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Вiдомостi про надходження власних коштiв мiсцевоТ органiзачiТ полiтичноТ партiТ
(кол cTaTTi 1.1)
роз ра ху нковg[9з9цхд!!ц_

CvMa (грн)

Номер

дата надходження kourTiB
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3

385000,00

Усього
2.

85000,00

Вiдомостi про надходження BHecKiB кандидатiв, включених до виборчого списку
кандидатiв у депутати вiД мiсцевоi органiзацiТ полiтичноТ партii
(код cTaTTi 1.2)

Дата
надходження

Номер розрахункового докуDtента

llрirвище, iм'я (yci власнi iMeHa), по батьковi
(за наявностi) кандшдата

Rнескч

Сума
(грн)

Усього
3.
flaTa
надходження

Вiдомостi про надходжеttня добровiльних BHecKiB фiзичних осiб
(кол cTaTTi 1.3)

Номер розрахункового докумеlrта

BHecKv

Прiзвище, iм'я (yci власнi iMeHa), по батьковi
(за наявностi) фilrrчноi особи

Сума
(грн )

Усього
4.

ВИомостi про помилковi надходження коштiв на накопичувальний рахунок

Дата
надходження

коштiв

Усього

(кол cTaTTi 1.4)

Номер
ро]рахункового
документа

Найменування rорпдичноТ
особи/прiзвище, iм'я (yci власнi
iMeHa), по батьковi

(ra наявностi) фiзичноТ особи
(rhiзичноТ особи - пiдпписмця)

Код особп

(за

(]ЛРПОУ/РНОКПП
фiзичноТ особи

пiлприсмчя)

-

Сума (грн)
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Вiдомостi про повернення лобровiльних

.Щата повернення

Код cTaTTi

BHec11iB

(код статтi 2.1.1 ,2.1 .2)

внеску

Номер розрахуикOвого дOкумента

I

фiзичним особам

Iрiзвнще, iм'я (yci власнi iMeHa),

по баr,ьковi (за наявностi) отримувача

Сума (грн)

Усього
б.

Вiдомостi про перерахування коштiв до бюджету АР Крим чи вiдповiдного
мiсцевого бюдже]ry
(код cTaTTi 2.2.1, 2.2.2, 2.2.З, 2.2.4)

,Щата

Кол cTaTTi

перерахування
внеску

Номер
розрахункового
документа

Найменування юридичноТ особш/
прilвище, iм'я (yci власнi iMeHa),
по батьковi (за наявlrостi)
фiзичноТ особи

Кол юриличноТ
особи

(зд

€ДРПОУ)

Сума (грн)

ll

Усього
7.

ВЦомостi про оплату банкiвських послуг

Номер розрахункового
документа

Дата

оплатш послуг

(код cTaTTi 2.3)

Кол банку (за €ДРl

Наr"tпrеttування ба нку

lOY)

Сума (rрн)

Усього
8.

Вiдомостi про повернення помилкових надходжень коштiв
код cTaTTi 2.4

Наймеlrування юридичноТ
особш/прiзвrtще, iм'я (yci власнi
iMeHa), по батьковi
(за наявностi) фilичноi особш

Усього
9.

Вiдомостi про опублiкування реквiзитiв накопичувального рахунку
в засобах MacoBoi iнформачii та мережi "IHTepHeT"
код cTaTTi 2,5)

Отрrrмувач (повне
наirменування/ прiзвище, iм'я,
по батьковi фiзичноТ особи

10.

-

Вiдомостi про перерахування коштiв з накопичувального рахунку
виборчого фонду на поточнi рахунки виборчого фонду
(кол cTaTTi 3)

Розпорядник коштiв
накопичуваJIьного
виборчого фо"ду

миколаенко

юr

(прiзвище,r,а iнiчiали)

Розпорядник
виборчого фо.rду

Миколаенко Ю.I.

(прiзвище та iнiчiали)

