
Висновок 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань зі\побігання корупції 
ГL<ь. Q.I\. '"LO<"L '"L. № '?� j '1-'2_ 

(дата) 

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

tt.:>.-. С),\. '1..o'l.1,_ 
(дата) 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в УкраУні» 
Департаментом запобігання політичній корупції апарату Національного агентства з 
питань запобігання корупції проведено аналіз Звіту політичної партії про майно, 
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - Звіт) за ПІ квартал 
2020 року 

«ВСЕУКР АЇН СЬ КЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА» 
(ідентифікаційний код 00013215) 

(найменування 1юліти•1ної нартії) 

За результатами аналізу Звіту встановлено: 

І. Своєчасність подання Звіту. 

2. Невідповідність оформлення Звіту, включених до нього звітних даних вимогам
законодавства.

У Звіті Рівненської обласної організації «Всеукраїнського об'єднання «Свобода» 
(ідентифікаційний код 26353285), поданому у паперовому та в електронному 
вигляді у форматі PDF і MS ЕхсеІ, відсутній розділ V «Відомості про фінансові 
зобов'язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було 
здійснено», що є грубим порушенням встановленого порядку оформлення звіту, а 
саме порушенням пункту 2 розділу І Положення про порядок подання Звіту 
політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, 
затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 
28.07.2016 № 2 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за 
№ 1185/29315. Зазначене є підставою для складання протоколу про адміністративне 
правопорушення за статтею 21221 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі - КУпАП). 

3. Неповноту та достовірність відображеної у Звіті інформації станом на дату
складання Висновку.

У розділі ІІІ «Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за 
кордоном, залежно від виду внеску» або у розділі V «Відомості про фінансові 
зобов'язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було 
здійснено» Звіту Рівненської обласної організації «Всеукраїнського об'єднання 
«Свобода» (ідентифікаційний код 26353285) відсутні відомості про спонсорські 
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внески або фінансові зобов'язання щодо оплати оренди приміщення за адресою: 
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Симона Петлюри, І, оф. 1, інформацію про яке 
відображено на титульній сторінці Звіту як про місцезнаходження зазначеної 
місцевої організації та у пункті 2.1 глави 2 розділу І «Відомості про майно, у тому 
числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії» Звіту цієї 
місцевої організації. Зазначене приміщення площею 32,4 кв. м використовується 
Рівненською обласною організацією «Всеукраїнського об' єднання «Свобода» 
(ідентифікаційний код 26353285) на підставі Договору оренди нежитлового 
приміщення від 28.01.2015 № 2055, укладеного з Унранлінням комунальною 
власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради (ідентифікаційний код 
26259563), та додаткових договорів до нього. 

Зазначене є порушенням частини дев'ятої статті 17 Закону України «Про політичні 
партії в Україні» (в редакції, що діяла на день опублікування Закону України від 
19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
запобігання і протидії політичній корупції», далі - Закон) та є підставою для 
складання протоколу про адм1н1стративне правопорушення за статтею 21221 

КУпАП. 

4. Порушення законодавства щодо фінансування полпичних партій (з боку
внескодавців ).

4.1. Невідповідність суми нарахованого доходу за період з О 1.01.2017 по 30.09.2020 
сумі внесків, наданих двома фізичними особами на підтримку політичної партії 
«Всеукраїнське об'єднання «Свобода» (далі - Партія) та Київської обласної 
організації «Всеукраїнського об'єднання «Свобода» (ідентифікаційний код 
36282647) у загальній сумі 107,49 тис. грн, що може свідчити про розпорядження 
особами, які здійснили внесок, коштами третіх осіб з метою реалізації намірів 
останніх приховати публічне засвідчення обставин здійснення ними фінансової 
підтримки цієї Партії. 
У зв'язку з цим у діях цих фізичних осіб вбачаються ознаки вчинення 
крим11-1ального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 1591

Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної 
партії), що є підставою для повідомлення правоохоронних органів. 

