i закриттям
рахунку та його функцiонуванням

кол cTaTTi 4000

16. Вiдомостi про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштiв

(код cTaTTi 5000)

17. Вiдомостi про повернення фiзичним особам помилкових надходжень коштiв
(код cTaTTi 5000)

18. Вiдомостi про опублiкування реквiзитiв поточного рахунку
в друкованих засобах MacoBoi iнформацii

(код cTaTTi 6000)

I{ол cTar тi f(au ltoBeplretlltя
kotrlr ill

I [олtер

|)о] рпхуl|кового
пalк\|trlеIlтя

OтpllrtvBa.l
(повtrа ttазва)

N,Iicltc-
зllа xollжelIIlя
отDll[lчRllча

I{од отlrltлtl,вачit
((]дрпо},)

Супrа
(rpn)

5000
5000
5000

Усього

I{0л
cTllтi

Лil] il IIoBcI)tlell-
ня KoIцTitr

I Io[tep

р0]|)а xylIKo-
вого лоl{уDlеIlтit

Прiзвlttltс, iпt'я,
rto бll,ьл'овi
oTI}llý|},BilrIil

N,Iiсце
lI|)(}жllBilll llrl

IlJlll,пltKa
(область, рitйош,

tIilceлclIIlI"|
пчrl к,г)

r\ltlrccrt жttl,,tta
l IJli1,Ill Il{l

|'t,ccr,;la uiйlt ltй
H0lIcl) об.цiкоI}оi

Nар],кlr Il.пiTIiltI{l
lrоltаr,кiв/серiя i

ll0пlе|) lIitcllo|)Til

Сl,пrа (грlr)

5000
5000
5000

Усього

Кол с,гаr,тi
fiaTa

пeI)cpllxyBil}ItlrI
tcolut,irr

1,Iопlеlr ;lrrlplxl,ttKo-
80г() лоliуillепIil

I IiriiпtettyBirtttlll
отрIl}1),вilча

N[iсtlсзtlir холцеtrtlll
oTPll}l),Bil чп

Код or,lrltпtyBir.tir
(слрtlо)/) Cyпttt (грtt)

6000

lця оприл. Промiлсний звiт кандидата Irародtri деп)лати Лагути Г.Мgdос



6000
б000

Усього

19. Вiдомостi про використапня коштiв поточного рахунку
виборчого фонду кандидата в народнi депутати Украiни

(код статгi 1 1 10, \|20, |130, 1 140, 1 150, 1 160, 121 l, |2|2, 1220, |З 10, 1З20, 1330,
1з40, 1з50,1з61, 1362, 1400)

I-1 о[lер
олllо[Iа llда

],llого
вttборчоt,о

оl{р),г},
(в tlоряluс1,
зросr,ап tlя)

Кол
стilтгi

[ата
lrJlaTeжy

I Io}Icp
po]pnxyll-

ltов о f0
лоl{},[lеlrtл

Отрltлlувлч (повttл
ltаз Btt )

NI iсцезttл-
xo.I(жtrllllr|

o],l)Ilrr),BI lln

I{ол
o],|)lI[tyBnlla
((]l(Pl lo}/)

l l1lltзtlа.lеtttlя
IlллI ск),

Сl,пtл
(грtl)

l84 l2l l 2,] .09.2l t ToB,,xEPCol-| плIос
про/l^кшl|,

YKpaiHa, 7З000,

Херсонсы<а
обл,, мiс,го

Xcpcott,
l]улиLlrl 40

POI(IB
)I(ов,гня,

б},llинок l l0,

кварr,ира l

4l4603l4

+;l21l;
оплата
еt!iрного
часа на
телебачеtttлi
на
телеканалi
"Xepcot,t
плtос" зг.
дог. Л! ВФ-
2зl09/202l'-
0lT вiд
2Зl09l2l р.
Без П!В.

