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Додаток 7
до постанови Центрш�ьної 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 № 46 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з " 19.06.19 "до "__2L" ___ 0_7 ____ 2019 року 

Бугайов Сергій Вікторович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

ТВБВ №10004/0284 філії-Донецького обласного управління АТ 
«Ощадбанк» №26437500972137 

(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Найменування статті 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
Власні кошти кандидата 

Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори народних депутатів Украіни", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 
статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України" 

Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону 
України "Про вибори народних депутатів Украіни", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 
внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою 
статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України" 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними 
договорами 

Помилкові надходження коштів 

Сума 

(грн) 

150000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

У сього надійшло коштів на поточний рахунок виборчоrо фонду 
0,00 

(2+3+4+9+12) 
2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внесків особам (2100 + 23 00): о,оо 

2100 
Повернення особам ·внесків, від яких відмовився розпорядник 0,00 

поточного рахунку 

,,. . ,

дод 7 форма 4 св 1 

Національне агентство з питань запобігання корупції 
09/68467/19 від 29.07.2019 
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Код 
Найменування статті 

статті 
Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 

2300 
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) 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 

3110 відповідно до частини третьої статrі 50 Закону України "Про
вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 
відповідні внески 
Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 

3120 яких перевищує розмір, визначений частиною другою статrі 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 
Перерахування до Державного бюджету У країни внесків осіб, від 

3210 яких відмовився розпорядник поточного рахунку, в разі 
неможливості їх повернення відповідним особам 
Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 
надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 

3230 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 

У сього 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) 

1000 

1100 

1110 

1120 
1130 
1140 

1150 

1160 
1200 

1210 

1211 

3. Використання коштів виборчого фонду

Сума витрат виборчого фонду (1100 + 1200 + 1300 + 1400) 

Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
(1110+ 1120+ 1130+ 1140+ 1150+ 1160): 
виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 

. . 

виготовлення вщеозаписш 
виготовлення аудіозаписів 
виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо) з 
використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 
придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
виготовлення та встановлення агітаційних наметів 
Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 
оплата ефірного часу (1211 + 1212): 

оплата ефірного часу на телебаченні 

Сума 
(грн) 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

88521,05 
56730,00 

35730,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

21000,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Націонапьне агентство з питань запобігання корупції 09/68467/19 від 29.07.2019дод 7 форма 4 св 2 01 
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Код 
Найменування етапі 

Сума 
етапі (грн) 
1212 оплата ефірного часу на радіо 0,00 

1220 публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової 0,00 
інформації · 

1300 
Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації 28191,05 
(1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації 0,00 
(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, 0,00 
дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної 0,00 
агітації 

1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 1500,00 
громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації 

1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 6000,00 
реклами на.носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 
сітілайтах тощо) 

1360 Послуги зв'язку (1361 + 1362): 20691,05 
1361 послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, 0,00 

фототелеграфного, факсимільного, документш,ьного зв 'язку, 
мереж та канш,ів передавання даних тощо) 

1362 послуги поштового зв 'язку 20691,00 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження 3600,00 
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 61478,95 
(2 + 3 + 4 + 9 + 12 - 2000- 3000- 4000- 5000 .:_-·600Q- 1000) 

, '\. 

9 у тому числі: перерахуваннrтрафних санкці, виконавцями за 0,00 
укладеними договорами 

1 

>)/ 
3віІп о дано "__lo_" 07 2019 року 

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

jr1 
Бугайов С.В. 

(прізвище та ініціали) 

І 1 

\./ 

дод 7 форма 4 св 3 

Національне аrентство з питань запобігання корупції 

09/68467/19 від 29.07.2019 
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Додаток В 

до постапови Цептрш�ьпої виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 

до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 

Код статті 

2 
2 
2 

Усього 

Кодстатrі 

3 
з 

з 

Усього 

Код статті 

4 
4 
4 
4 

в одномандатному виборчому окрузі No 46 ( форми No 4) 

остаточний 
(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з" 19.06.19 "до "___lo__" ___ 0_7 _ ___ 2019 року 

Бугайов Сергій Вікторович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

ТВБВ №10004/0284 філії-Донецького обласного управління АТ 
«Ощадбанк» №26437500972137 

(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) 

Дата надходженни коштів Номер розрахункового документа Сума (гри) 

24.06.19 09334702 150000,00 
0,00 
0,00 

150000,00 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок
добровільних внесків юридичних осіб 

(код статті З) 

Дата надходження 
Номер 

Наіімену-вання Місцезнаход- Кодплаmика розрахункового внеску 

Дата 
11адходжен11и 

в11еску 

докvмента 
матника ження ІVІатннка (ЄДРПОУ) 

2. Відомості про надходження на поточний рахунок
добровільних внесків фізичних осіб 

(код надходження коштів 4) 

