
 

Проект  

Вноситься Президентом України  

 
 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И 
 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації 
незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави                 

або місцевого самоврядування, і  покарання за набуття таких активів  

__________________________________________________________________ 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради 
УРСР, 1971 р., Додаток № 50): 

у статті 36: 

1) частину першу доповнити пунктом 7
3
 такого змісту: 

"7
3
) набрання законної сили рішенням суду про визнання 

необґрунтованими активів та стягнення їх у дохід держави – щодо осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування"; 

         2) частину другу після цифр "7 і 7
1
" доповнити цифрами "7

3
". 

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради 

України, 2001 р., № 25, ст. 131): 

         1) у примітці 1 до статті 364 цифри  "368
2
" замінити цифрами "368

5
"; 

         2) у примітці 1 до статті 368 цифри "368
2
" замінити цифрами "368

5
"; 

         3) доповнити Кодекс статтею 368
5
 такого змісту: 

"Стаття 368
5
. Незаконне збагачення 

1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на дванадцять 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її доходи, –  

карається позбавленням волі на строк від п 'яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років. 

Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої 

статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". 

  2. Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, 
уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність чи 



2 

володіння іншою фізичною або юридичною особою за рахунок, за згодою чи 

за розпорядженням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування. 

3. Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові 

кошти, кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у 
банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, 

нематеріальні активи, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також 

роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування. 

4. Під доходом особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, слід розуміти всі види доходів, отриманих 
нею (нарахованих їй) із додержанням вимог та обмежень, встановлених 

Законом України "Про запобігання корупції".  

5. При визначенні різниці між вартістю набутих активів та доходами не 

враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання 

активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи, 

стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження". 

3. Частину першу статті 346 Цивільного кодексу України (Відомості 

Верховної Ради України, 2003 р., № 40, ст. 356) доповнити  пунктом 12 
такого змісту: 

"12) визнання активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід 
держави". 

4. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості 

Верховної Ради України, 2004 р., № 40, ст. 492): 

          1) у статті 23: 

у частині першій слова "частинами другою та третьою" замінити 

словами "частинами другою – четвертою"; 

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту: 

"4. Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в 

дохід держави розглядаються Вищим антикорупційним судом"; 

          2) статтю 24 доповнити частиною третьою такого змісту: 

"3. Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в 

дохід держави в апеляційному порядку переглядаються Апеляційною 

палатою Вищого антикорупційного суду"; 

3) статтю 26 доповнити частиною третьою такого змісту: 

"3. У справах про визнання необґрунтованими активів і стягнення їх у 
дохід держави, у яких відповідачем є суддя чи працівник апарату Вищого 

антикорупційного суду, таке провадження у першій інстанції здійснює 

місцевий суд, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться Вищий 
антикорупційний суд, а ухвалені судові рішення оскаржуються в 

апеляційному порядку до Київського апеляційного суду"; 
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4) частину першу статті 34 доповнити абзацом другим такого змісту: 

"Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у 

дохід держави розглядаються колегіально Вищим антикорупційним судом у 

складі трьох суддів, один із яких має стаж роботи на посаді судді не менше 

п’яти років, крім випадків, коли жоден суддя у цьому суді не може брати 
участь у розгляді справи з передбачених законом підстав"; 

5) доповнити частину другу статті 81 новим абзацом такого змісту: 

"У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в 

дохід держави позивач зобов'язаний навести фактичні дані, які 

підтверджують зв'язок активів з особою, уповноваженою на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, та їх необґрунтованість, 

тобто наявність визначеної у частині першій статті 290 цього Кодексу різниці 

між вартістю активів та доходами цієї особи. У разі наведення таких даних 
доказування факту обґрунтованості активів покладається на відповідача"; 

6) статтю 89 доповнити частиною четвертою такого змісту: 

"4. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в 

дохід держави суд виносить рішення на користь тієї сторони, докази якої 

були більш переконливими порівняно з доказами іншої сторони"; 

7) частину четверту статті 116 доповнити абзацом другим такого 

змісту: 

"Забезпечення доказів у справах про визнання необґрунтованими 

активів та їх стягнення в дохід держави здійснюється Вищим 

антикорупційним судом за заявою Національного антикорупційного бюро 
України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а у випадках, 

