
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 

\. �. Q,'' '1..с;єL'] № 'І...: � f"L 
(дата) 

висновок 

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

'q _ ол , '"L.011... 'L 
(дата) 

І. Вступна частина 

Від1ювідно до статrі 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» 
Департаментом запобіга1-1ня політичній корупції апарату Національного агентства з 
11итань запобігання корупції проведено перевірку Звіту політичної партії про майно, 
доходи. витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - Звіт) 

квартальний 
(тип Звіту (квартальний/уточнюючий)) 

«ПАРТІЯ ІГОР Я КОЛИХАЄВА «НАМ ТУТ )КИТИ!» 
(найменування політичної партії) 

39550770 
(ідентифікаційний код політичної партії) 

за період з «О І .07 .2021 » по «30.09.2021 » 

29.11.2021 
(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання кору1щії) 

ЛАГУТ А Геннадій Миколайович 
(прізвище, ім'я, по батькові керівника політично'і партії) 

(прізвище, ім'я, по бап,кові уповноважсно'і особи політично·, 11ар1 ії) 

Місцезнаходження rюлітично·, партії: вул. Ярослава Мудрого, буд. 12-14, оф. 24, 
м. Херсон, 73003 

Факти•� не міСІLезнаходження політично'і партії: збігається з місцезнаходженням 

Кількість місІ.Lевих організацій зі статусом юридично'і особи: 2 

КіJІькість IIрацюючих: відсутні 

Сума коштів державного фін11нсування на статутну діяльність, отримана політичною нар·I ісю ) звітному 
r1сріоді: 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 nартії «ПАРТІЯ ТГОРЯ КОЛИХАЄВА «НАМ ТУТ )КИТИ!» 
(далі -Партія) подано до Єдиного державного реєстру звітності nолітичних партій 
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - Реєстр) з 
дотриманням строку, встановленого частиною дев'ятою статті 17 Закону України 
«Про lІолітичні партії в Україні» (далі -Закон), з урахуванням положень пункту 5 
розділу V1 «Заключні положення» цього За}(ону та nостанови Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою заnобіга11ня поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoY-2» (зі змінами). 

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті 

Відповідно до інформації, отриманої з диного державного ресстру 
юридичlІих осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
(далі - ЄДР) на запит Національного агентства з питань запобігання корупції 
(далі - Національне агентство) від 01.12.2021 за кодом 123540925221, станом на 
30.09.2021 адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті, відповідає 
відомостям з ЄДР. 

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

статутних завдань, у Партії відсутні; 
об'єкти нерухомості: у Партії на підставі договору суборенди від О 1.02.2021 

No 02/21, укладеного з ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОРПОРАЦІЯ» 
(іде11тифікаційний код 38822685), перебувало в користуванні нежитлове 
11риміщення загальною площею 5,0 м2

, що розташоване за адресою: вул. Ярос 1ава 
Мудрого, буд. 12-14, кв.24, м. Херсон, 73003; 

ui1it-1e рухоме майно (крім транспортних засобів), трансnортні засоби, цінні 
. . . . . 

папери, грошов1 кошти та нематер1альн1 активи вщсутш; 
грошові та інші внески: загальна сума грошових внесків, що надійшли на 

рахунок Партії від юридичних осіб, становила І 350 000,00 грн, в т. ч: 
ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОРПОРАЦІЯ», ідентифікаційний код 
38822685, здійснило внесок у сумі 250 000,00 грн; ТОВ «ОБЕРІГ», 
ідентифікаційний код 31881655-400 000,ОО грн; ТОВ «НВЛ «АГРО
СПІВДРУ)Ю-ІІСТЬ», ідентифікаційний код 42491417 -300 000,00 грн; 
ТОВ «АГРО-СПІВДРУЖНІСТЬ», ідентифікаційний код 31880578 -
400 000,00 гривень. 
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Також у Звіті Партії відображено повернення надлишково перерахованих 
коштів від ПП «ІНТЕР СКЛАД», ідентифікаційний код 35869799 у сумі 
46 008,00 гривень. 

Кошти державного фінансування не надходили. 
Платежі та інші перерахування з рахунків: витрати Партії у звіпюму 11еріоді 

становили І 145 4 76,99 грн, а саме: кошти, внесені до виборчого фонду кандидата 
в народні депутати України, та грошова застава - 460 000,00 грн; виготовлення та 
розміщення зовнішньої реклами - 427 348,80 грн; рекламні та інформаційні 
послуги - 127 482,00 грн; сувенірна продукція - 68 560,00 грн; оплата за газету та 
публікації - 32 738,25 грн; юридичні послуги - 7 500,00 грн; послуги за рекламу ІЗ

мережі І11тер1-1ст та супроводження сайту - 9 244,94 грн; постачання пакетів 
оновлення програмного забезпечення - 8 390,00 грн; організація заходу -
4 000,00 грн; банківські послуги - 213,00 гривень. 

На кінець звітного періоду у Партії відображені фінансові зобов'язання в 
загальній сумі 11 656,80 грн, в т. ч: оренда офісу - З 000,00 грн, оренда меблів -
3 О 16,80 грн; оренда оргтехніки - 600,00 грн; розміщення привітання на шпальтах 
газети - 5 040,00 гривень. 

На запит Національного агентства Партією надано відповідні документи 
щодо підтвердження понесених витрат. 

