






Додаток.В 
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 

Код етапі 

2 

2 

2 

Усього 

Код етапі 

3 

3 

3 

Усього 

Код етапі 

4 -

в одномандатному виборчому окрузі № 50 ( форми № 4) 

остаточний 
----- ------

(вид звіту: проміжний, остаточний) 

за період з "25" лютого 2021 року до "12" квітня 2021 року 

___ Марчевський Артем Павлович __ 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 14360570, UA35 335496 00000 26430051600472 
(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 надходженн11 коппів Номер розра:rунковоrо до,с:умента Сума (rnн\ 

о о 

о о 

о о 

о о 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок

добровільних внесків юридичних осіб 
(код статті 3) 

о 

о 

о 

о 

Дата надходженн11 Номер Наймену-ВШНІІ Місцезнаход- Код ІІJІатннка 
розрахунковоrо внеску 

о 

о 

о 

о 

Дата 
надходжеННІІ 

внеску 

26.02.2021 

докvмента 
платника женн11 платника (ЄДРПОУ) 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

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

(код надходження коштів 4) 

Місце 
Реєстраційний 

Номер 
прожнванн11 

номер обліковоі 
Прізвище, ім'11, платника 

розрахун-
по батькові (область, Адреса житла картки 

кового платника ІІJІаТІІНКВ ІІJІатннка район, документа 
населений 

податків/сері11 і 

пvнкт) 
номер паспорта 

@2PL275285 Васильєв Донецька обл., 
Сергій Покровський 

Володимиров район, м. 
ич Покровськ 

4 

Сума 
(rрн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(rрн) 

50 000,00 



4 01.03.2021 @2PL187468 Дрюкова Донецька обл., 100 000,00 
Ірина Покровський 

Валеріївна район, м.

Покровськ 
4 03.03.2021 @2PL010971 Рибальченко Донецька обл., 100 000,00 

Владислава Покровський 
Сергіївна район, м.

Покровськ 
4 03.03.2021 @2PL007559 Жмуrська Донецька обл., 100 000,00 

Тетяна Покровський 
Миколаївна район, м.

Покровськ 
4 04.03.2021 @2PL174275 Онофрійчук Київська обл., 20 000,00 

Яна Іванівна м. Київ 

4 04.03.2021 @2PL270771 Васильєв Донецька обл., 40 000,00 
Сергій Покровський 

Володимиров район, м.

ич Покоовськ 
4 12.03.2021 @2PL764474 Біла Марина Донецька обл., 60 000,00 

Ігорівна Покровський 
район, м. 

Покоовськ 
Усього 470 000,00 

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 статrі Дата надходжени11 Номер розрахункового Наііменувани11 Місцезнаходжени11 Код платника Сума 
внескv докvме�па платника платника fЄЛРПОУ) (гон) 

10 о о о о о о 

10 о о о о о о 

10 о о о о о о 

Усього о о о о о о 

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 Реєстрацііінніі 
Номер Прізвище, ім'к, 

проживаннк номер обліковоr 
Дата надход- WІ8ТНИК8 Адреса житла 

Код статrі розрахункового по батькові картки платника жени11 внеску ( область, район, платника 
докуме�па платвик:а населенніі 

податків/сері11 і 

ПVЮ<Т) 
номер паспорта 

10 о о о о о о 

10 о о о о о о 

10 о о о о о о 

Усього о о о о о о 

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- Наііменувани11 Місцезнаход-женНІІ Код платника Код статrі надходжеННІІ_ 

внескv вого документа WІ8ТІDІК8 платника (ЄДРПОУ) 

11 о о о о о 

11 - о о о о о 

11 о о о о о 

11 о о о о о 

Усього о о о о о 

5 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

о 





Усього 

Код статrі 

2100 

Усього 

Код статrі 

Усього 

Код статrі 

Усього 

о о о о о 

о о о о о 

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

о 

о 

о 

о 

Місце Реєстраційний 

Дата Номер Прізвище, ім'11, прожнванн11 номер обліковоі 
rшатннка Адреса житла картки rшатннка 

