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2.1.1. Своєчасність подання Звіту 
Перевіркою своєчасності подання ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ 

«ВІДРОДЖЕННЯ» (далі - Партія) звіту до Національного агентства з питань 
запобігання корупції (далі - Національне агентство) на предмет дотримання 
строків його подання, встановлених Законом порушень не встановлено. 

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті 
Перевіркою повноти інформації, поданої у звіті (на предмет дотримання 

вимог, встановлених для подання звіту та/або відображення в ньому відомостей 
не у повному обсязі) порушень на дату складання висновку не встановлено. 

Перевіркою достовірності інформації, зазначеної у Звіті (зокрема, на 
предмет відповідності відомостей, зазначених у звіті, відомостям, що містяться 
у документах, реєстрах, банках даних, інших інформаційно-телекомунікаційних 
та довідкових системах, відкритих базах даних, інших джерелах інформації) 
порушень на дату складання висновку не встановлено. 

Так, перевіркою відповідних розділів Звіту встановлено таке. 
- Розділ І «Майно та нематеріальні активи»
• Об'єкти нерухомості
Відомості про оренду приміщення 293, загальною площею 20,9 кв2 за

адресою: вул. Івана Мазепи, 13 А, Київ, О 1 О 1 О. Партія орендує у фізичної особи 
Данилець О.В. на підставі договору оренди приміщення № 10-10/19 від 
10.10.2019, термін дії якого до 10.10.2021. 

• Нематеріальні активи
Партія має у власності свідоцтво на знак «Відродження Політична

Партія», свідоцтво на знак «Віримо Україну разом!», комп'ютерна програма 
«lС:Бухгалтерія 8 для України», комп'ютерна програма «lС:Підприємство 
8.Зарплата і управління Персоналом для України», комп'ютерна програма
«lС:Підприємство 8.Клієнтска ліцензія на 1 робоче місце».

• Грошові кошти
Відомості про рух коштів на поточних рахунках Партії 

UA 783282090000026003000001496 та UA453395000000026005194679001 
підтверджено випискою АБ «Південний» та АТ «Таскомбанк» відповідно. 

- Розділ П «Внески та інші надходження»
• Грошовий внесок на користь Партії здійснено фізичною особою

Кошара О.В. у розмірі 30,0 тис. гривень. 
• Інші внески
Інші грошові внески не надходили.

Розділ ПІ «Платежі та інші витрати» 
• Платежі з інших рахунків політичної партії/місцевої організації, яка

в установленому порядку набула статусу юридичної особи 
У звітному періоді з рахунку Партії здійснено витрати на загальну суму 

13,9 тис. грн, а саме: 
- веб-хостинг - 1,7 тис. грн;
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- військовий збір з оренди приміщення - О, 1 тис. грн;
- комісія банку - 0,9 тис. грн;
- оренда приміщення- 9,0 тис. грн;
- ПДФО з оренди приміщення - 0,2 тис. грн;

Під час порівняння відомостей та звірки даних, відображених у Звіті,
виявлено таке: 

1. Відповідно до відомостей з Державного реєстру друкованих засобів
масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної 
діяльності засновником газети «Шляхом відродження» (дата державної 
реєстрації 16.12.2004, серія та номер свідоцтва КВ 9420) є Партія та 
Миколаївська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 26565567) (дата 
державної реєстрації 14.01.2016, серія та номер свідоцтва МК 1071-568/Р). 

2. Партія має офіційний вебсайт за посиланням: 
https :/ /vidrodzhennya.org. ua/. 

Під час дослідження зовнішніх джерел інформації стало вщомо про 
наявність рахунків у наступних місцевих організаціях Партії: 

Кіровоградської обласної організації Партії (ідентифікаційний 
код 26590312); 

Чернівецької обласної організації Партії (ідентифікаційний код 26534331 ); 
Житомирської обласної організації Партії (ідентифікаційний 

КОД 26556404); 
Вінницької обласної організації Партії (ідентифікаційний код 26545694) 

про закриття яких Національне агентство не отримувало повідомлень із банків 
в порядку статті 14 Закону. З метою з'ясування стану цих рахунків 
Національним агентством направлено запит до Державної податкової служби 
України. 

2.1.3 Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 

Перевіркою дотримання політичною партією вимог щодо використання 
грошових коштів виключно у безготівковій формі (на предмет здійснення 
перерахування коштів з рахунків, відкритих політичною партією (її місцевою 
організацією, що має статус юридичної особи) в установах банків України в 
національній валюті України, на рахунки отримувачів коштів, а також 
перерахування банками за дорученням підприємств, установ, організацій та 
фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку для подальшого їх 
перерахування на рахунки отримувачів коштів - політичних партій (їх місцевих 
організацій, що мають статус юридичної особи), а також проведення банком 
таких розрахунків на підставі розрахункових документів на паперових носіях 
чи в електронному вигляді) станом на дату складання Висновку порушень не 
встановлено. 

2.1.4. Правомірність здійснення внесюв та дотримання поштичною парт1єю 
вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з 
порушенням вимог законодавства 
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Перевіркою правомірності здійснення фізичними та юридичними 
особами внесків на користь Партії (на предмет дотримання обмежень та вимог, 
передбачених Законом) станом на дату складання Висновку порушень не 
встановлено. 

Перевіркою дотримання Партією вимог закону в частині реагування на 
випадки отримання внесків, здійснених фізичною чи юридичною особою з 
порушенням вимог законодавства (на предмет дотримання встановлених 
законом строку та обов'язку щодо відмови від грошового внеску (або його 
частини, що перевищує встановлений розмір), якщо розмір внеску ( сумарний 
розмір внесків) особи (групи осіб) перевищений встановлений законом розмір) 
порушень 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 щорічного внутрішньопартійного 
фінансового аудиту не передбачено. 

2.2. Законне та цільове ви1�ористання коштів державного фінансування 
статутної діяльності політичної партії* 

Партія не отримувала права на державне фінансування статутної діяльності. 

2.3. Додаткова інформація про діяльність політичної партії (за необхідності) 
2.3 .1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 

Рух коштів на поточному рахунку Партії 
UA783282090000026003000001496 у АБ «Південний», становить: сальдо на 
початок звітного періоду - 1 348,18 грн, обороти по дебету - 13 941,00 грн, 
обороти по кредиту - 30 000,00 грн, сальдо на кінець звітного перюду -
1 7 407, 18 гривень. 

Рух коштів на поточному рахунку Партії 
UA453395000000026005l94679001 у АТ «Таскомбанк», становить: сальдо на 
початок звітного періоду - 573,09 грн, обороти по дебету - 0,00 грн, обороти по 
кредиту- 0,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду - 573,09 гривень. 

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

Інформація стосовно заходів, вжитих ПІД час або за результатами 
перевірки Звітів за попередні звітні періоди, поданих відповідною політичною 
партією до Національного агентства з питань запобігання корупції не 
надходила. 

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії 
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2.4. Заходи реагування (у разі виявлення порушень) 

За результатами перевірки Звіту Партії за П квартал 2021 року, 
унікальний ідентифікатор Звіту df4fd690-2lc8-l lec-9c82-eb6359fa003a, 
порушень щодо своєчасності подання Звіту та відповідності його оформлення 
встановленим вимогам не встановлено, порушень щодо повноти інформації, 
зазначеної у Звіті, достовірності включених до нього відомостей станом на дату 
складання Висновку 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 

* У разі 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 заnобі1·ання 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.
*** Зазначаєтr,ся про те, що політична партія діяльність за звітний період не здійснювала, тощо.
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