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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 № 161 
 

____________проміжний_______________ 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "02" до "12" липня 2019 року  

Самофалов Дмитро Миколайович 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

 

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570 Сумська фiлiя, МФО 337546,р/р №26431055000806 
(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  47650,00 

3 Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 13600,00 

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) 
61250,00 

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  
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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) 

 

3. Використання коштів виборчого фонду  

1000  Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 36547,45 

1100  
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації  

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

17462,99 

1110 виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 

(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів)  

17462,99 

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): 19084,46 

1210  оплата ефірного часу (1211 + 1212): 1505,00 

1211  оплата ефірного часу на телебаченні  



Форма фінансовго звіту_Постанова ЦВК № 1010 від 14.06.2019 року_.doc  3 

Код 

статті 
Найменування статті  

Сума  

(грн) 

1212  оплата ефірного часу на радіо 1505,00 

1220  
публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 

інформації 

17579,46 

1300  
Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації  

(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

 

1310  транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 

(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, 

дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 

виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

 

1330  оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 

агітації  

 

1340  оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 

громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 

 

1350  розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 

сітілайтах тощо) 

 

1360  Послуги зв’язку (1361 + 1362):  

1361  послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, 

фототелеграфного, факсимільного, документального зв’язку, 

мереж та каналів передавання даних тощо)  

 

1362  послуги поштового зв’язку   

1400  Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 

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  

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

24702,55 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за 

укладеними договорами 

 

 

Звіт подано "15"липня 2019 року 

Розпорядник коштів  

поточного рахунку  

виборчого фонду                              ___________                  ____________________________ 
                                                                                       (підпис)                                                 (прізвище та ініціали) 

 

 

          Секретар  

 Центральної виборчої комісії      Н. БЕРНАЦЬКА
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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 № 161 (форми № 4) 

 
____________проміжний_______________ 

(вид звіту: проміжний, остаточний) 

 

за період з "02" до "12" липня 2019 року  

Самофалов Дмитро Миколайович 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в депутати) 

 

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570 Сумська фiлiя, МФО 337546,р/р №26431055000806 
(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 02.07.2019  @2PL383549  30000,00  
2 08.07.2019  @2PL127975  10000,00  
2 11.07.2019  @2PL208493   7650,00 

Усього   62500,00 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок  

добровільних внесків юридичних осіб  

(код статті 3) 

 

Код статті 
Дата надходження 

внеску 

Номер 

розрахунково

го документа 

Наймену-вання 

платника 
Місцезнаход-ження платника 

Код 

платника 

(ЄДРПОУ) 

Сума  

(грн) 

3 05.07.2019 791 ТОВ 

АФ "ЛАН-СК" 

Сумська обл. 

,Тростянецький р-н, с. 

Дернове, вул. Центральна, 

буд. 91 

34573531 3400,00 

3 09.07.2019 793 ТОВ 

АФ "ЛАН-СК" 

Сумська обл. 

,Тростянецький р-н, с. 

Дернове, вул. Центральна, 

буд. 91 

34573531 10200,00 

3 05.07.2019 791 ТОВ 

АФ "ЛАН-СК" 

Сумська обл. 

,Тростянецький р-н, с. 

Дернове, вул. Центральна, 

буд. 91 

34573531 3400,00 

Усього      13600,00 
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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        

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) 
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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       
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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       
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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 

одномандатного 

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) 

         

161 1212 

03.07.2019 

1824 

ТОВ 

«Телерадіоко

мпанія 

«Спектр» 

42000, Сумська 

обл., м. Ромни, 

б-р. Свободи, 5 
31834233 

+;1212; Оплата 

ефiрного часу на 

"Радiо Спектр" 

згiдно рахунка № 

60 вiд 27.06.2019 

р., Без ПДВ. 

1505,00 

161 1110 

05.07.2019 

1827 ТОВ “БIНГО” 

40034, м. Суми, 

вул.  

Д. Коротченко, 

буд. 3, кв. 207 
39923409 

+;1110; Друк 

полiграфiчної 

продукцiї згiдно 

рахунку № 135 

вiд 03.07.2019 

року. Без ПДВ. 

12462,99 

161 1220 

08.07.2019 1828 ТОВ «ВIСТI 

РОМЕНЩИН

И»    

42000, Сумська 

обл., м. Ромни, 

бул. Шевченка, 

8 

14001753 +;1220; Надання 

друкованої площi 

для розмiщення 

матерiалiв 

передвиборчої 

агiтацiї в 

друкованих ЗМI 

згiно рахунку 825 

вiд 05.07.2019 р. 

Без ПДВ. 

2205,00 

161 1220 

09.07.2019 

180445703 

ТОВ 

«РІДНИЙ 

КРАЙ»  

41700, Сумська 

обл., 

Буринський 

район, м. 