4.2. За даними електронної системи публічних закупівель України Prozorro 
виявлено здійснення сімома фізичними особами внесків на користь Партії та трьох 
їі місцевих організацій (Київської міської організації «Всеукраїнського об'єднання 
«Свобода», ідентифікаційний код 25665516, Київської обласної організації 
«Всеукраїнського об' єднання «Свобода», ідентифікаційний код 3628264 7, Івано
Франківської обласної організації «Всеукраїнського об'єднання «Свобода», 
ідентифікаційний код 26055441) на загальну суму 1 269,95 тис. грн 
з недотриманням встановлених пунктом 9 частини першої статті 15 Закону України 
«Про політичні партії в Україні» обмежень, які полягають у перевищенні загальної 
суми договорів, укладених для забезпечення потреб держави або територіальної 
громади (додаток І). Зазначене порушення є підставою для складання протоколів 
про адміністративне правопорушення за статтею 21215 КУпАП вщносно 
внескодавцш. 
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Порушень щодо використання грошових коштів виключно у безготівковій формі не 
встановлено. 

5. Порушення законодавства щодо фінансування передвиборної агітацй не
встановлюються у зв 'язку з внесенням змін до статті 17 Закону Украі·ни
«Про політичні партії в Украіні» Законом України від 19.12.2019 № 410-ІХ
«Про внесення змін до деяких законів Украіни щодо запобігання і протидії
політичній корупції».

6. Ознаки інших порушень законодавства, про які повідомлено (необхідно
повідомити) відповідні органи (посадові особи), не виявлено.

Рух коштів на поточному рахунку Партії UA613203710000000260031804900 в 
ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, за звітний період становить: 
сальдо на періоду- 1 545 400,32 грн, обороти по дебету - 3 136 354,53 грн, обороти 
по кредиту - 2 090 136,76 грн, сальдо на кінеuь періоду- 499 182,55 гривень. 

Рух коштів на картковому рахунку UA293203710000026008180499000 в ПАТ «Банк 
«Український капітал», МФО 320371, за звітний період становить: сальдо на 
початок періоду - 0,00 грн, обороти по дебету - 236 815,48 грн, обороти по 
кредиту - 237 213,75 грн, сальдо на кінець періоду - 398,27 гривень . 

.Керівник Департаменту 
запобігання політичній корупції 



No 

І 

2 

Додаток 

Фізичні особи що здійснили внески на користь Партії з недотриманням встановлених пунктом 9 

частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» обмежень 

ПІБ Дата Сума Дата Сума Дата 
внескодавц РНОКПП внеску, укладення Замовник договору, завершення 

я 

внеСК)' грн ,1оrовору грн дії договору' 

Сеньків 22.09.2020 31 200,00 13.11.2019 Управління Івано-Франківської обласної 31 ооо.оо 31.12.2019 
Михайло державної адміністрації з питань 
Ярос_1авович ресурсного забезпечення 

05.03.2020 Територіальне управління с.,ужби судової 26 І 00,00 31.12.2020 
охорони у Івано-Франківській області 

09.07.2020 Орган місцевого самоврядування 20 000,00 31.12.2020 
Департамент мо:юдіжної політики та 
спорту Івано-Франківської міської ра.J.и 

23.06.2020 Державна установа «Івано-Франківський 17 950,00 31.12.2020 
обласний центр контролю та профілактики 
хвороб Міністерства охорони здоров'я 
Україню> 

07.09.2020 Виконавчий ко,,ітет Івано-Франківської 15 875,00 31.12.2020 
міської ради 

23.06.2020 Державна установа «І вана-Франківський 15 750,00 31.12.2020 
обласний центр контролю та профі.1актики 
хвороб Міністерства охорони здоров·я 
України» 

14.07.2020 КНП «Солотвинська лікарня» 12 390,00 31.12.2020 
23.06.2020 Державна установа «Івано-Франківський 10 500,00 31.12.2020 