з0000,00

I84 l l10 27.09,2l ь
пп, ,типогрАФIя
стАр,

УкраТна, 73000,

Херсонська
обл., mticTo

Херсон,
вулиця

пЕтрЕнкА,
булинок 45

389369 l 0

+;

lll0; за
l]иготовленн
я друкованих
матерiалiв
передвиборr-I
oi агiтацiт зг,
дог.N! ВФ-
23/09/202|-
0l П вiд
2З/0912\ р, У
cyMi
929з0.,l0
грн,, П!В -
20%
l8586.14 грн.

l l l5l6,84

l84 1l l0 28,09.2| 7 т,ов, полIмЕд

YKpaiHa, 73000,

Херсонська
обл., MicTo

Херсон,
кошовиЙ

УЗВIЗ, булинок
5

з 06679 l 9

+;

l1l0;
BIi готовленн
я друt(ов.
матерiалiв
передвиборч
от агiтацiт зг.
дог. N! ВФ-
24l09/202]l-
02 П вiд
24/0912| р,
11дв - 20 %
l 90.00 грн.

1 l40,00

l84 1 400 28,09.2l
кАсА,гl{1.1нА гАнtIА
воJIодI4мирIвI lл

YKpaiHa, 7З028,

Херсонська обл.,

MicTo Херсон,
вулиця

УНIВЕРСИТЕТС
ькА,

+;

l400; оплата
за рекламну
компанilо у
Meperrci

iHTepHeT зг.

Дог. М ВФ-
24l09/2021-
OlC вiд
24109/2| р.
Без ПДВ,

20000,00

для опр14л, Пропtilкнl,tt]i звi,г rtаrlлI,tдttга нtrроднi депуr,а,ги Jlat,y,I,t.r Г,ir9dос



l84 1 400 28.09,2l 9 осАдчиii о.с, Фоtl

Украiна,7З000,
Херсонська обл,,

MicTo Херсон,
вулиця 49

гвАрдIЙськоi
дивIзIi,

+;

l400; оплата
пOслуг 3

органiзацii
заходу зг.

дог, N9 ВФ-
22l09l202l-
0l З вiд
22.09.2l р.
Без П{В,

30000,00

l84
1220

з0.09.2 | 11

ВЫСОКОПОЛЬСКАЯ
рАi4оI-ILlля гдзЕтА
<Високе llolle>

УкраТна, 74000,

XepcoHobKtr

обл.,

виооl<оп irl bcbkll

й p-tl. селиtllе
ьtiського тlлпу

I] ltcolto п iлля,

вулицrl
ВИЗI]ОЛИТЕЛI
В, булинок l l2

0247 5546

+;1220;

публiкачiя
агiтац.
маторiалiв в

газетi

"Високе
поле" зг, дог,
м вФ-
2|l091202|-
03 Г вiд
2|109/2| р.
Без ПДВ,

4в51,30

184 l220 30,09,2l 12
ВЫСОКОПОJIЬСКАЯ
рАЙоIltIАri
ГАЗЕТА<Висоt<е поле>

YKpaiHa, 74000,
Херсонська

обл.,

високопiльоьки
й р-н, селиulе
мiського типу
високопiлля,

вулиця
ВИЗВОЛИТЕЛI
В, б5,линок l l2

02475546

+;

|220;
публiкаuiя
агiтац.
матерiалiв в

газетi
"Високе
поле" зг. дог.
Nч вФ-
2Il09/202|-
0з Г вiд
2ll09l2| р.
Без ПДВ.

