
висновок 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
питань запобігання корупції 
�. � . 'l....<::fl..\ № ':)� � / 'L\ 

(дата) 

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

(дата) 

І. Вступна частина 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» 
Департаментом запобігання політичній корупцІІ 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 
(тип Звіту (квартальний/уточнюючий)) 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «МИР» 
(найменування політичної партії) 

39515818 
(ідентифікаuійний код політичної партії) 

за період з «О 1.04.2021 » по «30.06.2021 » 

21.07.2021 
(дата пода�-111я Звіту до Наuіональноrо агентства з питань запобігання корупції) 

Геращенко Олександр Володимирович 
(прізвище, ім'я, 1ю батькові керів1шка політичної партії) 

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

Місuезнаходження політичної партії: вул. Маршала Конєва, буд. 8, каб. 71, м. Київ, 03191 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням 
. .

Кількість місцевих організацій зі статусом юриличної особи: Вtдсутнt 

Кількість працюючих: відсутні 

Сума коштів державного фінансування на статутну діяльність, отримана політичною партією у звітному періоді: 

0,00 гривень 

11. Резолютивна частина

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

2.1.1. Своєчасність подання Звіту 

Звіт політичної партії «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «МИР» (далі -
Партія) подано до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про 
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майно, доходи, витрати зобов'язання фінансового характеру з дотриманням 
строку, встановленого частиною дев'ятою статті 17 Закону України 
«Про політичні партії в Україні» (далі - Закон), з урахуванням положень 
пункту 5 розділу VI «Заключні положення» цього Закону та постанови Кабінету 
Міністрів У країни від 09.12.2020 № l 236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVJD-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами). 

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті 

Зазначене у Звіті місцезнаходження Партії відповідає відомостям з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, отриманим на електронний запит Національного 
агентства від 14.09.2021 за кодом 69476577612 станом на 21.07.2021. 

У звітному періоді: 
підприємства, установи, організації, засновані/створені для виконання 

статутних завдань, у Партії відсутні; 
об'єкти нерухомості: у Партії на праві користування перебуває частина 

нежитлового приміщення загальною площею 1 О м2, що знаходиться за адресою 
вул. Маршала Конєва, буд. 8, каб. 71, м. Київ, 03191, власником якої є 
ТОВ «Спортивний комплекс «Олімпія» (ідентифікаційний код 38746348). 
Зазначена інформація підтверджена копією Договору позички (безоплатного 
користування) нежитлового приміщення від О 1.12.2017 № 1/03, копією 
додаткового договору від 23. І 1.2018 № І та копією Акта примання-передачі від 
25.01.2016, а також інформаційною довідкою № 274645872 з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 
Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів 
нерухомого майна щодо об' єкта нерухомого майна; 

цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), транспортні засоби, цінні 
. . . . 

папери та нематер1алью активи вщсутю; 
грошові кошти: відомості про рух коштів на поточному рахунку Партії 

UA533226690000026002300849 l 22 у філії АТ «Ощадбанк» підтверджено 
електронною випискою; 

грошові внески та кошти державного фінансування не надходили. Водночас 
01.04.2021 на підтримку Партії юридичною особою ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінr» 
(ідентифікаційний код 16307284) надано внесок у вигляді «позички (безоплатне 
користування) нежитлового приміщення», що знаходиться за адресою: 
вул. Маршала Конєва, буд. 8, каб. 71, м. Київ, 03191, загальною площею 1 О м2

•

Зазначена інформація підтверджена копією Договору позички 
(безоплатного користування) нежитлового приміщення від 01.12.2017 № 1/03, 
копією додаткового договору від 23.11.2018 № 1 та копією Акта примання
передачі від 25 .О 1.2016. Крім того, керівником Партії 15.04.2019 складено 
Висновок про визначення розміру (суми) внеску на підтримку Партії, де 
встановлено варті.сть такого внеску із застосуванням Методології визначення 
розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або 
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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*** 

2.4. Заходи реагування 

За результатами перевірки Звіту Партії за II квартал 2021 року (унікальний 
ідентифікатор Звіту 56ебс770-е981-11 eb-b63a-0d28 l be7db0f) порушень не 
встановлено. 

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

Уповноважена особа Національного агентства 
з питань запобігання корупції, 
головний спеціаліст відділу моніторингу та 
перевірок ризикових операцій Департаменту __ ....
запобігання політичній корупції 

(посада) (підпис) (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 неотримання 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 по11ередt1і звітні періоди, пода,шх відповідною
політичною партією, зазначається про ненадходження такої інформації.
*** Зазначається про те, що політична партія діяльність за звітний період не здійснювала, тощо. 
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