
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
а� . <:P.i.. '1-<::>'1.., № ���І '1..>.

(дата) 

висновок 

про результати перевірки Звіту політичної партії 
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 

(дата) 

І. Вступна частина 

Відповідно до статті l 7 Закону України «Про політичні партії в Україні» 
Департаментом запобігання політичній корупц11 апарату Національного 
агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) 
проведено перевірку Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру (далі - Звіт) 

квартальний 
(тил Звіту (квартальний/уточнюючий)) 

«ЛЕЙБОРИСТСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» 
(найме1-1ування політичної партії) 

40123140 
(ідентифікаційний код політичної партії) 

за період з «О 1.04.2021 » по «ЗО.06.2021 » 

15.07.2021 
(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупцїІ) 

Холошин Матвій Олександрович 
(прізвище, ім'я, по батькові керівника політичної партії) 

(прізвище, ім'я, по батькові уповноваже,юї особи політичної партії) 

Місцезнаходження політичної партії: вул. Воздвиженська, буд. 18, М. Київ, 04071 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням 
. . 

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: ВІДСУТНІ 

Кількість працюючих: відсутні 
Сума коштів державного фінансува1-1ня на статутну діяльність, отримана політичною партією у звітному періоді: 

0,00 гривень 

11. Резолютивна частина

2.1. Результати аналазу дотримання законодавства у сфері державного 
контролю за діяльністю політичних партій 

2.1.1. Своєчасність подання Звіту 

Звіт політичної партії «ЛЕЙБОРИСТСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» (далі -
Партія) подано до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій вро 
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру з дотриманням 





з 

2.3. Додаткова інформація про діяльність політичної партії 

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 

У звітному періоді Партія не мала рахунків в установах банків. 

2.3.2. Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перевірки 
Звітів за попередні звітні періоди** 

До Національного агентства така інформація не надходила. 

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії*** 

У звітному періоді Партія діяльнос;і не здійснювала. 

2.4. Заходи реагування 

За результатами перевірки Звіту Партії за II квартал 2021 року (унікальний 
ідентифікатор Звіту fd90abb0-e560-1 l еЬ-84аб-7Ь 1 e25d46e49) порушень не 
встановлено. 

Ознак інших порушень законодавства, про які повідомлено (необхідно 
повідомити) відповідні органи (посадові особи), не виявлено. 

У повно важена особа Національного агентства 
з питань запобігання корупції, 

. . . . 
заступник кершника вщдшу монпорингу та 
перевірок ризикових операцій Департаменту 
запобігання політичній корупції 

(посада) (власне ім'я, прізвище) 

*Уразі якщо політична партія не отримувала кошти державного фінансування або не отримала право державного
фінансування статутної діяльності за звітний період, зазначається про неотримаНІіЯ державного фінансування.
** У разі якщо до Національного агентства з питань запобігання корупції не надходила інформація стосовно
заходів, вжитих під час або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди, поданих відповідною
nоліти,1ною r1артією, зазна,1ається про ненадходже1шя такої інформації.
*** Зазначається про те, що nоліти11на партія діяльність за звітний період не здійснювала, тощо.
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