


національне 
антикорупційне бюро 

україни

державне бюро 
розслідувань

національна поліція 
україни

 Î Секретар ради націо-
нальної безпеки і обо-
рони україни, його 
перший заступник та 
заступник; 

 Î радник або помічник 
президента україни, 
голови верховної ради 
україни, прем’єр-міні-
стра україни;

 Î депутати верховної 
ради автономної рес-
публіки Крим, депутати 
обласної ради, міської 
ради міст Києва та Се-
вастополя;

 Î посадові особи місце-
вого самоврядування, 
посади яких віднесено 
до першої та другої ка-
тегорій посад;

 Î судді (крім суддів вищо-
го антикорупційного 
суду), судді Конституцій-
ного Суду україни; 

 Î присяжні (під час вико-
нання ними обов’язків 
у суді); 

 Î голова, заступник го-
лови, члени, інспекто-
ри вищої ради право-
суддя;

 Î голова, заступник голо-
ви, члени, інспектори 
вищої кваліфікаційної 
комісії суддів україни;

 Î прокурори; 

 Î Директор національного 
антикорупційного бюро 
україни; 

 Î генеральний прокурор, 
його перший заступник 
та заступник; 

 Î голова національного 
банку україни, його пер-
ший заступник та заступ-
ник; 

 Î Секретар ради націо-
нальної безпеки і оборо-
ни україни, його перший 
заступник та заступник; 

 Î радник або помічник пре-
зидента україни, голови 
верховної ради україни, 
прем’єр-міністра україни; 

 Î судді; 

 Î працівники правоохо-
ронного органу, крім 
випадків, коли досудове 
розслідування цих кримі-
нальних правопорушень 
віднесено до підслідності 
національного антико-
рупційного бюро україни;

 Î службові особи націо-
нального антикорупцій-
ного бюро україни; 
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 Î особи вищого на-
чальницького складу 
державної криміналь-
но-виконавчої служби, 
органів та підрозділів 
цивільного захисту, 
вищого складу націо-
нальної поліції, посадо-
ві особи митної служби, 
яким присвоєно спеці-
альне звання держав-
ного радника митної 
служби III рангу і вище;

 Î  посадові особи органів 
державної податкової 
служби, яким присвоє-
но спеціальне звання 
державного радника 
податкової служби III 
рангу і вище;

 Î військовослужбовці 
вищого офіцерського 
складу збройних Сил 
україни, Служби безпе-
ки україни, Державної 
прикордонної служби 
україни, Державної 
спеціальної служби 
транспорту, національ-
ної гвардії україни;

 Î керівники суб’єкта 
великого підприєм-
ництва, у статутному 
капіталі якого частка 
державної або кому-
нальної власності пе-
ревищує 50 відсотків. 


 Î заступник генерально-
го прокурора – керівник 
Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури 
або інші прокурори Спе-
ціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури, крім 
випадків, коли досудове 
розслідування цих кримі-
нальних правопорушень 
віднесено до підслідно-
сті детективів підрозділу 
внутрішнього контролю 
національного антико-
рупційного бюро україни;

 Î в і й с ь к о в о с л у ж б о в ц і 
збройних Сил україни, 
Служби безпеки україни, 
Державної прикордонної 
служби україни, націо-
нальної гвардії україни 
та інших військових фор-
мувань, утворених відпо-
відно до законів україни, 
Державної спеціальної 
служби транспорту, Дер-
жавної служби спеціаль-
ного зв’язку та захисту ін-
формації україни, а також 
інші особи, визначені за-
коном (особи, які несуть 
відповідальність за ст. 
410 КК).
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Умова щодо особи, якій пропонують неправомірну вигоду 

усі вказані вище особи;

 Î посадові особи інозем-
них держав (особи, які 
обіймають посади в за-
конодавчому, виконав-
чому або судовому ор-
гані іноземної держави, 
у тому числі присяжні 
засідателі, інші особи, 
які здійснюють функції 
держави для іноземної 
держави, зокрема для 
державного органу або 
державного підприєм-
ства);

 Î іноземні третейські 
судді, особи, уповно-
важені вирішувати ци-
вільні, комерційні або 
трудові спори в інозем-
них державах у поряд-
ку, альтернативному 
судовому;

 Î посадові особи між-
народних організацій 
(працівники міжна-
родної організації чи 
будь-які інші особи, 
уповноважені такою 
організацією діяти від її 
імені);

 Î члени міжнарод-
них парламентських 
асамблей, учасником 
яких є україна;

 Î судді і посадові особи 
міжнародних судів. 
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Умова щодо розміру предмета кримінального правопорушення або завданої шкоди 

розмір предмета кримі-
нального правопорушен-
ня або завданої ним шкоди 
у 500 і більше разів пере-
вищує розмір прожитково-
го мінімуму для працездат-
них осіб, встановленого 
законом на час вчинення 
кримінального правопору-
шення.
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