
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
��- \.\. 'LIO..'l..\. № '],_\.(;)/ '1.....\. 

(дата) 

висновок 

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

а�. ,,. 'Lo-1..\ № �'\ 
(дата) 

І. Вступна частина 

Відповідно до статті 17 Закону Укра"іни «Про політичні партії в Укра"іні» 
Департаментом запобігання політичюи . корупц11 апарату . Національного 
агентства з питань запобігання корупцїї (далі - Національне агентство) 
проведено перевірку Звіту політично"�' партії про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру (далі - Звіт) 

квартальний 
(тип Звіту (квартальний/уточнюючий)) 

«ВОЛЯ» 
(найменування політичної партії) 

37413211 
(ідентифікаційний код політичної партії) 

за період з «01.04.2021» по «30.06.2021» 

16.09.2021 
(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції) 

Земськов Антон Володимирович 
(прізвище, ім'я, ло батькові керівника політичної партії) 

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

Місцезнаходження політичної партії: вул. Саксаганського, буд. 99, кв. 6, м. Ки"ів, 01032 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням 

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: 33 

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 політично"�' партії «ВОЛЯ» (далі - Партія) подано до Єдиного 
державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і 
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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 

З метою встановлення повноти та достовірності інформації, відображеної у Звіті 
Партії, уповноваженою особою Національного агентства з питань запобігання 
корупції (далі - Національне агентство) направлено електронний запит до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадсью,х 
формувань (далі - Єдиний державний реєстр). 

Відповідно до отриманої інформації від 22.10.2021 за кодом 567254554797 
станом на дату подання Звіту, адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті, 
відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру. 

До Звіту Партії додано інформацію про майно, доходи, витрати 
зобов'язання фінансового характеру від 33 місцевих організацій, які в 
установленому порядку набули статус юридичної особи. 

Згідно з інформацією зазначеною у пункті 5 «Грошові кошти» розділу І 
«Майно та нематеріальні активи» Звіту, Партією в АТ КБ «Приватбанк» 
відкрито поточні рахунки UA 733206490000026005052634198 та 
UA 873206490000026003052628485, рух кошпв на яких шдтверджено 
електронними виписками. 

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

статутних завдань у Партії відсутні, проте, у пункті 6 «Нематеріальні активи» 
розділу І «Майно та нематеріальні активи» Звіту Партії відображено відомості 
про оренду авторського права на домен volya.ua та про перебування у власності 
Партії газети «ВОЛЯ.UА» (зареєстрована 01.04.2016, свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 22023-11923Р); 

об'єкти нерухомості, цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), 
транспортні засоби, цінні папери відсутні; 

грошові внески, кошти державного фінансування та інші надходження не 
надходили, проте, у звітному періоді Партією отримано внески від фізичних осіб 
у вигляді «Реєстрація місцезнаходження (безоплатно)» та «Хостингу сайту партії 
«ВОЛЯ» (безоплатно)». 

Під час перевірку Звіту Партії, встановлено наступне: 

1. Звіти Партії за попередні періоди містять відомості проте, що 15.10.2020
між Громадською організацією «ВОЛЯ!», ідентифікаційний код 38554120 
(далі - громадська організація, ГО «ВОЛЯ!») та Партією укладено договір про 
партнерство та співробітництво. Предметом вказаного договору є задоволення 
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інформаційних потреб суспільства, надання інформаційних послуг, шляхом 
забезпечення Партії доменним ім'ям https://www.volya.ua, власником якого є 
зазначена громадська орган1защя. 

Проте у пункті б «Нематеріальні активи» розділу І «Майно та нематеріальні 
активи» Звіту Партії відображено відомості про оренду авторського права на 
домен volya.ua. 

2. Зазначене у Звіті місцезнаходження Партії за адресою 
вул. Саксаганського, буд. 99, кв. б, м. Київ, відповідає відомостям, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі. 

У пункті 2 «Інші внески» розділу П «Внески та інші надходження» Звіту 
зазначено відомості про внески здійсненні Бонюком Петром Олексійовичем 
(РНОКПП _________) у вигляді «Реєстрація місцезнаходження (безоплатно)» 
01.04.2021, 04.05.2021 та 01.06.2021. При цьому у пункті 2 розділу ІІ Звіту не 
відображено відомості щодо ринкової вартості внесків наданих Бонюком П.О., 
визначеної із застосуванням положень методології, затвердженої Національним 
агентством. 