поверненн11 розрахункового по батькові 
( область, район, rшатннка податків/сері11 і 

внеску документа отримувача населений номер паспорта 
пvнкт) отрнмvвача 

12.04.2021 25 
Онофрійчук Яна Київська обл., 

Іванівна м. Київ 

13. Відомості про перераху'вання коштів юридичних осіб
до Державного бюджету України 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

Дата перераху- Номер Найменуванн11 МісцезнаходжеННІІ Код rшатннка 
ванНІІ внеску розрахункового 

п.латника п.латника (ЄДРПОУ) докvмента 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

о о о о 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюджету України 
(код статті 311 О, 3120, 321 О, 3230) 

Місце Реєстраційний 
прожнванн11 номер обліковоі Номер Прізвище, ім'11, Дата перераху- по батькові платника Адреса житла картки розрахункового ванНІІ внеску ( область, район, rшатннка rшатннка доJСУМента rшатннка населений податків/сері.11 і 

пvнкт) номер паспоnта 

о о о о о о 

о о о о о о 

о о о о о о 

о о о о о о 

о 

о 

Сума 
(rрн) 

16 958.08 

16 

958.08 

Сума (rрн) 

о 

о 

о 

о 

Сума (rрн) 

о 

о 

о 

о 

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

Код статrі 

4000 

4000 

4000 

Усього 

Код статrі 

5000 

5000 

5000 

(код статті 4000) 
Номер Найменуванн11 Місцезнаходженн11 Код банку Дата оrшати послуг розрахункового 

докvмента банку банку (ЄДРПОУ) 

о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

Дата поверненн11 Номер Отримувач Місце- Код отримувача 
коштів розрахункового (повна назва) знаходженн11 

(ЄДРПОУ) до""""ента ОТРНМУВаЧа 
о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 

7 

Сума(rрн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(rрн) 

о 

о 

о 





ого, будинок 01.03.2021р. 
18, тел. У сумі 

(0562)34-91- 41166.67 
65 грн., ПДВ -

20 % 8233.33 
грн. 

+;1310; 
транспортні 

Фізична особа-
Донецька послуrидля 

підприємець 
обл., м. реалізації 

50 1310 01.03.2021 3 Железняк 
Покровськ, заходів 

27 000,00 
Сергій 

передвиборн 
ої агітації. 

Вікторович 
Pax№lO від 
01.03.2021р. 

Без ПДВ. 

+;1110; вигот 
друк матер 
передвиб 

Фізична особа- Донецька аrіт(плак, 
підприємець обл., м. лист, букл та 

, 50 1110 01.03.2021 4 Левкевич Дружківка, інш аrіт 5 350,00 
Ольга матер); Рах-

Леонідівна фак№ 
01/03/1 від 

01.03.2021 р. 
Без ПДВ. 

+;1110; вигот 
друк матер 
передвиб 

аrіт 

Фізична особа- Донецька 
(плакатів, 
листівок, 

підприємець обл., м. 
буклетів та 

50 1110 01.03.2021 5 Левкевич Дружківка, 
інших 

3 150,00 
Ольга 

агітаційних 
Леонідівна 

матеріалів); 
рах-фак№ 
01/03/2 від 

01.03.2021 р. 
Без ПДВ. 

85300, 
+;11 lО;вигот 

Донецька 
друк матер 

Фізична особа- обл., 
передвиб 

підприємець Покровський 
аrіт (плак, 

50 1110 01.03.2021 6 Соловйов район, с. 
лист, букл та 

11 080,00 
Олександр Сергіївка, 

інш аrіт 

Миколайович 
матер); Рах-
фак№33 від 
01.03.2021р. 

Без ПДВ. 

+;1340;ореид 
а приміщень 
усіх форм 
власності 

84500, для 

Донецька 
проведення 

Фізична особа-
обл., м. 