обласний центр контролю та nрофі.,актнки 

І хвороб Міністерства охорони здоров'я
України» 

,..ай.1а:-.1ачук 14.09.2020 34000.00 3 І .07.2020 Відділ освіти Новоукраїнської Р ДА 47 616.00 31.12.2020 
Jрина 16.09.2020 121000,00 06.08.2020 Заболотівська селищна рада Ко.,омийського 134 986,00 3 І. 12.2020 Рлександрівна району Івано-Франківської області 

І 
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14.08.2020 Управління освіти Соледарської міської 154 350,00 31.12.2020
ради

07.09.2020 Прилуцький заклад загальної середньої 47 939,00 31.12.2020
освіт11 1-11 І ступенів № 7, Прилуuької
міської ради Чернігівської області 

07.09.2020 ПрилуuьЮ1й заклад загальної середньої 47 496,00 31.12.2020
освіти І-ІІІ ступенів № 7, Прилу11ької
міської ради Чернігівської області І 

з Голіней Ігор 15.09.2020 43 900,00 І 7.08.2020 Комунальне підприємство Івано- І 49 903,00 31.12.2020
Михайлович Франківської обласної ради з експлуатаuії І 

майна
12.08.2020 Комунальна установа (<Івано-Франківська 43 144,00 З І .12.2020

міська аварійно-рятува.1ьна служба»
30.03.2020 Комунальне підприємство Івано- 100 000,00 31.12.2020 І Франківської обласної ра.1и з експлуатаuії

майна 
30.03.2020 Від.:�іл освіти Надвірнянської районної 197 059,00 31.12.2020

державної ад)Іtіністраuії 
23.03.2020 Комунальне некомерuійне підприємство І 90 000,00 31.12.2020

«На.:tвірнянська центральна районна
І лікарня» Надвірнянської місько·1 ради

4 Костащук 22.09.2020 10 721,00 24.07.2020 Об.,асний uентр ком п.,ексної реабілітації 110 ООО.ОО 31.12.2020
Юрій дЛЯ осіб з інвалідністю (повнолітніх) та
Васильович дітей з інва.1ідністю ((Лелеченя»

15.04.2020 І КП «Залучансью1й д1пяч11й будинок - 137 989,00 31.12.2020
І інтернат» 

14.04.2020 І �П «За.лучанський ..1итячий будинок - 292 803.00 31.12.2020
1нтернат» 

07.04.2U20 І КП «За.лучанський дитячий Ьудинок - 294 691,00 31.12.2020
І інтернат»

5 Коваль 11.08.2020 20 000,00 13.04.2020 І Петрівська сільська рада 194 999,00 26.12.2020
Микола
Іванович 13.04.2020 ' Новосілківська сільська рада 199 924,00 26.12.2020

6 Подоляк 09.09.2020 202 575.00 08.10.2020 Державний професійно-технічний 568 527,00 31.12.2020
Михайло 11.09.2020 50 130,00 навчальний заклад «Тернопільське вище
Степанович 21.09.2020 299 ооо.оо професійне училище сфери послуг та

22.09.2020 180 000,00 туризму»



з 

Подоляк 18.05.2020 ДПТНЗ «Державний навчальний заюад 499 000,00 З 1.12.2020 
Михайло «БорщівсьЮІЙ професійний ліцей» 
Степанович 

Подоляк 
Михайло 30.04.2020 Державю�й Навчальний Заклад 718 000,00 31.12.2020 
Степанович «Ска.1атський Професійний Ліцей» 

7 Лащ Богдан 21.09.2020 299 999,00 26.08.2020 ДПТНЗ «Державний навчальний заклад 653 595.00 31.12.2020 І
Миколайович 22.09.2020 І 80 000,00 «Тернопільський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною 
підготовкою» 

04.08.2020 Комунальний заклад «Ка�·янський 878 045.00 31.12.2020 
фаховий медичний коледж» 
Дніпропетровської обласної ради 
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