Місце 
Реєстраційниіі 

Номер проживання номер облікової 
Прізвище, ім'я, платника розрахуи- по батькові (область, 

Адреса житла картки 
кового платник-а платника ПJІатннка район, 

податків/серік і документа 
населений 

пvнкт) 
номер паспорта 

цвк 1010 дод 8 св 1 

Сума 
(грн) 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Сума 
(грн) 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 



У сього І о,оо 

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 1 О)

Код стаnі Дата надхо-ення Номер розрахункового Найменування МісцезнаходЖення Код плаmнка Сума 
внескv докvмента платника платника (ЄДРПОУ) (грн) 

10 0,00 

10 0,00 

10 0,00 

Усього 0,00 

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 1 О)

Місце Реєстраційний 
Номер Прізвище, ім'я, проживання номер облікової 

Код статті Дата надход- розрахун�ового по батькові матника Адреса ,кнтла Сума 
( область, район, ІСарП(и платника (гр11) женuявнеСІ(f ПJІатннк:а податків/серія і документа платника населений 

пvнктІ номер паспорта 

10 0,00 

10 0,00 

10 0,00 

Усього 0,00 

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)

Дата Номер розрахунко- Найменування Місцезнаход-ження Кодмат11нка Сума Код craтri надходЖення 
внеск,, вого докуме1па платника платника (ЄДРПОУ) (грн) 

11 0,00 

11 0,00 

1] 0,00 
11 0,00 

Усього 0,00 

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір,
визначений частиною друrою статті 50 Закону України "Про вибори народних

депутатів України" 
(код статті 11)

Місце Реєстраційний 
Дата Номер Прізвище, ім'я, проживання номер облікової 

Код статті надходЖення розрахункового по батькові платника Адреєа житла Сума 
докумёита (область, район, платника 

картки маmика 
(грн) внеску матника населений податків/серія і 

nvнктІ номер паспорта 

11 0,00 

11 0,00 

11 0,00 

Усього 0,00 

ЦВК 1010 ДОД 8 СВ 2 



Код статrі 

9 

9 

9 

Усього 

Код статrі 

12 
12 

12 

Усього 

Код етапі 

12 

12 

12 

Усього 

Код етапі 

Усього 

Код етапі 

Усього 

8. Відомості про- перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними доrоворами 

(код статті 9) 

Реквізити 
Дата Номер розрахун-

договору (дата 
перерахувани11 Виконавець Код виконавця укладання, ПрнзначенНІІ 

штрафних 
КОRОГО 

(повна назва) (ЄДРПОУ) номер та платежу 
санкцііі 

докумеtпа предмет 
дoroвonv\ 

9. Відомості про помилкові надходжеппя коштів на поточний рахунок

від юридичних осіб 
(код статті 12) 

Дата надходж,,ння Номер Найменування Місцезнаходження Код платника 
внеску розрахункового 

платника платника (ЄДРПОУ) докvме�па 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок
від фізичних осіб 

(код статті 12) 

Місце Реєстраційний 
Номер 

Прізвище, ім'я, 
прожнванн11 номер облікової 

Дата 11адход- розрахун- по батькові 
платника Адреса житла картки 

ження внеску КОВОГО ( область, район, платника платника 
платника населеинй 1шдаnсів/серія і докуме�па 

ПУНКТ) номер паспорта 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам
(код статті 2100, 2300) 

Дата повернення Номер розрахуи- Отримувач Місцє- Код отримувача 
внескv ковоrо докvмента (повна назва) знаходження отонмvвача (ЄДРПОУ) 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам
(код статті 2100, 2300) 

Місце Реєстраціііннй 

Дата Номер Прізвище, ім'я, 11роживання номер облікової 
платника Адреса житла повер11ення розрахункового по батькові картки платника 

( область, район, платника податків/сері11 і внеску документа отримувача населений номер паспорта 
пvнкт) отонмvвача 

цвк 1010 дод 8 св з 

Сума 
(rрн) 

0,00 

0,00 

0,00 

о,оо 

Сума 
(rри) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Сума 
(грн) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Сума 
(грн) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Сума 
(rрн) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Код статті 

Усього 

Код cтarri 

Усього 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюджету України 
(код етапі 3110, 3120, 3210, 3230) 

Дата перераху- Номер Наііменуванн11 Місцезнаходж:еннu Код платника 
розрахункового (ЄДРПОУ) вання внеску платника W18ТІІИК8 

докvмента 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету України 
(код етапі 3110, 3120, 3210, 3230) 

Місце Реєстраційний 

Номер Прізвище, ім'я, 
проживани11 номер облікової 

Дата перераху- по батькові шаатника Адрееа житла картки 
вання внеску розрахункового ( область, район, платника платника 

локумента ПJІ&ТННКа населений податків/сері11 і 
пvнкт) номер паспорта 

Сума (rрн) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Сума(rрн) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов'язаних з відкриттям і закриттям
рахунку та його функціонуванням 