3626,70

l84
l220

з0.09,2l 13
тов, ,ск ,ювА-
спорт"

УкраТна, 74200,
Херсонська

обл,,

Нововоронцовс
ький p-tl,

селище
мiського типу

Нововоронцовк
а, ВУЛИЦЯ
горького,
булинок 3

3 92tl75lJ 5

+;

|220;
публiкачiя
агiтац.
матерiалiв у
газетi "BicTi"
зг. дог. .Ir8t

вФ_
2ll091202|-
02Г вiд
2ll09l2l р,
Без ПДВ,

2400,00

l84 l220 30,09.2I 14
сIльськI LlовI,Iни,
рЕдАкцIя рАЙоI-iноi

УкраТва, 74600,

Херсонська
обл.,

Горностаiвськи
й р-н, селише
мiського типу
Горностаiвка,

вулиця
yKPAiHCbKA,

булинок 30

0247553 l

+;

l220;
публiкачiя
агiтацil.tих
матерiалiв у
газетi
"Сiльськi
новини" зг.
дог, N! ВФ-
2ll091202|-
0l Г вiд
2|109/2| р.
Без ПДВ,

10262,00

184
l 350

30,09,2l 15
хут олЕся
АНАТОЛIiВНА

УкраТна, 74900,
Херсонська

обл., MicTo Нова
Каховка,
вулиця

горького,

l 350; Оплата
за
розмiщення
друков.
полiтичнот
реклами на
носiях
зовнiшньот

роклами зг,
дог. NIt ВФ-
21l0912021-
0I Р вiд
2ll09/2l р.
Без ПДВ.

27466,00

l84 l l40 30.09,21 16 ПП, IHTEP СКЛАД YKpaTtla,73035, 3 5869799 +, 46008,00

дtя оприл. Ilpo1,lilrKlrtlй звiт каrtдt,tдата ttаролнi /tеltуттги Лагу,ги Г.П{ ýос



Херсонська
обл., MicTo

Херсон,
CMT,AHTOHIB
кА, вулиця
23 схIднА,
булиriок 3l

l l40; оплата
за cyBoHipHy
1,1родукцilо

зг. дог. N9

вФ-
28l091202|-
0l СП вiд
28109121 р
У cyMi
38з40.00
грн., П{В -

20 % 7668,00
гl]1.I.

l84 l220 0 l . l0.2l 1в
сIльськI

НОВИНИ, РЕДАКЦIЯ
рАйонноi

Украiна, 74600,

Херсонська
обл,,

Горносгаiвськи
й р-н, сеJIище

мiського типу
ГорностаТвка,

вулиця
укрАiнськА,

булинок 30

0
2475581

+;

|220;
публi качiя
агiтац.
матерiалiв в

газетi
"Сiльськi
новини" зг.
дог. Ng ВФ-
2ll09/202l-
0l Г вiд
2|/0912| р,
Без П!В.

6072,00

l84 l2l2 0l , 1 0.2l 19
кп,

ЛЕПЕТИХА ФМ

YKpaiHa, 74502,
Херсонська

обл.,

великолепетись
кий р_н, селище
мiсы<ого типу

Велика
Лепетиха,
вулиця

соБорнА,
булинок 3А,
квартира l 1

4092203,1

+;

1212; Оплтга
е(liрного
часу на радiо
зг. дог. N9

вФ-
29/09l202l-
0l Радiо вiд
29/09/2| р.
Без ПДВ.

4500,00

l84 1220 0l . l0.2l 21
тов,

РАЙОННА ГАЗЕТА
"жАЙвIр"

УкраТна, 74 l 00,

Херсонсы<а

обл.,

великоолександ

рiвський р-н,
селище

мiсы<ого типу
Велика

Олексаtlдрiвlса,
вулиця
лЕнIнА,

булинок l 40

02475569

+;

l220;
публiкацiя
агiтацiйних
матерiалiв в

газетi
"Жайвiр" зг.

/{ог. Nч ВФ-
21/09/2021-
04 Г вiд
21/09/2l р.
Без ПДВ.

6500,00

l
84

1220 0 l . l0.2l 22
тов, "ск

,IовА-спорт"

YKpaiHa, 74200,
Херсонська

обл.,

I,1oBoBo1loH uовс
ький р-н,
селище

мiсысого типу
Нововоронцовк

а, ВУЛИЦЯ
горького,

булинок 3

39287585

+;

1220,,

публiкачiя
агiтац.
матерiалiв у
газетi "BicTi"
зг, дог, N,)

вФ_
21l0912021-
02Г вiд
2|l09l2l р,
Без П!В.

