
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
'L '-\.. '\.'l.. '1....0i"L\ № �'l....� / ГL \

(дата) 

висновок 

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

'l._ ":>' '-"L. 'LC>'1..\ 
(дата) 

І. Вступна частина 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні парт11 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 Звпу (квартальний/уточнюючий)} 

ПОJПТИІПІА ПАРТІЯ «ВАРТ А (ВСЕУКР АЇН СЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ 
І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)» 

(найменування полпич1ю1 парт11) 

,43648015 
(щентиф1кащйний код поттич1ю1 партн) 

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

22.11.2021 
(дата подання Звпу до Нацюнальноrо агентства з питань запо61rання корупцЇІ) 

Рянкель Сергій Ігорович 
(пр1звище, 1м'я, по батьков1 кершника поттично1 парт11) 

Баб'як Володимир Васильович 
(пр1звище, 1м'я, по батьков1 уповноважен01 особи пол1тично1 партії) 

Місцезнаходження політичної партії: вул. Чайковського, буд. 17, м. Львів, 79005. 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням. 

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: З. 
Кількість працюючих: 2 працюючих на громадських засадах. 

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

періоді: 0,00 гривень. 
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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 «ВАРТ А (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС 
РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)» (далі -Партія) подано 
до Єдиного державного реєстру звітності політичних 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 (юридична адреса) відповідає 
відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР). 

Згідно з відомостями з ЄДР Партія має 3 місцеві організації, які в 
установленому порядку набули статус юридичної особи, інформацію про 
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру від яких додано 
до Звіту. 

За даними бібліотеки реклами (https://www.facebook.com/ads/library) в 
соціальній мережі Facebook розміщено рекламу Партії за ідентифікаторами 

ІD:486543569221578, ІD:674645556735716,ІD:952605522258267, де зазначено, 
що рекламу оплачено Партією на загальну суму 50 дол. США (близько 
1370,00 грн за курсом Національного банку України), детальна інформація 
за посиланням: https://ru-ru.facebook.com/ads/library/?active _ status=all&ad _ type= 

all&country=UA&view _ all_page _id= 10764 7890954429&sort_ data[ direction ]=desc 
&sort _ data[ mode ]=relevancy _ monthly _grouped&search _ type=page&media _ type=all. 

Проте у Звіті Партії відсутні відомості щодо оплати витрат на розміщення 
цих матеріалів в мережі Інтернет. 

У зв'язку із зазначеним Національним агентством до Партії направлено 
запит від 09.12.2021 № 51-04/87569-21. 

Партія листом від 21.12.2021 №05-21 повідомила Національне агентство, 
що Львівською обласною регіональною організацією Партії (ідентифікаційний 
код 43794084) 27.09.2020 укладено договір №27-09 з фізичною особою 
підприємцем Карнаушенко Миколою Вікторовичем (ІПН ___________), 
предметом якого є послуги з розробки та впровадження рекламної кампанії, 
призначеної для розміщення в мережі Інтернет матеріалів Львівської обласної 



з 

регіональної організації Партії. З урахуванням внесених змш до договору 

додатковою угодою вщ 02.11.2020 розрахунки за отримаю послуги 
здійснюються після виконання послуг на підставі акту приймання-передачі 

послуг в строк до 31.12:2021, але не раніше 30.12.2021. У зв'язку з цим 

відомості про платежі чи фінансові зобов'язання щодо операцій з ФОП 
Карнаушенко М.В. будуть зазначені у Звіті за IV квартал 2021 року. 

Під час зіставлення та звірки відомостей, зазначених у Звіті Партії, з 
отриманими відомостями від Державної податкової служби України (далі -
ДПСУ) (вх. №91519/0/03-21 від 14.12.2021) виявлено наступне. 

У пункті 5 розділу І Звіту Партії зазначено відомості про залишки та 
обороти коштів на рахунку UA253253210000026008053782877 в АТ КБ 
«Приватбанк». Проте, відповідно до інформації, отриманої від ДПСУ рахунок 

UA253253210000026008053782877 закрито 17.10.2020. Водночас, у Партії 
наявний рахунок UA813052990000026003031018953 в АТ КБ «Приватбанк», 
відомості про залишки та обороти коштів по якому у Звіті Партії відсутні. 

У зв'язку із зазначеним Національним агентством до Партії направлено 
запит від 14.12.2021 № 51-04/88560-21. 

Партія від 21.12.2021 №05-21 надала виписку по рахунку 
UA813052990000026003031018953, відкритому в АТ КБ «Приватбанк», згідно 

якої дані щодо руху коштів та залишків коштів повністю відповідають 

відомостям, зазначеним Партією в пункті 5 розділу І Звіту. А листом від 

23.12.2021 №06-21 Партія повідомила про описку в частині номеру рахунку. 

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

. .

статутних завдань, вщсутю; 

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

грошові та інші внески, кошти державного фінансування та шш1 
. . 

надходження вщсутю; 

платежі та інші перерахування з рахунків не здійснювалися; 

зобов'язання фінансового характеру відсутні. 

Неповноти та недостовірності відображеної у Звіті інформації не 
встановлено. 

2.1.3 Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 

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



4 

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання поштичною парпєю 
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 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 державного фінансування 
статутної діяльності політичної партії* 

Партія не отримувала права на державне фінансування статутної 
. . 

ДlЯЛЬНОСТl. 

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 UA813052990000026003031018953, 

відкритому Партією в АТ «Приватбаню>, відсутній, залишок коштів станом на 

початок та кінець звітного періоду - 0,00 гривень. 

Рух коштів на поточному рахунку UA463052990000026004031010916, 

вщкритому Львівською обласною регюнальною оргаюзац1єю Партії в 

АТ «Приватбанк», відсутній, залишок коштів станом на початок та кінець 

звітного періоду - 34 221,00 гривень. 

Рух коштів на поточному . рахунку UA20305299000002600803 І О 13964, 

відкритому Івано-Франківською обласною регіональною організацією Партії в 

АТ «Приватбанк», відсутній, залишок коштів станом на початок та кінець 

звітного періоду - 121,00 гривня. 

2.3.2. Інформація стосовно заходів, вжитих шд 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 (у разі виявлення порушень)

За результатами перевірки Звіту Партії за II квартал 2021 року (унікальний 
ідентифікатор Звіту b6b5da90-4b9e-l lec-b739-ddff8fe8437d) порушень не 
встановлено. 
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Ознак інших порушень законодавства, про які повідомлено (необхідно 
повідомити) відповідні органи (посадові особи), не виявлено. 

Уповноважена особа 
Національного агентства 
з питань запобігання корупції, 

. . . .. 

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

(посада) (власне ім'я, прізвище) 

* 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 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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