Водночас у пункті б. І глави б розділу ІІІ «Відомості про внески на користь 
політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску» Звіту 
Партії за І квартал 2021 року зазначено вартість щомісячних спонсорських 
внесків у вигляді «Реєстрації місцезнаходження (безоплатно)» наданих Бонюком 
П.О., а саме: 04.01.2021 - 19 300,00 грн, 01.02.2021 - 19 300,00 грн та 01.03.2021 
- 19 300,00 грн (загальний розмір внеску за І квартал 2021 року складає 57 
900,00 гривень). 

3. У пункті 2 «Інші внески» розділу П «Внески та інші надходження» Звіту 
зазначено відомості про внески здшсненні Ступаком Володимиром 
Федоровичем (РНОКПП __________) у вигляді «Хостингу сайту партії «ВОЛЯ» 
(безоплатно)» 19.04.2021, 17.05.2021 та 17.06.2021. При цьому у пункті 2 розділу 
П Звіту не відображено відомості щодо ринкової вартості внесків наданих 
Ступаком В.Ф., визначеної із застосуванням положень методології, 
затвердженої Національним агентством. 

Водночас у пункті б. І глави б розділу ІІІ «Відомості про внески на користь 
політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску» Звіту 
Партії за І квартал 2021 року зазначено вартість щомісячних спонсорських 
внесків у вигляді «Хостинг сайту www.volya.ua» наданих Ступаком В.Ф., а саме: 
18.01.2021 - 407,53 грн, 17.02.2021 - 403,39 грн та 17.03.2021 - 395,35 грн 
(загальний розмір внеску за І квартал 2021 року складає І 206,27 гривень). 

З метою з'ясування зазначених обставин Національним агентством на 
юридичну адресу Партії було направлено запит від 04.11.2021 № 51-04/80066-21 
про надання письмової інформації щодо порушених питань та копій документів, 
які її підтверджують. 

Листом від 09.11.2021 № 7 (вх. від 09.11.2021 № 83372/0/07-21) Партія 
надала інформацію та копії підтвердних документів щодо зазначених питань, а 
саме: 
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І. Партія використовує вебсайт http://volya.ua відповідно до договору 
про партнерство та співробітництво від 15.10.2020, укладеного між нею та 
ГО «ВОЛЯ!». Вебсайт утримується завдяки безоплатній спонсорській допомозі 

. . . 

що надається щєю громадською оргаюзащєю. 
29.10.2020 ГО «ВОЛЯ!» здійснила оплату в розмірі І 545,00 грн за 

використання домену volya.ua у 2021 році, про що зазначено у Звіті Партії 
за IV квартал 2020 року. Протягом П кварталу 2021 року витрат або внесків на 
утримання вебсайту http://volya.ua не здійснювалось. 

2. Адреса місцезнаходження (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 99,
кв. 6), використовується Партією відповідно до договору від 01.01.2021 № І 
укладеного з Бонюком Петром Олексійовичем, предметом зазначеного договору 
є безоплатне надання Партії адреси місцезнаходження для державної реєстрації 

. . 
у ВІДПОВІДНИХ органах. 

Щомісячний розмір внеску визначений Партією відповідно до методології, 
затвердженої Національним агентством, складає І 9 300,00 грн (загальний розмір 
внеску від Бонюка П.О. за П квартал 2021 року складає 57 900,00 гривень). 

3. Відповідно до договору від О І .О 1.2021 № 2 укладеного між Партією та
Ступаком Володимиром Федоровичем, останній надає на безоплатній основі 
інформаційні послуги по забезпеченню Партії хостингом сайту https://volya.ua/. 

Щомісячний розмір внеску визначений Партією відповідно до методології, 
затвердженої Національним агентством, складає 11, 90 Євро та здійснюється у 
гривнях відповідно до курсу Національного банку України (загальний розмір 
сплачених Ступаком В.Ф. послуг хостингу вебсайту https://volya.ua/ у П кварталі 
2021 року складає І І 88,82 гривень). 