5000,00

t84 1220 01 . l 0.2l 23
ТАВРИЙСКИЕ
I)г

YKpaTtta, 74502,
Херсонська

обл.,

великолепетись
кий р_н, селище
мiського типу

Велика
Лепетиха,
вулиця

02475537

+;

l220;
публiкацiя
агiтацiйних
матерiалiв в

газетi
"Таврiйський
BicTi" зг,

l]ог, JrГч ВФ-
2|/09/202|-
05Г вiд

4602,00

для оприл. Промilt<ний звir,кандидата народнi деtrугати Лагути Г,Ч .Iос



соБорI-Iд,
буаинок 5

2l/09/2| р,
Бсз П!В,

I84
l340

01,10.2l 17
омс,

lloBol]()PoLlL[oBCы(
А СЕЛИЩLIА РАДА

УкраТна, 74200,

Херсонська
обл.,

Нововоронцовс

ький р-н,
селиulе

мiського типу
Нововорончовк

а, ВУЛИЦЯ
суворовА,

булинок 4

262вз366

+;

l340; Оплата
за
корисryванн
я майном для
проведення
публiчного
заходу зг,
дог, N9 ВФ_
24/091202|-
0l Ор вiд
24l09/2l р.
Без ПДВ.

з500,00

184 1 350 04, l 0.2l 20
ГIОПОВ ОЛЕГ
МИХАЙЛОВИLI

YKpaiHa, 73000,
Херсонська
обл., MicTo

Херсон,
вулиLiя Iл,

KyJllI(A,

+; l 350; за

розмiщення
Полiтреклам
i на носiях
зовн.

реклами зг,

Дог, ЛЬВФ_
51-02P вiд
2l/0912| р.
Без ПДВ.

l0lз0l .74

l84 l220 05. l0.2l 25
,гов, "ррг

"мАяк"

УкраТна, 74300,
Херсонсы<а

обл.,

Бериславський

р-н, MicTo

Берt,tслав,

вулиця
ЦЕНТРАЛЬНА,

булинок 224

0
241 5517

+;

|220;
публiкачiя
агiтац,
матерiалiв в

газе,гi

"Маяк" зг.
дог. N! ВФ-
2|l09/202]l-
08Г вiд
21/09/2| р
Без ГIДВ.

5040,00

l84 l220 05, 1 0.2 l 24 сDiла,гова о.В, ФоП

Украiна, 74900,
XepcoltcbKa

обл., MicTo I-IoBa

Каховка(з),
вулиця

Перrшотравнева,

+;

|220;
публiкаrцiя
агiтац.
матерiалiв в

газетi
зг. дог. Ng

вФ_
2l/09/202]'-
07Г вiд
21l09l2| р.
Без ПfiВ.

98 l0,00

l84 121l 05.10.2l 2,7

тов,,ХЕРСОН ПЛЮС
продАкшн,

YKpaiHa, 73000,

Херсолtська
обл., MicTo

Херсон,
вулиця 40

PoKIB
)ковтlJя,

булинок l l0,
KBapTI.|pa l

4
l4603I4

+,

l2l l; оплата
еФiрного
часа на
телебаченнi
на
телеканалi
"Херсон
плюс" зг.
дог. ЛЬ I]Ф-
2з/09/2021-
0l Т вiд
2З/09/2l р.
Без ПflВ.