За інформацією з відкритих джерел (сайт Новокаховської місько·1 
територіал ьно·і громади, http://novakal10vka.com. ua/index.php?t=6&id= 12839&\ng 
=ua) виявлено, що за підтримки Партії та "іі представників 25.09.2011 
зщиснювались святкові заходи з нагоди відзначення Дня міста Нова Каховка -
2021, проте Звіт Партії не містить відомостей про витрати, пов 'язані з 
орган1зац1єю цього заходу. 

У зв'язку з цим Національним агентством направлено запит до Партії (від 
І 3.12.2021 No 52-04/88195-2 І) та Виконавчого 1<0мітету Новокаховської міської 
ради Херсонсько·і області (від 11.0 І .2022 № 50-22/ 1129-22) про надання інформації 
та копій підтверджуючих документів. 

Листом від 29.12.2021 № 29/12/2021-ОІПП Партія повідомила, що не 
здійснювала фінансування святкових заходів у м. Нова Каховка. Для уточнен11я 
інформації щодо наданої Партією та її представниками підтримки у здійсненні uих 
заходів Національним агентством направле1ю запит до Партії (від І З.О 1.2022 
№ 50-23/1598-22). 

На дату складання цього Висновку відповіді від Партії та Виконавчого 
комітету Новокаховської міської ради Херсо1ісько·і області щодо порушених 
питань до Наuіонального агентства не надходили. 

За результатами перевірки відповідності відомостей, зазначених у Звіті, 
відомостям, що містяться у реєстрах, інших інформаційно-телекомунікаційних та 
довідкових системах, відкритих базах даних, інших джерелах інформацїї, 
нспов,юти та недостовірності відображено·і у Звіті інформації станом на дату 
складаtшя цього Висновку не встановлено. 
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2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 

За результатами перевірки Звіту порушень законодавства щодо використання 
Партією грошових кошпв виключно у безготівковій формі 
не встановлено. 

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання політичною партією вимог 
закону в частин� реагування на випадки отримання внесків, здійснених з 
порушенням вимоr 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 
щорічного внутрішньопарпиного фінансового аудиту 
зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності 

щодо проведення 
та проходження 

У звітному періоді проведення щор1чного внутрішньопартійного 
фінансового аудиту не передбачено. 

2.2. За1�011не та цільове використання коштів державного фінансування 
статут11ої діяльності політичної партії* 

Партія не отримала 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 

Партією вщкрито поточний рахунок UA6633485 l 00000000260071 13682 у 
відділені No І АТ «ПУМБ», м. Херсон, МФО 334851. Залишок коштів на початок 
звітного періоду становив З 725,72 грн, обороти по дебету- 1 145 476,99 грн, обороти 
по кредиту - І 396 008,00 грн, залишок коштів на кінеuь звітного періоду -
254 256,73 гривень. 
2.3.2. Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перевірки 
Звітів за попередні звітні періоди** 

До Національного агентства з питань запобігання корупції така інформаuія не 
надходила. 

2.3.3. Інша інформація про діяльність політиLLНОЇ партії*** 

2.4. Заходи реагування 
За результатами перевірки Звіту Партії за ІН квартал 2021 року (унікальний 

ідентифікатор Звіту - ff83e700-51 Oa-l lec-b5d3-55c34d99ddc4) порушень не 
встановлено. 
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Ознак інших поруше111, законодавства, про які повідомле110 (необхідно 
1ювідомити) відповідні орrа11и (посадові особи), 1-1е виявлено. 

Упов1юnю1<с11а оt.:оби 
І-Іа�tіо11ал1.,ного nr-cнтt:тua 
'3 I1итз11I, ·.шпобіrання корупції, 

головний спеціаліст відділу 
11ропедення переоірок Департаменту 
зс1110Gіп�ння 1юліти•11-1ій корупнії 

(11щ:а.1а) 

" У 1ж1і )11\lltO 1ІО;1іт11•111а ІІЩїїі!І ІІС uтр11му1.1а11а КUІІПІІ ІІСfМШОІІUІ U фіІІНІІІ.:)'ІІі\1111)1 a(iu lll' 011)1\Щ\,/іІ ІІJ)ШІ\І 
Лt:І)і/\іІІІІІ\)10 фіІІНІІl')ІІіІІІІІ)І \:І',ІІУІїІUЇ l(i)ІJШl\)L"fi ·,а ·шіп-1111і 11cpio.r1. 'JіІїНіІ'ііІ(ТІ,СН 11ро ІІl'1)Тр1ша11ш1 :1.:p;tia111101,1 

фіfІаІІС) UіІІІІІ!І. 

** У рші >шнu JlU І Іа11іо11ш11,1ю1·u аI·сI11·1:тuа ·3 111Iта111, ·1,нюбіrа,111>1 1шру1щії не 11amiuдшia і11форшші11 стосоI1110 
!.ІХLІ.1і11. UіІ'1І'ГІІХ 11і11 'ІіІС .�бо '\а рс·1ультаті1МІt 11�рс11ірк11 Знітів зn ІІОІІСІ)СДfІі 1nіт11і періодІІ, Щ)ДаІІІІХ 11ід11u11ід11шо 
,юлп11•111<11<\ ІІ;\\їїІ('Ю. 'Jа)Щ\•tі1(1ЬС>І 11pu ІІІ:ІІіІ,'.І,Х(.)ДЖІ:1111� Т;ІКUЇ інфuрм,11111 . 

... 'Ja111<1•1<1(Tl,l'JI I1ро те, шо ІІОJІіПІ'ІІНІ 1шрті�1 діЯJІІ,НіСТІ, 'Jil 'JІІіТІІІІІІ 11сріод 11<: 'Jдійс11юuа;�а, TOlllU. 


	128_Партія Ігоря Колихаєва_Нам тут жити!
	Scan

	Scan