зборів 

50 1340 01.03.2021 7 
підприємець 

Бахмут, вул. 
громадян, 

1 260,00 
Гнесь Михайло інших 

Вікторович публічних 
- заходів 

передвиборн 
ої агітації; 

рах-фак№l 
від 

26.02.2021р. 

9 



Без ПДВ. 

+;1340;оренд 
а приміщень 

усіх форм 
власності 

для 

84500, проведення 

Фізична особа-
Донецька зборів 

підприємець 
обл., м. громадян, 

50 1340 01.03.2021 8 Бахмуг, вул. інших 1 260,00 
Гнесь М ихайло 

публічн их 
Вікторович 

заходів 
передвиборн 
ої агітації; 

рах-фак№2 
від 

01.03.2021р. 
Без ПДВ. 

49027, 
+;11 lО;вигот 

Дніпро петро 
друк матер 

вська 
передвиб 

. область, 
агіт (плак, 

Товариство з 
місто 

лист, букл та 
обмеженою 

Дніпро, 
іншагіт 

50 шо 02.03.2021 9 відповідальніс 35497923 матер); Рах 3 400,00 

тю «Редакція 
проспект 

№9від 

газети "Зоря" 
Д.Яворницьк 

02.03.2021р. 
ого, будинок 

У сумі 
18, тел. 

2833.33 грн., 
(0562)34-91-

ПДВ-20 % 
65 

566.67 грн. 

+;11 lО;вигот 

85013, 
друк матер 

Фізична особа- Донецька 
передвиб 
агіт (плак, 

підприємець обл., м. 
лист, букл та 

50 1110 03.03.2021 11 Моргун Білозерське, 
інш агіт 

8 000,00 

Олександр 
матер); Рах 

Миколайович 
№101 від 

01.03.2021р. 

Без ПДВ. 

49027, 
+;11 lО;вигот 

Дніпро петро 
друк матер 
передвиб 

вська 
агіт (плак, 

область, 
Товариство з 

місто 
лист, букл та 

обмеженою 
Дніпро, 

іншагіт 
50 шо 03.03.2021 12 відповідальніс 35497923 матер); Рах 3200,00 

тю «Редакція 
проспект 

№10 від 
газети "Зоря" 

Д.Яворницьк 
02.03.2021р. 

ого, будинок 
18, тел. 

У сумі 

(0562)34-91-
2666.67 грн., 

65 
ПДВ- 20 % 
533.33 грн. 

+;1350;розмі 
щдрук агіт 

матер чи 
85013, політ 

Фізична особа- Донецька реклами на 
підприємець обл., м. носіях 

50 1350 03.03.2021 13 Моргун Білозерське, зовнішньої 60 000,00 
- Олександр реклами 

Миколайович (білбордах, 
вивісках, 
сітілайтах 
тощо);рах 
№2004 від 

10 



01.03.2021р.; 
Без ПДВ. 

+;1212;оплат 
а ефірного 

часу на 

Приватне 
79008, м. 

радіо; рах-

акціонерне 
Львів, пл. 

фак№ 

50 1212 03.03.2021 14 товариство 20765851 ЛВ146 від 10 614,24 

«Телерадіоком 
Галицька, 02.03.20212 

панія Люкс» 
буд. 15 

р.;Усумі 
8845.20 грн., 
пдв -20 % 
1769.04 грн. 

+;1212;оплат 

Товариство з 
а ефірного 

часу на 
обмежеяою 

04080, м. радіо; рах№ 
відповідальніс 

50 1212 03.03.2021 15 
Київ, вул. 

34818518 
7 від 

3 822,00 тю 
Кирилівська, 02.03.2021р.; 

«Телерадіоком 
панія «НБМ-

буд. 104 У сумі 

РАДІО» 
3185.00 грн., 

, 

пдв -20 % 
637.00 грн. 

+;1212;оплат 
а ефірного 

01030, м. часу на 

Дочірнє 
Київ, вул. радіо; рах№ 

50 1212 03.03.2021 16 підприємство 
Богдана 

37470683 
16 від 

2 184,00 
Хмельницьк 02.03.2021р.; 

«Новий обрій» 
ого, буд. 42, У сумі 

кв. 42 1820.00 грн., 
пдв -20 % 
364.00 грн. 