20000,00

l84 l 400 05.10,2I 26
кАсАтки

IlA гАннА
ВОЛОДИМИРIВНА

УкраТна, 73028,
Херсонська
обл., MicTo

Xepco1.1,

вулицrI
УНIВЕРСИТЕТ

ськА

+;

l400; оплата
за рекламну
кoM панitо у
MeperKi

iHTepHeT зг.

flог, Nч ВФ-
24/09l202l-
0l с вiд
24/09lZ1 р.
Без П!В,

40000,00

l84 1 400 l1,10.2l 29 кАсАтки
нА гАннА

УкраТна, 73028,

Херсонська
+;

I400; оплата
60000,00

для оприл. Промiil<нлtй звiт кан,ttидат,а народнi депуr,ати Лагути Г.lч| /ос



володимирIвI-iА обл., MicTo

Херсон,
вулиця

УНIВЕРСИТЕТ
ськА

за рекламну
компанiю у
Mepelci
iHTepHeT зг.

}'(ог. Nu ВФ-
24l09/2021-
OlC вiд
24l09l2| р,
Без ПДВ.

l84 1 350 11,10.2l 28
хут

олЕся
АНАТОЛIТВНА

УкраТпа, 74900,

Херсовська
обл., MicTo I-IoBa

Каховка,
вулиця

горького

з2398,00

l84 ltl0 12.10,21 зl тов,
полIмЕд

УкраТна, 73000,
Херсонська
обл., MicTo

Херсон,
I(ошовиЙ

УЗВ[З, булинок
5

з06679 l 9

+;

lll0;
виготовлення друков.
MaTepiалiB
перелвиборч
оi агiтацii зг.
дог, Jrгц ВФ-
24/091202l-
02 П вiд
Z4l09lТl р,,
пдв-20%
l 90.00 грн.

l l 400,00

l84 1220 12.|0,2l зз
l,ов, "ск

"tовА-спор,г"

YKpaTtta, 74200,
Херсонська

обл.,

Нововоронцовс
ький р-н,
селище

мiського типу
Нововоронцовк

а, ВУЛИЦЯ
горького,

булинок 3

]92875 8 5

+;

|220;
публiкашiя
агiтац.
матерiалiв у
газетi "BicTi"
зг. дог, Nq

вФ_
2ll09/202l-
02Г вiд
2|l09/2l р.
Без ПДВ.

2з66,00

l84 1220 12,10,2l з0 пп, компромIс-
мвдIА

YKpaTlla, 730I3,

XepctltlcbKa
обл,, ivtic-гtl

Херсоrl,
вулиLlя

унIвЕрси,гЕl,
СЬКА, бyдиtrок

2495 |6з()

+,

|220;
публiкачiя
агiтацiйних
матерiалiв в

газетi
"Гривня" зг.
дог, Ng ВФ-
2|/о9/202|-
06Г вiд
21l09/2l р, У
cyMi
20799.79
грн., П{В -

20 % 4159.96
грн.

24959,7 5

l84 l220 l 2. l 0.2l з2
СIЛЬСЬКI LIОВИНИ,
рЕдАI(I Uя
РАЙоI-11-Iоi газети

УкраIна, 74600,
Херсонська

обл.,

ГорностаТвсы<и

й р-н, селище

мiського типу
ГорностаТвка,

вулиця
укрАiнськА,

булинок 30

0247558 l

+,

l220:
публiкацiя
агiтац.
MaTepiалiB в

газетi
"Сiльськi
новини" зг,

дог. N9 ВФ-
2|l091202|-
0l Г вiд
2l/09121 р,

4320,00

дlя оприл. 11ромiiIсний звiт ttандидаr,а народtri д9путати Лагути Г.Ir{ $ос



Без П!В.

l84 l22{l lз, l0,2l з7
ТАВРИЙСКИЕ
I]IrС'ГИ PI-

YKpaiHa, 74502,
Херсонська
обл.,
великолепетись
кий р-н, солиrце
мiського типу
Велика
Лепетиха,
вулиця
соБорнА,
булинок 5

02.47 55з1

+,,|?,20,.

