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пр о результати перевірки Звіту політичної партії
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру
№
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І. Вступна частина

Відповідно до ста1~rі 17 Закону України «Про політичні 11артії в Україні»
Де1�артаментом запобігання політичн1и коругщ11 апарату Національного
агентства з питань запобігання корупції проведено перевірку Звіту поJІітичної
партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі Звіт)
квартальний
(тип Звіту (квартальний/уточнюючий))

«Всеукраїнське об'єднання «Мир»
(наймеtіування політич11ої партїІ)

39515818
(ідснтифікацій11ий код 11олітичної партії)

за період з «О1.07.2021 » по «ЗО.09.2021 »
24.11.2021
(ШІ ,а Iюданнн Звіту до На11іонят,11ого агентства з питань запобіга1111я 1<ору11ції)

Геращенко Олександр Володимирович
(прізв�1ще, ім'я, по батькові ксрівн11ка політичної партії)
(11різоище, ім·н, 110 бат1,кові уповноваженої особи політичної 11артії)
Місцсз11аходжс1111я 1юлі111· '1ної партії:

вул. Маршала Конєва, буд. 8, каб. 71, м. Київ

Фаh'ТІІЧІІе місцезнаходження політичної партії:

збігається з місцезнаходженням

Кількість місцевих організацій зі статусом юр11дич1-юї особи:
Кі11ькіст1., I1рашоючI1х:

.

.

відсутні

Вtдсутн1

С)М<І каш гів 11сржав11ого фіш111сува1111я на статуI·ну діяльність. отримана політичною нартісю у звіт11◊,1) псріо.1і:

0,00 гривень
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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 майно,
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - Реєстр) з
дотриманням строку, встановленого частиною дев'ятою статті 17 Закону
України «Про політичні партії в Україні» (далі -Закон), з урахуванням положень
пункту 5 розділу УІ «Заключні положення» цього Закону та постанови Кабінету
Міністрів У країни від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COYID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).
2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті
Відомості про місцезнаходження Партії, зазначені у Звіті Партії, відповідають
інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).
У пункті 1 «Об'єкти нерухомості» розділу 1 Звіту зазначено відомості про
безоплатне користування (позичку) Партією нежитловим приміщенням площею
І О кв. м. за адресою: вул. Маршала Конєва, буд. 8, каб. 7 L, м. Київ, власником якого
є ТОВ «Спортивний комплекс «Олімпія» (ідентифікаційний код 38746348), що
підтверджується інформаційною довідкою № 292427080 з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно.
Зазначене приміщення надано Партії як неrрошовий внесок від ТОВ «ТМО
«Ліко-Холдинг», про що детально зазначено у пункті 2.1.4 цього Висновку.
Згідно з інформацією, зазначеною у пункті 5 «Грошові кошти»
розділу І Звіту, Партією в АТ «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок
UA533226690000026002300849 l 22. На запит Національного агентства від
ЗО. І 1.2021 № 52-04/85535-21-21 Партія 06.12.2021 через електронний кабінет
Реєстру надала копію банківської виписки по зазначеному рахунку, згідно з якою
у період з О 1.07.2021 по 30.09.2021 рух коштів по вказаному рахунку відсутній.
У звітном у періоді:
підприємства, установи, орrанізацїї, засновані/створені для виконання
статутних завдань, у Партії відсутні;
цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), транспортні засоби, цінні
.
.
.
.
папери та нематер1альн1 активи вщсутю;
грошові внески, кошти державного фінансування та інші надходження не
надходили;
платежі та інші перерахування з рахунків не здійснювалися;
зобов'язання фінансового характеру відсутні.
За результатами перевірки відповідності відомостей, зазначених у Звіті,

