
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
�. сл_ . �"L № <о,� "L"L 

(дата) 

висновок 

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

І. Вступна частина 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» 
Департаментом запобігання політичній корупції апарату Національного 
агентства з питань запобігання корупції проведено перевірку Звіту політичної 
партії про майно, доходи, витрати 1 зобов'язання фінансового характеру 
(далі - Звіт) 

квартальний 
(тип Звіту (квартальний/уточнюючий)) 

«КОНКРЕТНИХ СПРАВ» 
(найменування політичної партїІ) 

39927728 
(ідентифікаційний код політичної партїІ) 

за період з «01.04.2021» по «ЗО.06.2021» 

06.12.2021 
(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції) 

Матусевич Сергій Станіславович 
(прізвище, ім'я, по батькові керівника політичної партїt) 

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

Місцезнаходження політичної партії: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 3 

Фактичне місцезнаходження політи<1ної партії: збігається 3 місцезнаходженням 

Кількість місцевих організацій зі статусом юриди•1ної особи: Q 

Кількість працюючих: відсутні 

Сума коштів державного фінансування на статутну діяльність, отримана політи<1ною 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 
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Звіт політичної партії «КОНКРЕТНИХ СПРАВ» (далі - Партія) подано до 
Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, 
витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - Реєстр) з дотриманням 
строку 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, зазначеної 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 громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр). 

Відповідно до отриманої інформації від 07.12.2021 (за кодом 3650065 І 7862) 
станом на 30.06.2021 адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті, не 
відповідає відомостям з Єдиного державного р·еєстру. 

За даними витягу з Єдиного державного реєстру місцезнаходження Партії: 
місто Київ, вул. Васильківська, буд. З. У Звіті місцезнаходження Партії 
зазначено: вул. Будіндустрії, буд. 6-В, офіс 16, м. Київ, 01013. 

Фактично у П кварталі 2021 року у користуванні Партії перебували два 
приміщення - за адр,есою: вул. Васильківська, буд. З, м. Київ на підставі 
договору оренди від О 1.01.2018, укладеного з ТОБ «БОР Д СЕРВІС», та за 
адресою: вул. Будіндустрії, буд. 6-В, офіс 16, м. Київ на підставі договору 
суборенди від 01.05.2021 №31-03-07-Г, укладеного з ТОБ «Компанія «Алларіс». 

При перевірці Звіту Партії за І квартал 2021 року було встановлено 
порушення пункту 4 частини одинадцятої статті 17 Закону в частині відсутності 
відомостей у розділі IV «Зобов'язання фінансового характеру» Звіту Партії щодо 
фінансових зобов'язан,ь на користь ТОБ «БОРД СЕРВІС» по договору оренди 
від 01.01.2018 на суму 1 500,00 гривень. 

Під час перевірки Звіту Партії за П квартал 2021 року Національним 
агентством отримано від Партії додаткові документи листом від 12.01.2022 № 1 
�нх. J�J07J/OІ07 zz Dід ::1-1 .0 1 '>ri'>,), �nн11Р.м::1.. лопаткову угоду від 30.04.2021 №2
до договору оренди від 01.01.2018, укладеного з ТОВ «ьUl_J Д L:b�tllL». 
Відповідно до пункту З зазначеної додаткової угоди сторони підтверджують, що 
на момент припинення дії договору (01.05.2021) між ними немає невиконаних 
зобов'язань. 

Водночас при перевірці Звіту Партії за П квартал 2021 року встановлено 
відсутність оплати фінансових зобов'язань на користь ТОВ «БОРД СЕРВІС» в 
сумі 1 500,00 грн за 2020 рік, а також суми орендної плати за січень - квітень 
2021 року в розмірі 500,00 rрн (1500,00/12*4). 
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Отже, шдписання головою Партії зазначеної додаткової угоди про 
відсутність фінансових зобов'язань на користь ТОВ «БОРД СЕРВІС», та 
повідомлення Партією листом від 12.01.2022 № 1 (вх. №3873/0/07-22 від 
24.01.2022) про факт оплати вартості оренди головою Партії підтверджує 
обізнаність Партії про заміну сторони в зобов'язанні. 

Враховуючи викладене у розділі IV «Зобов'язання фінансового характеру» 
Звіту Партії за П квартал 2021 року відсутні відомості щодо фінансових 
зобов'язань з оплати оренди в сумі 2000,00 грн, що є порушенням пункту 4 
частини одинадцятої статті 17 Закону. 

Зазначене порушення є підставою для складання протоколу про 
адміністративне правопорушення за статтею 21221 Кодексу України про 
адм1юстративю правопорушення. 

У звітному періоді відсутні: місцеві організації політичної партії, які в 
установленому порядку набули статусу юридичної особи; підприємства, 
установи, організації, засновані і створені для виконання статутних завдань; 
цінне рухоме майно (крім транспортних засобів); цінне рухоме майно -
транспортні засоби; цінні папери; нематеріальні активи; інші внески; кошти 
державного фінансування; інші надходження. 

У звітному періоді надійшли грошові внески від голови Партії на суму 
4500,00 гривень. 

Згідно відомостей, зазначених у пункті 5 «Грошові кошти» 
Розділу І «Майно та 11ематеріальні активи» Звіту, у Партії відкрито поточний 
рахунок UA 603808050000000026002583716 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ», з якого здійснено витрати на суму 4553,00 грн, а саме: оплата за оренду 
приміщення - 3750,00 грн; комісія банку за ведення поточних рахунків -
800,00 грн; комісія за вихідний переказ в національній валюті - 3,00 гривень. 

В соціальній мережі Facebook (за посиланням 
https://www.facebook.com/ppksr) виявлено сторінку Партії, на якій остання 
інформація про діяльність Партії розміщена у жовтні 2015 року. Згідно з даними 
Facebook бібліотеки реклами, у звітному періоді Партією політичної реклами не 
розм1щувалося. 

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 

Порушень законодавства щодо використання Партією грошових кошт1в 
виключно у безготівковій формі не встановлено. 

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання поштичною парт1єю 
вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з 
порушенням вимог законодавства 

Порушень законодавства щодо правомірності здійснення фізичною особою 
внеску на користь Партії (на предмет дотримання обмежень та вимог, 
передбачених Законом) не встановлено. 
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2.1.5. Дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення 
щорічного внутрішньопартійного фінансо�ого 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 

Рух коштів на поточному рахунку Партії UA 603808050000000026002583716 
в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» становить: сальдо на початок звітного 
періоду - 1188,00 грн, обороти по дебету - 4553,00 грн, обороти по кредиту -
4500,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду- 1135,00 гривень. 

2.3 .2. Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перевірки 
Звітів за попередні зві11ні періоди** 

До Національного агентства така інформація не надходила. 

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії*** 

У звітному періоді Партія не здійснювала статутноУ діяльності. 

2.4. Заходи реагування 

За результатами перевірки Звіту Партії за П квартал 2021 року (унікальний 
ідентифікатор Звіту - 9bcccf50-56ab-1 lec-aeda-4d23eb05db83) встановлено 
неповноту інформації, про що зазначено у підпункті 2.1.2. пункту 2.1. 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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