r rубll i каLtiя

агlтаr tiilr tих
маr,оlliалiв в

газет,i

"'l'aBp il:1ськи й

Bic,r,i" зг,

/lог, Nl I]Ф-
2l l091202| -

05l'' вiл
?,|l09l2| |l,
Без ПДI],

2925,00

l84 l220 l3. l0,21 35
тоts,

рАЙонIIА гАзЕ,IА
"iкАЙвIр"

YKpaiHa,74l00,
Хсрсонська

обл.,

великоолександ

рiвський р-н,
селишlе

мiського типу
Велиl<а

Олександрiвка,
вулиl]я
лЕIliнА,

булинок'l40

02475569

+.

|220.,

публi качiя
агiтацiйних
матерiалiв в

газетi
"Жайвiр" зг.

/{ог. Nч ВФ-
2l/09l202l-
04 Г вiд
2|l09l2| р.
Без ПДВ,

2,67 4,00

l84 l220 I 3. l0.2 l зб
тов, "ррг

"мдяl{"

УкраТ
на, 74300,
Херсовська
обл,,
Бериславоысtлй

р-н, MicTo
Берислав,
вулиця
ЦЕНТРАJIЬНА,
буttинок224

0
241 5517

+;

l220;
публiкачiя
агi,гаr(,

маr,ерiалiв в

газетi
"Маяк" зг.

дог. Nq ВФ-
2l/091202|-
08Г вiд
2ll09l21 р.
Без llДВ.

4220,00

184 1220 l 3. l0.2l 34 Фiлатова о.В, ФоП

УкраI
на, 74900,
Херсонська
обл., MicTo Нова
Каховка(з),
вулиця
Першотравнева

-l;

1220,,

публiкаuiя
агiтаt,(.

матерiалiв в

газетi
зг. дог. Nс
вФ-
2ll09/202l-
07Г вiд
2l/09121 р.
Без П!В,

7200,00

l84 l 350 l3,10,2l 38
ПОПОВ ОЛЕГ
МИХАЙЛОВИЧ

Украi
Hi, 73000,
Херсонська
обл., MicTo
Херсон,
вулиця Iл.
кулIкА

+;

l 350; за

розмiщення
Полiтреклам
i на носiях
зовн.
peKIIaMI{ зг.

Дог, N!ВФ-
51 -02Р вiд
2ll09/2l р.
Без ПДВ,

l 0I (l68,99

l84 t 400
l 8, l 0,2l

40
КАСАТКИНА
гАннА
ВОЛОДИМИРIВНА

УкраТна, 73028,
Херсонська
обл., MicTo

Херсон,
вулиця

УIlIВЕРСИТЕТ
ськА

+; l 400;
оплата за
peKJlai\l l i)/

KoMпattittl у
btclreltti

iltтерrrе,г зг.

Лог. М B(D-
24/09/202l-
0lC вiд
24/09l2l р,
Без П!В,

60000.00

184 t 1l0 l 8. 1 0.2l з9
тов,

РЕДАКЦtЯ ГАЗЕТИ
зOря

YKpaTlra, 49027,

/]tt il rропстро всь

ка обл,. ьtiс,го

354L)7L)2з

+;

lll0;
виготовл9нн
я друкованих

2 1 000,00

для оприл, Промilкний звiт кандидата народнi депутати Лагути Г.Ь{ 4loc



flнiпро,
проспЕк1,
дмитрА

ЯВОРНИLlЬКО
ГО, булинок l8

матерiалiв
перелвиборч
их агiтацii зг.

Дог. N9 ВФ-
l 8/l 0/202 l _

03П вiд
18/l0/2l р. У
cyMi
l 7500.00
грн., П!В -

20 % 3500,00
грн.

l84 l220 l 8. l0.2l 4|
пп,

l(омпромIс-
мЕдlА

YKpaTHa,730l3,
Херсонська
обл,, MicTo

Xepcolt,
вуJIиця

УНIВЕРСИТЕТ
СЬКА, булинок

2
495 l 639

+;

l220,,
публiкачiя
агiтацiйних
ма,герiалiв в

газетi
"Гривня" зг.