з
відомостям, що містяться у реєстрах, інших інформаційно-телекомунікаційних
та довідкових системах, відкритих базах даних, інших джерелах інформації,
неповноти та недостовірності відображеної у Звіті інформації не встановлено.
2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі
За результатами перев1рки Звіту порушень законодавства щодо
використання Партією грошових кошт1в виключно у безготівковій формі
не встановлено.
2.1.4. Правомірність здійснення внесюв та дотримання пол�тичною парт1єю
вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з
порушенням вимог законодавства
У звітному періоді на користь Партії грошові внески від фізичних та
юридичних осіб не надходили.
Водночас у пункті 2 «Інші внески» розділу П Звіту Партією відображено
відомості про отримання негрошового внеску від ТОВ «ТМО «Ліко-холдинг»
(ідентифікаційний код 16307284) у вигляді безоплатного користування нежитловим
приміщенням згідно з договором
позички (безоплатного користування)
нежитлового приміщення від О1.12.2017 № 1/03 та додатковим договором від
23.11.2018 ДО НЬОГО.
Відповідно до Висновку про визначення розміру (суми) внеску на підтримку
політичної партії у формі робіт, товарів або послуг від О1.07.2021, складеного
відповідно до Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку
політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, затвердженої наказом
Національного агентства від 18.05.2021 № 263/21 та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 09.06.2021 за № 773/36395, вартість майнового внеску становить
6 940,00 гривень.
У звітному періоді порушення порядку отримання внесків 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 леріоді проведення
фінансового аудиту не передбачено.

щор1чного

внутрішньопартійного

2.2. Законне та цільове використання коштів державного фінансування
статутної діяльності політичної партії*
Партія не отримувала права на державне фінансування статутної діяльності.
2.3. Додат1(ова інформація про діяльність політичної партії
2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках
У звітному періоді рух коштів на рахунку Партії відсутній, що
11щтверджується довщкою АТ «Ощадбанк». Залишок кошт,в станом
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IIа О І .07.2021 та 30.09.2021 по рахунку UA533226690000026002300849 l 22
стано13ить 859,80 гривень.
2.3.2. Інформація стосовно заході ІЗ, вжитих 11ід час або за результатами 11еревірки
Звітів "Ja 1юпередні ·звітні 11еріоди**
До /-Іаціональноrо агентства з питань запобігання корупції така інформація
не 11адход11ла.
2.3.3.

ІІlІШ\

інформаці51 IIро ді5ІJІьність ПОJJЇТИLІНОЇ партії***

У 1віт11ому періоді Партія діяльності не здійснювала.
2.4. 3ахuди pea1·yнa1-tнsi
За ре·зультатами 11еревірки Звіту Партії за 111 квартал 2021 року (унікальний
іJtе1пифікатор Звіту - 67е22Ь90-Зе64- І І ec-afc5- l 55002d57b84) поrушень не
1:.ктановлено.
0'3нак інших порушень законода uстuа, 11ро які поuідомлено (н�обхідно
110відомити) від1ювідні органи (посадові особи), не виявлено.
У1юв1юuаж�11а особа
На1�іонат,но1·0 аI·ентства
·1 I1итаIIь ·зJ1юбіrання кору1щії,
головний спеціаліст відділу
проведенII51 перевірок Де11артаменту
·3апобіrання політичній корупціj
--- -( l l\ll.:H1lil)

(ш1ас11е ім'н. прі·11н1щt:)

* У разі 1ш1ю 11uJ1iпl'111а 11арті11 не отр11муuала коwт1-111І)р>каuного фіна11суuа111111 або не отр11ма.11а 11pauu дt:р;ю1111ю1·0
фі11а11суu;1111111 статут1ю'�' ді11л1.1юсті ·Ja J· uiт11111i 11сріuд, зюн<1ча[п,ся про неотрнм.111ю1 дсржаu1юго фі11а11суuа111111.
** У рюі )11\11\U ДО І Іаціu11аJІL,ІІUІ О агенп:тuа 'j ГІІІТіІНl, ·1а1ю6і11\ІІІОІ корупнії не ІІі1дХОДЮІіІ інфuр�;111іи СТОСОІІІІU
Jaxoдiu, 11ж1п11.� 11ід 1 1ас абu ·3а рс·зуJІІ,татами псрІ)uірк11 Зuітіu за попередні 1uітн1 11сріош1. 1ю11ш111х 11i11111.J1ti1111uю
1юліт11111юю 11артісю. :1а·J11а•1аст1,сн 11ро 11<:11rtдхuдж<:11нн такої і11фuрманії .
... 'Ja111a 1 1c1п1,t:11 IIJ)O І'С, щu ІІUJІіПІ'ІІtіІ lli\(J'li� діІІJІl,ІІість 'Ja ]UіПtІ-Іі•і 11срі011 llt: 'Jдііkнюват1. тuщu.

