
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
\)'}_ д§L. ru::n... 'L № � � l "L"L 

(дата) 
--

висновок 

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

� . о')__' ')_Q L.,'t_ 
(дата) 

І. Вступна частина 

No \'->--":) 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» 
Департаментом запобігання політичній корупц11 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 Звіту (квартальний/уточнюючий)) 

«УКРАЇНЦІ» 
(найменування поліп1,1ної партії) 

43917087 
(ідентифікаційний код політич,юї партії) 

за період з «01.07.2021» по «30.09.2021» 

08.12.2021 
(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції) 

Палкін Андрій ІОрійович 
(прізвище, ім 'я, по батькові керівника політичної партії) 

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

Місцезнаходження політичної партії: вул. Менделєєва, буд. 37, м. Київ, 01103 

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням 

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: 1_ 

Кількі.сть праuюючих: відсутні 

Сума коштів державного фінансування на статутну діяльність, отримана 11олітичною партією у звітному періоді: 

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 партії «Українці» (далі - Партія) подано до Єдиного 

державного реєстру звітності політичних партій про майно, 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 COYID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-Co V-2» (зі змінами). 

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначено·{ у Звіті 

Зазначене у Звіті місцезнаходження Партії відповідає відомостям з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, отриманим на електронний запит Національного 
агентства від 31.01.2022 за кодом 533931075090 станом на 30.09.2021. 

Згідно з відомостями з ЄДР Партія має місцеві організації, а саме, Черкаську 
обласну партійну організацію Партії, ідентифікаційний код 44270306, Київську 
міську партійну організацію Партії, ідентифікаційний код 44339137, Харківську 
обласну партійну організацію Партії, ідентифікаційний код 44365167, Полтавську 
районну партійну організацію Партії, ідентифікаційний код 44227465, які в 
уставленому порядку набули статус юридичної особи, інформацію про майно, 
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру від яких додано до Звіту. 

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

статутних завдань, у Партії відсутні; 
Партія орендує офіс за адресою: вул. Полтавський шлях, буд. 46, 

м. Карлівка, Карлівський р-н, Полтавська обл., 39500, загальною площею 133 м2
,

власником якого є Дідух І.Г, сума оренди становить 1 108,33 грн за період з 
01.09.2021 по 10.09.2021; 

Партія має у власності нематеріальні активи, а саме, розпізнавальний знак 
політичної партії «Українці», прапор політичної партії «Українці», загальна 
вартість активів 140,00 грн, дата виникнення права 09.09.2021; 

rрошов1 кошти: з поточного рахунку Партії 
UA303052990000026007050542149, відкритому в відділенні №57 
АТ КБ «Приватбанк», здійснено витрати на загальну суму 251 892,49 грн, а саме: 
адміністративний збір за державну реєстрацію символіки політичної партії -
140 грн; внесок за утримання будинку та прибудинкової території - 3 384,80 грн; 
помилкове перерахування коштів - 1 206,00 грн; комісія банку - 555,00 rpt-1; 
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обробка даних, розміщення інформації на вебузлах - 8 505,00 грн; оплата за 
товари та послуги - 204 780,77 грн, оплата за рекламні послуги Facebook -
32 212,59 грн (назва сторінки в соціальній мережі www.facebook.com/pp.ukraintsi); 

. . . . 

1нш1 надходження, а саме, повернення помилково перерахованих кошт1в вщ 
Палкіна А.Юна загальну суму 15 578,80 гривень; 

кошти державного фінансування не надходили; 
надійшли грошові внески від фізичної особи Палкіна А.Ю. на загальну суму 

230 710,00 гривень; 
платежі та інші перерахування з рахунків не здійснювалися; 
зобов'язання фінансового характеру відсутні; 
інші внески та кошти державного фінансування не надходили. 
У Партії наявний вебсайт https://ukraintsi.org, що відображено у загальних 

відомостях Звіту. 
Недостовірність відображеної у Звіті інформації не встановлено. 

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі 

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

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

У звітному періоді грошові та інші внески від фізичних та юридичних осіб 
на користь Партії не надходили. 

2.1.5. Дотримання пол1тичною 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 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 UA303052990000026007050542149 
у відділенні № 57 АТ КБ «Приватбанк» становить: сальдо на початок звітного 
періоду - 14 671,94 грн, обороти по дебету - 246 288,80 грн, обороти по кредиту 
- 251 892,49 грн, сальдо на кінець звітного періоду - 9 068,25 гривень.

2.3.2. Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами 
перевірки Звітів за попередні звітні періоди** 
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До Національного агентства така інформація не надходила. 

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії*** 

2.4. Заходи реагування 

За результатами перевірки Звіту Партії за ІІІ квартал 2021 року (унікальний 
ідентифікатор Звіту - 9d6a6f10-5832- l 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 відцілу моніторингу та 
перевірок ризикових операцій Департаменту 
запобігання 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 неотримания державного фінансування.
** У разі якщо до Наніонального агентства з питань запобігання корупції 1-1е иадходила іиформація стосовно 
заходів, вжитих під час або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди, поданих відповідною 
11олітич1юю партією, зазначається про ненадходження такої інформації. 
*** Зазначається про те, що політична партія діяльність за звітний період не здійснювала, тощо. 
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