дог. Nlr ВФ-
2l/09l202l-
06Г вiд
2ll09/2l р, У
cyMi 9360.00
грн., ПfiВ -

z0 % |872.00
грн.

I l2з2,00

l84 |220 l 8. l 0.2l 1,1
тов, "ррг

"мАяк"

УкраТна, 74300,

Херсонська
обл,,

Бериславський

р-н, MicTo

Берислав,

вулиця
цЕнтрАлыlА,

булинок224

024,7 55l7

+;

|220;
публiкаuiл
агiтац.
матерiалiв в

газетi
"Маяк" зг,

дог, N!] ВФ-
2ll09l202l-
08Г вiд
2|/09l2l р.
Бсз ПДВ.

6600,00

l84 |220 l 8. l0.2l 4з
CIJIbcbKl I]оtsини,
рЕдАкI Uя
рАЙонI-IоI

YKpaiHa, 74600,
Херсонсы<а

обл,,

Горt,tос,гаiвсыtи

й l)_lj, селище

плiського типу
Горностаiвка,

вулиLlя
yKPAII ICbKA,

булинок 30

0247558 l

+;

l220;
публiкацiя
агiтац.
пtатерiалiв в

газетi
"Сiльськi
новинl.t" зг.

дог, Nс ВФ-
2|/091202l-
0l Г вiд
2l/09/2l р.
Без ГI!В.

7092,00

184 l 350 l 8. l 0.2l 44
хут олЕся
АI-IАТОЛIТВIIА

YKpaiHa, 74900,
Херсонська

обл., MicTo I-IoBa

Каховка,
вулиця

горького

+;

l 350; Оплата
за

розмiшення
друков,
пол iти.t Hoi

реклами на
носiях
зовlliшньоi
реклами зг.
,ttог. ЛЬ ВФ-
2l/091202l-
0l Р вiд
21/09/2| р
Без П!В.

50000,00

184 l2lI l9, l0,2l
48

тов"хЁрсон
пJIюс
продАкtljI I,

УкраТна, 73000,
Херсонська
обл,, MicTo

Xepcoll,
вулиця 40

PoKIB
жовтня,

булинок l l0,

4l460зl4

+;l2l 1 ;

опJIата
е(liрного
часа на
,гелебаченrti

IJa

телеканалi
"Херсон
плюс" зг.
дог, Ng ВФ_

з0000,00

длл оприл. Промirr<ний звiт кандидата народнi депутати Лагути Г.П{ ýос



квартира l 2з/09l20z|-
0lT вiд
23109121p,
Без ПДВ,

l84 |220 I9, l0,2l 47 Фiлаr,ова 0.I]. ФоГI

YKpaitta, 74900,

XepcoltcbKa
обл., MicTo Нова

Каховка(з),
вуJIрlця

Перtлотравнева

+;

|220;
публiкачiя
агiтац.
матерiалiв в

газе,гi

зг. дог. Ng

вФ_
2ll09/2021,-
07Г вiд
2|/09/2l р,
Без ПДВ.

l lбl0,00

l84 l220 l9, I 0,2 l 46
тов, "ск

"ювА_спорт"

УкраТна, 74200,
XepcotlcbKa

обл.,

Нововоронцовс
ький р-н,
селиtце

мiсысого r,ипу
FIововоронцовк

а, ВУЛИЦЯ
горького,
булинок 3

392875 8 5

+,

1220;
публiкацiя
агiтац.
MaTepiалiB у
газетi "BicTi"
зг. дог. Nrt

вФ_
2l/09/2021-
02Г вiд
21l09/2l р.
Без ПДВ.