Таким чином, за результатами перевірки встановлено неповноту 

інформації про інші внески в пункті 2 розділу П Звіту, а саме відсутня інформація 
про вартість внесків, здійснених Бонюком П.О. та Ступаком В.Ф на загальну 
суму, відповідно, 57 900,00 грн та І 188,82 грн, що є порушенням пункту 2 
частини одинадцятої статті 17 Закону. 

Зазначене порушення є підставою для складання протоколу 
про адміністративне правопорушення за статтею 21221 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі - КУпАП). 

Також за результатами перевірки Звіту Партії та копій документів доданих 
Партією до листа від 09.11.2021 № 7 (вх. від 09.11.2021 № 83372/0/07-21) 
виявлено наступні недоліки заповнення, а саме: 

1. У договорі від 01.01.2021 № 1, укладеному між Партією таБонюком П.О.,
визначено що предметом договору є безоплатне надання адреси 
місцезнаходження Партії для державної реєстрації у відповідних органах, в той 
час як у висновку про визначення оціночної 
розрахунок орендної плати приміщення за 
вул. Саксаганського, буд. 99, кв. б. 

вартості внеску здійснено 
адресою: 01032, м. Київ, 
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2. У полі «Інформація щодо прав на об'єкт» пункту б «Нематеріальні
активи» розділу І «Майно та нематеріальні активи» Звіту Партії відображено 
відомості про оренду авторського права на домен volya.ua. 

Водночас у договорі про партнерство та співробітництво від 15.10.2020, 
укладеному між Партією та ГО «ВОЛЯ!», визначено що предметом договору є 
задоволення інформаційних потреб суспільства, надання інформаційних послуг 
шляхом забезпечення Партії доменним ім'ям l1ttps://www.volya.ua, що належить 
зазначеній громадській організації, а також визначено, що однією із форм 
співробітництва є фінансова участь ГО «ВОЛЯ!» у функціонуванні сайту Партії. 

Під час дослідження зовнішніх джерел інформації, зокрема системи 
аналітики відкритих даних Claгity Project, стало відомо про наявність 
рахунків, відкритих в АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк», відповідно, 
Районною партшною організацією Партії в Андрушівському районі 
Житомирської області (ідентифікаційний код 40018961) та Вишгородською 
районною організацією Партії (ідентифікаційний код 40019551), про закриття 
яких Національне агентство не отримувало повідомлень із банків в порядку 
статті 14 Закону. З метою з'ясування стану цих рахунків Національним 
агентством підготовлено запити до зазначених банківських установ та ДПС 
України. 

Недостовірність відображеної у Звіті інформації станом на дату Висновку 
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 партією 
вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з 
порушенням вимог законодавства 

У звітному періоді грошові та інші внески від фізичних та юридичних осіб 
на користь Партії не надходили. 

2.1.5. Дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення 
щорічного внутрішньопарпиного 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 державного 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 
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Рух коштів на поточному рахунку Партії 
UA873206490000026003052628485, відкритого в АТ КБ «Приватбанк», за 
звітний період становить: сальдо на початок періоду - 1 4 72,82 грн, обороти по 
дебету - 0,00 грн, обороти по кредиту - 0,00 грн, сальдо на кінець періоду 
1 4 72,82 гривень. 

Рух коштів на поточному рахунку Партії 
UA733206490000026005052634198, відкритого в АТ КБ «Приватбанк», за 

звітний період становить: сальдо на початок періоду- 20 799,00 грн, обороти по 
дебету - 0,00 грн, обороти по кредиту - 0,00 грн, сальдо на кінець періоду 
20 799,00 гривень. 

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 реагування 

За результатами перевірки Звіту Партії за П квартал 2021 року 
(унікальний ідентифікатор Звіту - 30dd2d 1 О-1 бfб-11 ec-9c82-eb6359fa003a), 
встановлено порушення пункту 2 частини одинадцятої статті 17 Закону, що є 
підставою для складання протоколу про адмш1стративне правопорушення за 
статтею 21221 КУпАП, про що зазначено у пункті 2.1.2 цього Висновку. 

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) (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 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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