Розділ XVII
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої
неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою
особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної
шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до
семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот
до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 368, 368 5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно,
тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи
місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в
установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи
адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним
повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом
місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним
статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи,
організації, судом або законом.
-

Для цілей статей 364, 368, 3685, 369 цього Кодексу до державних та комунальних підприємств
прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка
перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді
право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.
-

2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають
посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні
засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для
державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи,
уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку,
альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної
організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени
міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи
міжнародних судів.
3. Істотною шкодою у статтях 364, 364 1, 365, 365 2, 367 вважається така шкода, яка в сто і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
-

-

4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367 вважаються такі наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше
разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Стаття 3641. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно-правової форми
-

1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе
чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це
завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або
державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років,
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох
років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається штрафом від чотирьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до
шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.
Примітка. У статтях 364, 3641, 3652, 368, 368 3, 3684, 369, 369 2 та 370 цього Кодексу під
неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового
характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.
-

-

-

-

-

Стаття 3642. Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради
України голосування замість іншого народного депутата України
-

Умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України
голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного
органу
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником
правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони
завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи
громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до
п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або
погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і
такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки,
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Стаття 365 2. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги
-

1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою
або службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншою особою, яка не є державним
службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність,
пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого,
приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під
час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав,
державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це
завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним
чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий
строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
десяти років.
2. Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або
повторно, карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до
п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки,
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна
або без такої.
Стаття 3653. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з
організації або проведення азартних ігор, лотерей
-

1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або
проведення азартних ігор, лотерей, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах
або в інтересах третіх осіб невжиття передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням)
про вчинення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей або
приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей
карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Стаття 366. Службове підроблення

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до
офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот
п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 366 1. Декларування недостовірної інформації
-

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом
України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної
декларації караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока
годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45
Закону України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних
відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у
випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів
для працездатних осіб.
Стаття 367. Службова недбалість
1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх
службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним
законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або
інтересам окремих юридичних осіб, карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот
п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без
такого.
Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою
особою

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так
само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою
службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в
інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від
двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у
значному розмірі, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна
вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або
за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди,
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, з конфіскацією майна.
4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була
неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає
особливо відповідальне становище, карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією
майна.
Примітка. 1. Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в сто і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - така, що у
двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо
великому розмірі - така, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.
2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368 5, 369 та 382 цього
Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із
статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "Б", судді, прокурори, слідчі
і дізнавачі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники
керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та
одиниць.
-

3. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у статтях 368, 3685, 369 та
382 цього Кодексу є:
-

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники
та заступники міністрів, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України,
Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна
України, його перший заступник та заступники, члени Центральної виборчої комісії, народні депутати
України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор Національного

антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники,
Голова Конституційного Суду України, його заступники та судді Конституційного Суду України,
Голова Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та судді Верховного Суду
України, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів,
Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники, Секретар Ради
національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники, Постійний
Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та
заступники, радники та помічники Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єрміністра України;
2) особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії
"А";
3) особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України "Про службу в органах місцевого
самоврядування" віднесені до першої та другої категорій посад в органах місцевого самоврядування.
Стаття 368 2. Незаконне збагачення
-

1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у
власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так
само передача нею таких активів будь-якій іншій особі караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає особливо
відповідальне становище, караються 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 з конфіскацією майна.
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 активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також
доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких
виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових
коштів чи іншого майна для укладення таких правочинів.
Стаття 3683. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми
-

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання
такої вигоди або прохання її надати за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність

з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду,
або в інтересах третьої особи караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі
на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, караються штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий
строк.
3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за
вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто
пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий
строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до двох років.
4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою
осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Стаття 368 4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги
-

1. Пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним
службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність,
пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого,
приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під
час виконання цих функцій), надати йому/їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання
такої вигоди або прохання її надати за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або її
бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає
таку вигоду, або в інтересах третьої особи караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі
на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, караються штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий
строк.
3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, приватним виконавцем,
експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність,
пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час
розгляду колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення

дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє
чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або виправними роботами на строк від одного до двох років, або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою
осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією
майна.
Стаття 368 5. Незаконне збагачення
-

1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян перевищує її законні 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 іншою
фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа,
уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи
опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження
ними.
3. Під активами слід розуміти 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, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових
зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування.
4. Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних
джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання
корупції".
5. При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними 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.
Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі
1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само
надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує,

обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй
влади чи службового становища караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на
той самий строк.
2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до
однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без
такої.
3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася
службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою
осіб, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або
без такої.
4. Діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо неправомірна вигода
надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою
групою осіб чи її учасником, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без
такої.
Стаття 369 2. Зловживання впливом
-

1. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє
(погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення
особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк
до двох років.
2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за
вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди караються штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за
вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
є особи, визначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України
"Про запобігання корупції", а також службові особи, визначені у частині четвертій статті
18 цього Кодексу.

Стаття 369 3. Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань
-

1. Вплив на результати офіційних спортивних змагань шляхом підкупу, примушування або
підбурювання чи вступу у змову щодо результатів офіційного спортивного змагання з метою
одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи або одержання внаслідок таких діянь
неправомірної вигоди для себе чи третьої особи караються штрафом від двохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на
строк до трьох років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо офіційних спортивних змагань
неповнолітніх або повторно, караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той
самий строк.
3. Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним
спортивним змаганням з одержанням в результаті цього неправомірної вигоди для себе або інших осіб
у розмірі, що перевищує двадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той
самий строк.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені в частині другій статті 17 Закону
України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних
спортивних змагань".
Стаття 370. Провокація підкупу
1. Провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи
надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб
потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію,
обіцянку чи одержав таку вигоду, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до
п'яти років, та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом від п'ятисот до
семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

