
висновок 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
fl..\. '<::). І'\...С)Г)_' № ¼:1�--Ц 'L\ 

(дата) 

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

\'\;). \;Q, 'LO'L\ № � 
(дата) 

І. Вступна частина 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» 
Департаментом запобігання політичній корупції 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/уrочнюючий)) 

«ПАРТІЯ ІГОРЯ КОЛИХАЄВА «НАМ ТУТ ЖИТИ!» 
(найменування політичної партії) 

39550770 
(ідентифікаційний код політичної партіі) 

за період з «01.04.2021» по «ЗО.06.2021» 

01.09.2021 
(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупціі) 

ЛАГУТ А Геннадій Миколайович 
(прізвище, ім'я, по батькові керівника політичноїnартіі) 

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

МісцезнаходженЮІ політичної партії: вул. Ярослава Мудрого, буд. 12-14, офіс 24, 
м. Херсон. 73 003 
Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням 

Кількість місцевих організацій зі ста'І)'СОМ юридичної особи: 2, 

Кількість працюючих: відсутні 

Сума коштів державноrо фінансуваНЮІ 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 «ПАРТІЯ ІГОРЯ КОЛИХАЄВА «НАМ ТУТ ЖИТИ!» 
(далі - Партія) подано до Єдиного державного реєстру звітності політичних 
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партій про майно, доходи, витрати і 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 України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-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 (далі - Єдиний державний реєстр), отриманим на 
електронний запит Національного агентства вщ 13.10.2021 за кодом 
274489804247 станом на 30.06.2021. 

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

статутних завдань, у Партії відсутні; 
об'єкти нерухомості: відомості про оренду частини приміщення загальною 

площею 5 м2 за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 12-14, м. Херсон, 
підтверджено договором суборенди від О 1.02.2021 № 02/21, укладеним з 
ТОВ «Українська продовольча корпорація» (ідентифікаційний код 38822685); 
відповідно до договору оренди розмір плати за користування приміщенням 
становить 1 000,00 грн за один календарний місяць; 

цінне .рухоме майно (крім транспортних засобів), транспортні засоби, цінні 
папери та нематеріальні активи відсутні; 

грошов1 кошти: на поточний рахунок Партії 
UA663348510000000026007113682 у відділені № 1 ПУМБ в м. Херсон, 
МФО 334851, надійшли грошові внески від юридичних осіб: ТОВ «ТОРГОВИЙ 
ДІМ «ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ» (ідентифікаційний код 33015354) в сумі 
200 000,00 грн та ФГ «ЮКОС І К» (ідентифікаційний код 34174889) в сумі 
500 000,00 грн. Також Нововоронцовською селищною територіальною 
виборчою комісією (ідентифікаційний код 43 796778) повернуто 1 000,00 грн 
грошової застави згідно з статтею 225 Виборчого кодексу України. 

З поточного рахунку Партії здійснено витрати на загальну суму 
785 517,48 грн, а саме: розміщення зовнішньої реклами - 337 050,00 грн; 
виготовлення зображення для зовнішньої реклами - 45 958,50 грн; рекламні 
послуги - 48 000,00 грн; публікація в газеті - 23 614,80 грн; надання площі в 
газеті - 2 310,00 грн; сувенірна продукція - 276 375,38; юридичні послуги -
2 500,00 грн; оренда авто - 33 750,00 грн; оренда майна - 14 014,80 грн; оренда 
офісу - 1 000,00 грн; оновлення програмного забезпечення M.E.Doc - 590,00 грн; 
комісія банку- 354,00 гривень. 

Станом на кінець звітного періоду Партія мала зобов'язання фінансового 
характеру на загальну суму 9 416,80 грн, з них за: оренду офісу - З 000,00 грн; 
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оренду меблів для офісу - З О 16,80 грн; оренду орrгехніки - 900,00 грн; юридичні 
послуги - 2 500,00 гривень. 

Інші внески та кошти державного фінансування не надходили. 
Партія має вебсайт https://namtutzhyty .com, на якому висвітлюється 11

діяльність. До Звіту Партії за IV квартал 2020 року додано копії підтвердних 
документів на оплату послуг з супроводженя зазначеного вебсайту, а саме: 
договору з ФОП Ларіонов О.Л. від 25.09.2020 № 287 про надання місця у web-

. 

мереж� та продовження домену. 
Діловодство щодо поданої у 2016 році політичною партією «Всеукраїнське 

об'єднання «Відродження України» (правовий попередник Партії) заявки на 
торговий знак (т201614460) припинено на стадії кваліфікаційної експертизи. 

Партія має сторінку у соціальній мережі Facebook 
(https://www.facebook.com/welivehere.kherson/), на якій у звітному періоді за 
даними Facebook бібліотеки політичної реклами оплата послуг за розміщення 
реклами не здійснювалась. 

Неповноти та недостовірності відображеної у Звіті інформації не 
встановлено. 

2 .1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 

Порушень законодавства щодо використання Партією грошових кошпв 
виключно у безготівковій формі не встановлено. 

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання поштичною парт1єю 
вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з 
порушенням вимог законодавства 

Порушень законодавства щодо правомірності здійснення фізичними та 
юридичними особами внесків на користь Партії (на предмет дотримання 
обмежень та вимог, передбачених Законом) не встановлено. 

2.1.5. Дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення 
щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та проходження 
зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності 

У звітному періоді проведення щор1чного внутрішньопартійного 
фінансового аудиту не передбачено. 

2.2. Законне та цільове використання коштів державноrо фінансування 
статутної діяльності політичної партії* 

Партія не отримувала права на державне фінансування статутної діяльності. 

2.3. Додаткова інформація про діяльність політичної партії 

2.3 .1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 

Рух коштів на поточному рахунку Партії UA663348510000000026007113682 
у відділені № 1 ПУМБ в м. Херсон, МФО 334851, становить: сальдо на початок 
звітного періоду - 88 243 ,20 грн, обороти по дебету - 785 517 ,48 грн, обороти по 
кредиту- 701 000,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду- 3725,72 гривень. 
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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*** 

У звітному періоді Партія діяльності не здійснювала. 

2.4. Заходи реаrування 

За результатами перевірки Звіту Партії за П квартал 2021 року (унікальний 
ідентифікатор Зві,у - ld4785d0-f6a7-1 leb-8a66-893ddbd145c3) 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 Департаме 
запобігання політичній корупції 

(посада) (власне ім'я, прізвище) 

* У разі якщо nоліmчна 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 попередні звітні періоди, поданих 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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