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АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

(ВИТЯГ) 
7. Норми професійної етики співробітників Університету 
7.1. Співробітники Університету під час виконання своїх функціональних 

обов'язків зобов'язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм 
поведінки або вимог Положення про корпоративну культуру. 

7.2. Співробітники Університету толерантно і з повагою ставляться до 
політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також 
зобов'язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій 
та/або політиків. 

7.3. Співробітники Університету діють об'єктивно, незважаючи на особисті 
інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, 
релігійні або інші особисті погляди чи переконання. 

7.4. Співробітники Університету сумлінно, компетентно, вчасно, результативно 
і відповідально виконують функціональні обов'язки, рішення та доручення органів і 
посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не 
допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Університету. 

7.5. Співробітники Університету не розголошують і не використовують в інший 
спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх 
функціональних обов'язків, крім випадків, встановлених законом. 

7.6. Співробітники Університету, незважаючи на особисті інтереси, 
утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва Університету, якщо вони 
становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих 
громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать 
законодавству. 

7.7. Співробітники Університету самостійно оцінюють правомірність наданих 
керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання 
таких рішень чи доручень. 

7.8. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які співробітник 
Університету вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним 
законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним 
або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це 
безпосереднього керівника, або ректора Університету та Уповноваженого. 



8. Права і обов'язки співробітників (крім Уповноваженого) 
Університету 

8.1. Ректор, співробітники та інші особи, що діють від імені Університету, 
мають право: 

— надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми; 
— звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання 

Антикорупційної програми та роз'ясненнями щодо її положень. 
8.2. Ректор, співробітники та здобувачі вищої освіти зобов'язані: 
— дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та 

пов'язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію 
Антикорупційної програми Університету; 

— виконувати свої безпосередні обов'язки з врахуванням інтересів 
Університету; 

— невідкладно інформувати Уповноваженого або ректора Університету про 
випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання 
до таких дій), вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень 
іншими співробітниками Університету або іншими фізичними або юридичними 
особами, з якими Університет перебуває або планує перебувати у ділових відносинах; 

— невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною 
програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; 

— утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність 
вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Університету; 

— не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, 
пов'язаних з діяльністю Університету. 

8.3. Співробітникам та ректору Університету забороняється: 
— використовувати свої службові повноваження або своє становище та 

пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших 
осіб; 

— використовувати будь-яке майно Університету чи його кошти в приватних 
інтересах; 

— вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду 
(для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх посадових обов'язків, яка 
не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Університетом; 

— організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які 
готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Університету, 
якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством; 

— впливати прямо або опосередковано на рішення співробітників 
Університету з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для 
себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними 
та Університетом; 

— вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших 
співробітників, ректора Університету до порушення вимог Закону чи Антикорупційної 
програми. 

8.4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з Університетом 
особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх 
інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв'язку з виконанням своїх 
повноважень, договірних зобов'язань, крім випадків, встановлених законом. 

8.5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від 
юридичних або фізичних осіб співробітниками, ректором Університету (безпосередньо 



або через інших осіб) у зв'язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем 
та пов'язаними з цим можливостями не допускаються. 

Співробітники, ректор можуть приймати подарунки, які відповідають 
загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді 
сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, 
відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, 
передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує 
один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття 
подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи 
(групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених 
для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки. 

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється 
на подарунки, які: 

— даруються близькими особами; 
— одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, 

загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. 
8.6. Співробітники, ректор, а також особи, які діють від імені Університету, 

утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам 
України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним 
діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої 
поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне 
правопорушення, пов'язане з діяльністю Університету. 

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають 
загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені 
законом розміри. 

Співробітники Університету за вчинення корупційних або пов'язаних із 
корупцією правопорушень можуть бути притягненні до кримінальної, адміністративної, 
цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства. 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» 
(ВИТЯГ) 

Розділ XI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ'ЯЗАНІ З 
КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 

Стаття 65"1. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією 
правопорушення 

1. За вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень особи, 
зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, 
адміністративної, . цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у 
встановленому законом порядку. 

У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою 
особою кримінального правопорушення самостійно або у співучасті до юридичної 
особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи 
кримінально-правового характеру. 

2. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, 
пов'язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено 
на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 
або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до 
дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. 

3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або 
пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший 



спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або 
приписом Національного агентства рішенням керівника органу, підприємства, установи, 
організації, де працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове 
розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

5. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального 
правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання 
повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. 

Особа, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, 
пов'язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, 
може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника 
органу, установи, підприємства, організації, де вона працює, до закінчення розгляду 
справи судом. 

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, 
пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного 
правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі 
відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким 
відстороненням. 

Стаття 66. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення 
корупційного правопорушення 

1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або 
пов'язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка 
вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку. 

Стаття 68. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, 
шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного 
правопорушення 

1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення 
корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення і яким завдано моральної 
або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, 
шкоди в установленому законом порядку. 

2. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних 
рішень, дій або бездіяльності суб'єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і 
протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому 
законом порядку. Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого 
самоврядування, які відшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним рішенням, діями 
або бездіяльністю суб'єкта, що здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, 
мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі 
виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних із трудовими 
відносинами, відшкодуванням моральної шкоди). 

Стаття 69. Вилучення незаконно набутих та необгрунтованих активів 
1. Активи, набуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають 

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

2. Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони 
або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних 
доходів, є необгрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду 
в установленому законом порядку. 

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
(ВИТЯГ) 

Стаття 172"4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими 
видами діяльності 



Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою 
оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та 
суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою 
діяльністю - тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від 
підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом. 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу 
правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства 
або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює 
функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній 
громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді 
(спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), - тягне за собою 
накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом 
року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до восьмисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу чи 
винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю строком на один рік. 

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 
1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", за винятком 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім 
тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), 
присяжних, помічників-консультантів народних депутатів України, працівників 
секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної 
Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів 
депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України. 

Стаття 172"5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 
подарунків 

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків - тягне 
за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією такого подарунка. 

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному 
стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, - тягне за собою 
накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 
2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". 

Стаття 172" . Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів 

Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про 
наявність у неї реального конфлікту інтересів - тягне за собою накладення штрафу від 
ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом 
року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за 
собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів 



доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю строком на один рік. 

Примітка. 
1. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини 

першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". 
2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між 

приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, 
що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи 
невчинення дій під час виконання вказаних повноважень. 

о 

Стаття 172". Незаконне використання інформації, що стала відома особі у 
зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень 

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх 
інтересах інформації, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових або інших 
визначених законом повноважень, - тягне за собою накладення штрафу від ста до ста 
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх 
інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, 
його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його 
близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв'язку з виконанням службових або інших 
визначених законом повноважень, - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі 
до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Примітка. Суб'єктом правопорушень у частині першій цієї статті є особи, 
зазначені у пункті 1 та підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України 
"Про запобігання корупції", а також особи зазначені в частині третій статті 17 Закону 
України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних 
спортивних змагань". 

Викривачем визнається особа, зазначена у статті 1 Закону України "Про 
запобігання корупції". 

Стаття 172"9. Невжиття заходів щодо протидії корупції 
Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу 

державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх 
структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення - тягне за 
собою накладення штрафу від ста двадцяти п'яти до двохсот п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів 
адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу від двохсот 
п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є також особи, зазначені 
в частині третій статті 17 Закону України "Про запобігання впливу корупційних 
правопорушень на результати офіційних спортивних змагань". 

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
(ВИТЯГ) 

Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду 
1. Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана 
майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її 
завдала. 



КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
(ВИТЯГ) 

Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання 
відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю 

Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або 
банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а 
також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду 
суб'єкту господарської діяльності, -

караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, 
громадські об'єднання, професійні спілки, повідомлення особою інформації про 
вчинення кримінального або іншого правопорушення, здійснене з дотриманням вимог 
закону, не є діями, передбаченими цією статтею, і не тягне за собою кримінальну 
відповідальність. 

Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці 
Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника 

особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, 
якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди 
суб'єкту господарської діяльності, -

карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років. 

Стаття 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації 
1. Пропозиція чи обіцянка працівникові підприємства, установи чи організації, 

який не є службовою особою, або особі, яка працює на користь підприємства, установи 
чи організації, надати йому (їй) або третій особі неправомірну вигоду, а так само 
надання такої вигоди за вчинення чи невчинення працівником будь-яких дій з 
використанням становища, яке він займає, або особою, яка працює на користь 
підприємства, установи чи організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає 
таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадськими роботами на строк до ста годин, або виправними 
роботами на строк до одного року, 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, -
караються штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот 
годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк 
до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. 

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником підприємства, 
установи чи організації, який не є службовою особою, або особою, яка працює на 
користь підприємства, установи чи організації, неправомірної вигоди, а так само 
прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення будь-
яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, в установі 
чи організації, або у зв'язку з діяльністю особи на користь підприємства, установи чи 
організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах 
третьої особи -

караються штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот 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. 

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за 
попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, -

караються штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до 
двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 
волі на той самий строк. 

5. Особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду, 
звільняється від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені 
статтями 354, З68"3, 368"4, 369, 369"2 цього Кодексу, якщо після пропозиції, обіцянки чи 
надання неправомірної вигоди вона - до отримання з інших джерел інформації про цей 
злочин органом, службова особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти 
про підозру, - добровільно заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла 
розкриттю злочину, вчиненого особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла 
її пропозицію чи обіцянку. Зазначене звільнення не застосовується у разі, якщо 
пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди були вчинені по відношенню до 
осіб, визначених у частині четвертій статті 18 цього Кодексу. 

Примітка. 1. Під особою, яка працює на користь підприємства, установи, 
організації, слід розуміти особу, яка виконує роботу або надає послугу відповідно до 
договору з таким підприємством, установою, організацією. 

2. У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти чи інше 
майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди 
нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають чи 
одержують без законних на те підстав. 

Стаття 364"1. 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. 

Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції Н- ПЕДЧЕНКО 

Юрисконсульт провідний О. ВОДЯНРЇК 