передбачених законом, – також Генеральної прокуратури України"; 

8) частину першу статті 150 доповнити пунктом 1
1
 такого змісту: 

"1
1
) накладенням арешту на необґрунтовані активи у справах про 

визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави"; 

9) абзац перший частини першої статті 151 після слів "підписується 

заявником" доповнити словами "(а у справах про визнання необґрунтованими 
активів та їх стягнення в дохід держави – також погоджується прокурором 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури)"; 

10) назву Глави 12 викласти в такій редакції: 

"Глава 12. Особливості позовного провадження у справах про визнання 
необґрунтованими активів, їх витребування та стягнення в дохід держави"; 

11) статтю 290 викласти в такій редакції: 

"Стаття 290. Пред'явлення позову про визнання необґрунтованими 

активів та їх витребування 

1. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в 

дохід держави подається представником Національного антикорупційного 

бюро України за погодженням із прокурором Спеціалізованої 



4 

антикорупційної прокуратури. У справах про визнання активів 

необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави, де відповідачем є 
директор, заступник, працівник (особа начальницького складу, державний 

службовець) Національного антикорупційного бюро України, прокурор 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, звернення до суду та 

представництво інтересів держави у суді здійснюється прокурорами 
Генеральної прокуратури України за дорученням Генерального прокурора. 

2. Позов пред'являється щодо необґрунтованих активів: 

– набутих протягом трьох років до дня набрання чинності Законом 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких 

активів", якщо різниця між вартістю активів і доходами особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання 

чинності названим вище Законом; 

– набутих після набрання чинності названим вище Законом, якщо 

різниця між їхньою вартістю і доходами особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів 
перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на день набрання чинності названим вище Законом, 

але не перевищує межу, встановлену у статті 368
5
 Кримінального кодексу 

України. 

3. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в 

дохід держави може бути пред'явлено до особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої Національним 

антикорупційним бюро України або у визначених законом                           

випадках – Генеральною прокуратурою України – встановлено докази того, 

що вона набула необґрунтовані активи, та/або іншої фізичної чи юридичної 
особи, яка набула у власність чи володіння необґрунтовані активи за рахунок, 

за згодою чи за розпорядженням особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

У разі пред'явлення позову Національне антикорупційне бюро України 

або у визначених законом випадках Генеральна прокуратура України вживає 

заходів щодо встановлення активів, стосовно яких існують докази того, що 
вони набуті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, у власність, або набуті у власність чи володіння 

іншою фізичною або юридичною особою за рахунок, за згодою чи за 
розпорядженням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, та вживає заходів щодо забезпечення позову 

стосовно таких активів. 
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4. Для цілей цієї Глави: 

1) термін "активи" означає грошові кошти (у тому числі готівкові 

кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у 

банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, 

нематеріальні активи, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також 
роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій 

держави чи місцевого самоврядування; 

2) особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої 

статті 3 Закону України "Про запобігання корупції";  

3) доходом особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, є всі види доходів, отримані нею (нараховані їй) 

із додержанням вимог та обмежень, встановлених  Законом України "Про 
запобігання корупції"; 

12) у частині першій статті 291 слова "на законній підставі" замінити 
словами "із додержанням вимог та обмежень, встановлених Законом України 

"Про запобігання корупції"; 

13) частину першу статті 351 доповнити абзацом другим такого змісту: 

"Судом апеляційної інстанції у справах про визнання 

необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави є Апеляційна 
палата Вищого антикорупційного суду". 

5. У частині п'ятій  статті 216 Кримінального процесуального кодексу 

України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 – 10, ст. 88) цифри 
"368

2
" замінити цифрами "368

5
". 

6. Частину третю статті 20 Закону України "Про службу в органах 
місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,        

№ 33, ст. 175) після слів "за корупційні правопорушення" доповнити словами 

"або стосовно яких набрало законної сили рішення суду щодо визнання 

необґрунтованими активів та стягнення їх в дохід держави". 

7. Частину другу статті 3 Закону України "Про судовий збір" 

(Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87) доповнити пунктом 
17 такого змісту: 

"17) позовної заяви у справах про визнання необґрунтованими активів 
та їх стягнення в дохід держави". 