54з5,20

l84 1220 l9. l 0.2l 45

высоко
польскАя
рАЙоннАя
гАзЕтА

Украiна, 74000,
Xepcot,tcbKa

обл.,

Високоп i.гI ьськи

й р-н, селище
мiського типу
вtлсокопiлля,

вулиця
ВИЗВОЛИТВЛI
В, булинок l l2

0247 5546

+;

l220,,
публiкашiя
агlтац.
матерiалiв в

газетi
" Високе
поле" зг, дог.
Jф вФ-
2l/09/202l-
03 Г вiд
2|109/2| р
Без ПДВ.

3392,00

l84 l 400
21,10,2l

52
КАСАТКИНА
гАннА
ВОЛОДИМИРIВНА

Украiна, 73028,
Херсонська
обл., MicTo

Херсон,
вуJIиця

УНIВЕРСИТЕТ
ськА

+; l 400;
оплата за

рекламну
компанitо у
Mepellci
iHTepHeT зг.

.Щог. J,tl ВФ-
24/09/202]l-
0lC вiд
24/09/2l р.
Без ПДВ.

60000,00

l84 1 350 2|.|0.21 5l
хут ()JlE(]rI

АI-1АтолIТвнА

YKpaiHa, 74900,
Херсонська

обл., MicTo Нова
KaxoBt<a,

вулиLlrI
горького

+;

l 350; Оплата
за

розмiщення
друкоR.
пtlл ir,ич l;oT

реклам14 lla
нtrсiях
зовнiшньоI

реклами зг.

дог. Nlr ВФ-
2ll09/202l-
0l Р вiд
2|l09l21 р.
Без ПДВ.

l 800,00

184 1220 2l.|0.2I 50
тов,

РАЙОННА ГАЗЕТА
"жАЙвIр"

УкраТна, 74 l 00,

Херсонська
обл.,

великоолександ

рiвський р-н,
селище

мiського,гипу
Велика

0247 5569

+;

l220:
публiкацiя
агiтацiйних
матерiалiв в

газетi

"Жайвiр" зг.

Дог. JrГо ВФ-
2l/09l202l-

62l ,00

для оприл. Промi>кний звiт кандидата народнi деп)пати Лагути Г.lr{ ýос



Олексалtдрiвка,
вулиця
лЕнIнА,

булинок l 40

04 Г вiд
2ll09/2l р.
Без П[В.

l84 1220 2l 10,2l 49
тАвриЙс

КИЕ ВЕСТИ РГ

УкраТна, 74502,

Хеlrсонсыtа
обл.,

великолепетись

кий р-н, селище
мiського типу

Велика

Лепетиха,
вулиця

соБорнА,
булинок 5

0247 5 5з 7

+,

l220;
публiкачiя
агiтацiйних
MaTepiалiB в

газетi
"Таврiйський
BicTi" зг.

!ог. Nl ВФ-
2|/09/202|-
05Г вiд
2|/09/2\ р,
Без ПДВ.

5226,00

Усього
1021,136,

(,'

20. Вiдомостi про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштiв,
перерахованих виконавцям

(кол cTaTTi 8)

Розпорядtlик KoIxTiB
tIотоlIного рахунку
виборчого фонду Лях Н.А.

(прiзвище та iнiltiали)

дIя огlрлlл. Промiжний звiт кандидата наролнi депутати Лагути Г.П{ }ос

кол
с,га,r,гi

l(aтl
lrOBep-
ll elI l lя

Kotuтitr

IIoDlep

розра хуII-
ItORого

llol(yNlcll],n

l]Irtсонлвсць
(повна tlазвл)

NI iсцезllл-
холжеllIlrI

Rlll(0llаRllя

ltол
RIl l(0lIlRltrl
((,/tPl Io),)

PeI{Rl]Il]fl
логовору (лаr,а

},ltлilдilIlIlяt lIo[lcl)
,Iil tI|)слNlст

п^г^D^lrvI

П рItзttа-
чсlI ll я

пJIilтеж)/

Супrа
(грrr)

8

8

8

8




