
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
�.<У)_. '1Js::n..,'L_ № <о� t 'L '1_ 

(дата) 

висновок 

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

($l.... 0'1...... ГLCY'L'l..... 

(дата) 

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 (далі - Національне агентство) проведено перевірку 
Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру (далі - Звіт) 

квартальний 
(тип З111ту (квартальний/уrочнюючии}) 

поmтичнл ПАРТІЯ «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСШЛЬСТВО» 
(наименування 11ол�тич1ю1 riapт11) 

39925474 
(щентифІкац1йний код по111ти'1tю1 парп�) 

за період з «О 1.07.2021 » по «30.09 .2021 » 

06.12.2021 
(дата 110дання Звпу до Нацюнального агентства з питаf11, запоб1га1н�я корупції) 

КОНОПОЛЬСЬКА Ліна Вадимівна 
(1,1р1звище , 1м 'я. гю батькоо1 кершника пол�ти,11ю1 11арт11) 

(11р1звище, 1м·я, 1ю батьков1 уповноважено� особи 110лпич1ю1 1�артії) 

Місцезнаходження політичtюї партії: вул. Волоська, буд. 55/57, М. Київ, 04071 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням. 

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: відсутні. 

Кількість працюючих: відсутні. 

Сума коштів державного фінансування на статутну діяльність, отримана полпичною 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 

Звіт політичної партії «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСШЛЬСТВО» (далі - Партія) 
подано до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, 
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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 відповідає відомостям з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (далі - ЄДР), отриманим на електронний запит 
Національного агентства від 09.12.2021 за кодом 429956305273. 

Відповідно до відомостей з ЄДР станом на 30.09.2021 адресою 
місцезнаходження Партії є вул. Волоська, буд. 55/57, м. Київ, 04071, що 
відповідає інформації зазначеній на титульній сторінці Звіту. 

У блоці 1 розділу І «Майно та нематеріальні активи» Звіту Партії 
відображено інформацію про користування майном (нежитловим 
приміщенням) за адресою: вул. Волоська, буд. 55/57, м. Київ, 04071. 

Вказане нежитлове приміщення площею 12,0 кв.м перебуває у 
користуванні Партії на праві оренди відповідно до договору оренди 
нежитлового приміщення від 01.10.2018 № б/н, укладеного з 
ТОВ «АВТОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 30217731 ), додаткової угоди 
до договору оренди від 30.09.2020 № 1, згідно з якими Партія та 
ТОВ «АВТОТЕХСЕРВІС» дійшли згоди про продовження терміну дії договору 
оренди до 30.09.2021 відповідно, інші умови договору при цьому залишились 
незмінними; копію договору оренди нежитлового приміщення додано до Звіту 
Партії за ІІІ квартал 2020 року. 

Згідно з умовами договору орендна плата сплачується одноразово 
протягом строку дії договору (додаткової угоди до договору) на суму 
1200,00 грн, що у розрахунку на 12 місяців становить 100,00 грн на місяць (або 
8,33 грн за квадратний метр на місяць). 

Водночас згідно з даними із сайту пошуку нерухомості https://l00realty.ua/ 
вартість оренди офісного приміщення по вул. Волоській у м. Києві складає в 
середньому близько 300,00 грн за квадратний метр на місяць. 

У зв'язку з цим Національним агентством підготовлено лист до Партії 
щодо обов'язковості дотримання положень частини шостої статті 15 Закону 
при підготовці та поданні Звітів до Національного агентства. 

На запит Національного агентства ТОВ «АВТОТЕХСЕРВІС» повідомлено, 
що за додатковою угодою від 26.08.2021 № 1 продовжено термін сплати за 
оренду приміщення до 31.12.2021. 

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

статутних завдань, у Партії відсутні; 
цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), транспортні засоби, цінні 

папери та нематеріальні активи відсутні; 
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грошов1 та ІНШІ внески, кошти державного фінансування та ІНШІ

надходження не надходили; 
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 

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 частиш реагування на випадки отримання внесюв, 
здійснених з порушенням вимог 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 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 коштш державного фінансування 
статутної діяльності політичної партії* 

Партія не отримувала права на державне фінансування статутної 
. . 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

2.3. Додаткова інформація про діяльність політичної партії (за необхідності) 

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках 

Рух коштів на рахунку Партії UA603808050000000026003562349 в 
АТ «Райфайзен Банк Аваль» в м. Києві відсутній (залишок коштів на початок та 
кінець звітного періоду - 82,00 гривні). 

2.3 .2. Інформація стосовно заходів, вжитих під 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*** 
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2.4. Заходи реагування (у разі виявлення порушень) 

За результатами перевірки Звіту Партії за ІІІ квартал 2021 року 
(унікальний ідентифікатор Звіту : d4d13b30-56a4-1 lec-b5d3-55c34d99ddc4) 
порушень не встановлено. 

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 проведення 
перевірок Департаменту запобіган 
політичній корупції 

(посада) (власне ім'я, прізвище) 

* У разі якщо політична партія не отримувала кошти державного фі�1ансування 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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