+;1212;оплат 

85280, 
а ефірного 

Донецьк 
часу на 

Фізична особа- радіо;рах 
підприємець 

обл., м. 
№19 від 

50 1212 03.03.2021 17 Красний 
Торецьк, 

03.03.2021р.; 50 000,00 
Андрій 

СМТ. 
У сумі 

Геннадійович 41666.67 
rрн.,ПДВ -

20 % 8333.33 
грн. 

+;1350;розм 
друк аrіт 
матер чи 

політ рекл на 
нос зовніш 
рек (білб, 

Приватне 
м. Київ, вул. вивіс, 

50 1350 04.03.2021 18 підприємство 
Борщаrівськ 

21587009 
сітілайт 120 

«ХІМДЖЕСТ» 
а, буд. 150, тощо);рах 000,00 

оф. 4 №6 від 
19.02.2021р.; 

У сумі 
100000.00 

грн., ПДВ -
20% 

20000.00 грн. 

- 49027, +;11 lО;вигот 
Товариство з Дніпро петро друк матер 
обмеженою вська передвиб 

50 1110 03.03.2021 19 відповідальніс область, 35497923 аrіт (плак, 13 800,00 
тю «Редакція місто лист, букл та 
газети "Зоря" Дніпро, інш аrіт 

проспект матер);рах 

11 



Д.Яворницьк №14 від 
ого, будинок 04.03.2021р.; 

18, тел. У сумі 
(0562)34-91- 11500.00 

65 грн.ПДВ-
20 %2300.00 

грн. 

+;11 lО;виrот 
друк матер 

Фізична особа-
Сумська передвиб 

підприємець 
область, м. аrіт (плак, 
Білопілля, лист, букл та 

50 1110 09.03.2021 20 Геленко 
інш агіт 

10 000,00 
Світлана 

Олексіївна 
матер); Рах 

№33 від 
04.03.202Ір. 

Без ПДВ. 

49027, 
+;11 ІО;виrот 

Дніпропетро 
друк матер 
передвиб 

вська 
аrіт (плак, 

область, 
, 

Товариство з 
місто 

лист, букл та 
обмеженою 

Дніпро, 
іншаrіт 

50 1110 11.03.2021 21 відповідальніс 35497923 матер);рах 7 723,80 
тю «Редакція 

проспект 
№15 від 

газети "Зоря" 
Д.Яворницьк 

06.03.2021р.; 
ого, будинок 

У сумі 
18, тел. 

6436.50 грн., 
(0562)34-91-

ПДВ-20 % 
65 

1287.30 грн. 

+;11 lО;вигот 
49027, друк матер 

Дніпро петро передвиб 
вська аrіт (плак, 

Товариство з 
область, лист, букл та 

місто інш аrіт 
обмеженою 

Дніпро, матер);рах 
50 шо 15.03.2021 22 відповідальніс 35497923 13 800,00 

тю «Редакція 
проспект №16.від 

газети "Зоря" 
Д.Яворницьк 11.03.2021р.; 
ого, будинок У сумі 

18, тел. 11500.00 
(0562)34-91- грн., ПДВ-

65 20 %2300.00 
грн. 

+;11 lО;виrот 
49027, друк матер 

Дніпро петро передвиб 
вська аrіт (плак, 

Товариство з 
область, лист, букл та 

місто інш агіт 
обмеженою 

Дніпро, матер);рах 
50 1110 15.03.2021 23 відповідальніс 35497923 49 400,00 

тю «Редакція 
проспект №17 від 

газети "Зоря" 
Д.Яворницьк 11.03.202Ір.; 
ого, будинок У сумі 

18, тел. 41166.67 
(0562)34-91- грн., ПДВ-

65 20 % 8233.33 
грн. 

Усього 
453 

041,92 

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

(код статті 8) 

12 