8. У Законі України "Про Національне антикорупційне бюро України" 

(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051): 

1) абзац другий частини першої статті 1 доповнити словами "а також 

вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції"; 

2) пункт 13 частини першої статті 17 викласти в такій редакції: 

"13) за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду 

позови про визнання недійсними угод, про визнання необґрунтованими 
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активів та їх стягнення в дохід держави (за погодженням із Спеціалізованою 

антикорупційною прокуратурою) у порядку, встановленому законодавством 
України. Представництво інтересів держави під час судового розгляду справ 

про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави 

здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури". 

9. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної 

Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056): 

1) частину першу статті 12 доповнити пунктом 10
1
 такого змісту: 

"10
1
) у випадку встановлення ним доказів того, що особа, 

уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
набула необґрунтовані активи – порушувати перед Національним 

антикорупційним бюро України або у визначених законом випадках – перед 

Генеральною прокуратурою України питання щодо звернення до суду з 
позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід 

держави"; 

2) статтю 48 доповнити частиною четвертою такого змісту: 

"4. Відсутність результатів контролю та перевірки декларацій  

Національним агентством не є перешкодою для діяльності органів 
досудового розслідування"; 

3) у статті 50: 

абзац перший частини першої після слів "задекларованих активів" 

доповнити словами "правомірності та обґрунтованості підстав для набуття 

активів чи фактів передачі таких активів іншим особам"; 

          доповнити статтю частиною третьою такого змісту: 

"3. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації 

факту необґрунтованості активів Національним агентством надається 

можливість суб'єкту декларування протягом десяти робочих днів надати 
письмове пояснення за таким фактом із відповідними доказами. У разі 

ненадання суб’єктом декларування у зазначені строки письмових пояснень і 

доказів, чи надання їх не у повному обсязі, Національне агентство інформує 

про це Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану 
антикорупційну прокуратуру". 

4) частину другу статті 65 доповнити абзацом такого змісту: 

"Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, стосовно якої набрало законної сили судове рішення про 

стягнення в дохід держави необґрунтованих активів, підлягає звільненню з 
посади в установленому законом порядку"; 
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5) статтю 69 викласти в такій редакції: 

"Стаття 69. Вилучення незаконно набутих та необґрунтованих активів 

1. Активи, набуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, 

підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в 
установленому законом порядку. 

2. Активи або грошові кошти, необхідні для придбання активів, щодо 
яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони були набуті 

законним шляхом, є необґрунтованими і підлягають стягненню в дохід 

держави за рішенням суду в установленому законом порядку". 

10. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради 

України, 2015 р., № 2 – 3, ст. 12): 

1) у статті 23: 

абзац другий частини другої  доповнити словами "крім випадку, 
визначеного абзацом третім частини другої цієї статті"; 

частину другу доповнити новим абзацом такого змісту: 

"Представництво інтересів держави у суді у справах про визнання 

активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави здійснюється 

прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Генеральної 
прокуратури України у випадках, визначених процесуальним законом"; 

          2) у статті 24: 

частину першу доповнити словами "прокурорами Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури"; 

частину третю доповнити словами "керівником, заступником 

керівника, керівником підрозділу Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури"; 

частину четверту доповнити словами "керівником, заступником 

керівника, керівником підрозділу Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури". 

11. Частину першу статті 84 Закону України "Про державну службу" 

(Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) доповнити пунктом 
4

1
 такого змісту:  

"4
1
) набрання законної сили рішенням суду щодо такого державного 

службовця про визнання його активів необґрунтованими та стягнення їх у 

дохід держави". 

12. У Законі України "Про Вищий антикорупційний суд України" 

(Відомості Верховної Ради України, 15.06.2018 р., № 24, ст. 212): 

1) частину першу статті 3 доповнити словами "а також вирішення 
питання про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави у випадках, 

передбачених законом"; 
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2) у статті 4: 

абзац другий частини першої після слів "(підсудності) процесуальним 

законом" доповнити словами "провадженнях у справах про визнання 

необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави"; 

абзац третій частини першої після слів "практику у кримінальних" 

доповнити словами "та інших". 

ІІ. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування, крім пункту 4, який набирає чинності з дня початку роботи 

Вищого антикорупційного суду. 

 

 

Голова  

Верховної Ради України 

 