Буринь, 

ВУЛИЦЯ 

РИНКОВА, 

будинок 3 

23998142 

+;1220;публiк.агi

тац.матер.у 

друк.засоб.масов.

iнформ.;згiдно 

р.ф№236 вiд 

08.07.19,без ПДВ 

;САМОФАЛОВ 

Д.М.3062606295 

3191,76 
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161 1220 

09.07.2019 

181317046 
ТОВ "ГОЛОС 

ПОСУЛЛЯ"  

42100, смт. 

Недригайлів,  

вул. Сумська, 4. 

02475196 

+;1220;публiк.агi

тац.матер.у 

друк.засоб.масов.

iнформ.;згiдно 

р.ф№3326 i 3327 

вiд 05.07.19,без 

ПДВ   

САМОФАЛОВ 

Д.М.3062606295 

4218,00 

161 1220 

09.07.2019 

181457064 
ТОВ «Наш 
Край» 

42500, Сумська 

обл., 

Липоводолинсь

кий р-н, смт. 

Липова Долина, 

вул. Горького, 1 

02475014 

 

+;1220;публiк.агi

тац.матер.у 

друк.засоб.масов.

iнформ.;згiдно 

р.ф№285 вiд 

05.07.19,без ПДВ   

САМОФАЛОВ 

Д.М.и инн 

3062606295 

3750,00 

161 1220 

10.07.2019 

123343938 

ТОВ  
"КОНОТОПС
ЬКА 
РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ 
"СІЛЬСЬКІ 
ГОРИЗОНТ" 

41607, Сумська 

обл., місто 

Конотоп, 

ВУЛИЦЯ 

СОБОРНА, 

будинок 23 

21107216 +;1220; 

публiкування 

агiтацiйних 

матерiалiв у 

друкованих 

засобах масової 

iнформацiї зг. 

рах. №265 вiд 

09.07.2019, без 

ПДВ 

4214,70 

161 1110 

12.07.2019 095838215 ФОП 

Ярославцева 

I.М.  

04107, м. Київ, 

вул. Отто 

Шмідта, буд 26- 

Б, кв.22 

3056818828 +;1110; 

виготовлення 

друкованих 

матерiалiв (за 

газету) 

передвиборної 

агiтацiї зг. рах. 

№26 вiд 5.07.19, 

без ПДВ, 

САМОФАЛОВ 

Д.М., 3062606295 

5000,00 

Усього        36547,45 

 

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

перерахованих виконавцям  

(код статті 8) 

 

Код 

статті 

Дата 

повер-

нення 

коштів 

Номер 

розрахун-

кового 

документа 

Виконавець 

(повна назва) 

Місцезна-

ходження 

виконавця 

Код 

виконавця 

(ЄДРПОУ) 

Реквізити 

договору (дата 

укладання, номер 

та предмет 

договору) 

Призна-

чення 

платежу 

Сума  

(грн) 

8         

8         

8         

8         

         

 

Розпорядник коштів  

поточного рахунку  

виборчого фонду                         ___________                    ____________________________ 
                                                           (підпис)                                              (прізвище та ініціали) 

 

 

       Секретар  

 Центральної виборчої комісії      Н. БЕРНАЦЬКА 



 

 

Окружна виборча комісія з виборів народних 

депутатів України одномандатного виборчого 

округу № 161 
42000, Сумська обл., місто Ромни, бульвар 

Шевченка, будинок 6  

Кандидат у народні депутати України в 

одномандатному виборчому окрузі № 161 

Самофалов Дмитро Миколайович 
місце проживання 42046, Сумська обл., Роменський р-н., с. 

Миколаївка, вул. Заводська, буд. 4  

телефон +380675314596 

 
На виконання вимог ст. 49 Закону України «Про вибори народних депутатів України» 

подаю проміжний Звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата 

в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №161 Самофалова Дмитра 

Миколайовича та Розшифровку до Звіту про надходження та використання коштів виборчого 

фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 161 

Самофалова Дмитра Миколайовича (далі – Звіт, Розшифровка). 

У Звіті та Розшифровці до нього відображена інформація про всі надходження на 

рахунок виборчого фонду, здійснення витрат та залишки коштів на відповідному рахунку, в 

тому числі інформація про дату надходження кожного внеску до виборчого фонду, його 

розмір, призначення, дату здійснення і суму кожного платежу з рахунку виборчого фонду, 

повну назву отримувача кожного платежу. 

Протягом встановленого законом періоду формування виборчого фонду, було 

сформовано виборчий фонд у розмірі 62500,00 грн., який частково використаний за даний 

період. Залишок коштів на день формування Звітів становить 24702,55 грн. 

Нецільового використання коштів виборчого фонду, повернення коштів та сплати 

штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами та випадків відмови від 

добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, та інших порушень виборчого 

законодавства за період з дня відкриття рахунків виборчого фонду до дня формування Звіту 

допущено не було. 

 

Додатки: 

1. Звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в народні 

депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 161 Самофалова Дмитра 

Миколайовича – 3 арк.; 

2. Розшифровку до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 161 

Самофалова Дмитра Миколайовича – 6 арк. 

 

Кандидат у народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі № 161,     Самофалов Д.М. 

який є розпорядником поточного рахунку виборчого фонду 
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