Код етапі 

4000 

4000 
4000 

Усього 

Код етапі 

5000 

5000 

5000 

Усього 

(код етапі 4000) 
Номер Наііменуваннg Місцезнаходження Код банку Дата оплати послуг розрахунково,·о банку банку (ЄДРПОУ) документа 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код етапі 5000) 

Дата поверпения 
Номер 

Отримувач Місце-
Код отримувача розрахункового )НSІ:ІОДЖ'ЄНИІІ кошrів документа (повна назва) отрнмvвача (ЄДРПОУ) 

Сума (грн) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Сума 
(rрн) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів
(код етапі 5000) 

Місце Реєстраційний 

Номер Прізвище, ім',., проживання номер облікової 
Код Дата повернен-

по батькові 
платника Адреса житла картки платника Сума (грн) 

статті ня коштів розрахунко- ( область, раііон, платника податків/серія і вого документа отримувача населенні! номер паспорта 
пvшсr) оmимvвача 

5000 0,00 

5000 0,00 
5000 0,00 

Усього 0,00 
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Код статті 

6000 

6000 

6000 

Усього 

18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку

в друкованих засобах масової інформації 
(код статті 6000) 

Дата Номер. розрахунко- Найме1rування Місцезнаходження Код отримувача 
перерахування 

вого документа отримувача отримувача (ЄДРПОУ) 
коштів 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку
виборчого фонду кандидата в народні депутати України

Сума (грн) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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

1340, 1350, 1361, 1362, 1400) 

Номер 
Номер 

одномандатного Отримувач Місцезна- Код 
виборчого округу 

Код Дата розрахун-
(повна J:ОДЖЄІШІІ отримувача 

Призначення Сума 

е1·атrі кового (грн) 
(в порядку nдатежу назва) отримувача (ЄДРПОУ) nдатежу 

зростання) 
документа 

Виготовлеин11 
друкованих 
матеріалів 

26001190078 ФОПЗайцев 
передвиборної 

46 1110 25.06.19 
100 в.л. 

агітації (макатів, 35730,00 
лисrівок, буК.ІІетів 

та 
інш.агітаційних 

матеоіалів 

ФОП 
Розміщ.друков. 

26001500287 Орншенко 
агітаційних 

46 1350 26.06.19 
247 Ростислав 

матеріалам чи 6000,00 

Едуардович 
політнч. Реклами 
на носікх 3овніw 

Донецька 
Послуги 

26008300167 дирекція м.Краматор 
46 1362 08.07.19 22020055 поштового 20691,05 

5 ПАТ ськ 
зв'язку 

«Укопоmта» 
Оренда 

Відділ 
приміщень усіх 
форм власнос-rі 

31555207347 
культурури 

дл11 проведенн11 
46 1340 09.07.19 і туризму м.Лиман 00183590 500,00 

187 
Лиманськоі 

зборів, інших 

міської ради публічних заходів 
передвиборної 

агітаціі с. Лібоова 
Оревда 

Відділ 
приміще11ьусіх 

культурури 
форм власності 

46 1340 09.07.19 
31555207347 

і туризму м.Лиман 00183590 
дл11 проведення 

500,00 
187 

Лиманської 
зборів, інших 

міськоі ради 
публічних заходів 

передвиборної 
аrітаціі с.Ярова 

Оренда 

Відділ 
приміщень усіх 

культурури 
форм власності 

46 1340 11.07.19 
315S5207347 

ітурнзму м.Лиман 00183590 
для проведенн11 

500,00 
187 Лиманської 

зборів, інших 

міської ради 
публічних заходів 

передвиборної 
аrітаціі с.ЯмпілL 

тов 
Виrотовлеии11 та 

46 1160 12.07.19 
26001052680 

«Мультидру 41053483 
встановленн11 

21000,00 
414 агітаційних 

Ю► 

наметів 
Інші витрати на 

26003053619 
ФОП передвиборну 

46 1400 17.07.19 
771 

КрасниІі агітацію (запне та 3600,00 
А.Г. демш1страціи 

.t.і.,,ьмv/nолика\ 

Усього 88521,05 
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., 

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

(код етапі 8) 

Дата Номер Реквізити 

Місцnна- Код доrовору (дата Прнзна-Код ПОІИ!р- розрахун- Виконавець 
craтri (повна назва) ходженн11 внкоиавца ук.ладаин11, номер 'ІеННІІ нення ковоrо 

(ЄДРПОУ) коwrів докумекrа ВН8'0Н8ВЦtІ та предмет платежу 
доrовору) 

8 

8 

8 

8 
І 

І 
І 

,, 

І.І 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 

( виборчого фонду , Бугайов С.В. 

)'"--"{підпису
( 

(прізвище та ініціали)

ЦВК 1010дод8св 6 

Сума 
(rрн) 

0,00
0,00
0,00
0,00 

0,00 
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