
Угоди зі слідством 

Катерина Гупало, партнер, адвокат Київ | 2016 



Впровадження інституту угод зі слідством: 
очікування 
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Впровадження інституту угод зі слідством: 

реальність в цифрах* 

*Згідно статистики Генеральної прокуратури України 3 



Між прокурором та особою зі статусом підозрюваного/ 
обвинуваченого 

У провадженнях  щодо злочинів невеликої  чи середньої 
тяжкості, тяжких злочинів (де завдана шкода лише 

державним чи суспільним інтересам) 

У провадженнях  щодо особливо тяжких злочинів за 
підслідністю НАБУ (при викритті іншої особи)   

В будь-який момент після повідомлення особі про підозру 
до виходу суду в нарадчу кімнату 

В угоді зазначається узгоджене покарання та згода особи 
на його призначення чи звільнення від його відбування 

Повторне звернення з угодою в одному кримінальному 
провадженні не допускається 

Що потрібно знати особі, яка розглядає можливість 

укласти угоду про визнання винуватості? 
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Роль адвоката під час укладення угоди  

Ознайомлення з 
матеріалами 

кримінального 
провадження 

Роз'яснення суті і 
характеру 

пред'явленої 
підозри/ 

обвинувачення  

Роз'яснення поняття 
угоди та наслідків її 

укладення, перевірка 
тексту угоди  

Участь в укладенні та 
підписанні угоди  

Київ | 2016 5 



Про що адвокат має попередити свого 
підзахисного? 

Підозрюваний/ обвинувачений не зобов'язаний погоджуватись на 
угоду, якщо він бажає судового розгляду в загальному порядку   

Підозрюваний/обвинувачений може відмовитись від укладення 
угоди під час її судового розгляду та заявити суду про тиск з боку 
слідства (якщо такий був) 

Суд може не затвердити угоду з визначених підстав та в 
подальшому упереджено відноситись до підозрюваного/ 
обвинуваченого, який визнав свою вину 

Оскаржити вирок, винесений на підставі угоди, можна буде лише 
з виключних підстав (зокрема, невідповідність призначеного 
покарання, відсутність згоди на його призначення) 

У разі невиконання угоди – прокурор може звернутись до суду з 
клопотанням про скасування вироку.  

6 



Типові помилки під час укладання угод* 

В угоді вказується, що підозрюваний/обвинувачений беззастережно визнає себе 
винуватим, а матеріали провадження спростовують таке визнання (особа 

повністю чи в частині обвинувачення не визнає себе винуватою). 

Використання прокурором в угодах неконкретних формулювань при визначенні 
зобов’язань підозрюваному/обвинуваченому, які в подальшому неможливо буде 

виконати.  

Включення в угоди зобов’язань, які прямо суперечать вимогам закону (обов’язок 
відшкодувати державі витрати на проведення експертизи, який має бути 

виконано до встановленої в угоді дати).  

Замість об'єктивної перевірки відповідності укладеної угоди вимогам закону суд 
з'ясовує обставини здійсненого особою злочину, що суперечить вимогам закону. 

Укладення угоди про винуватість взамін звільнення від кримінальної 
відповідальності 

 
*Відповідно до Узагальнення ВССУ судової практики здійснення кримінального 

провадження на підставі угод від 22.01.2014 р. та аналізу судової практики  
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Проблематика укладення угод  

• Проведення слідчим/ прокурором неповного досудового 
розслідування (Не встановлення всіх обставин вчиненого злочину та 
всіх співучасників) 

• Необхідність дотриматись в угоді «інтересів суспільства» за 
відсутності в законі як такого терміну, так і його пояснення   

• Преюдиційне значення вироку, винесеного на підставі угоди, в 
судових спорах третіх осіб (контрагентів, партнерів) 

• Заборона повторного звернення із угодою в тому ж кримінальному 
провадженні 

• Неможливість оскарження відмови суду в укладенні угоди 
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Проведення неповного досудового розслідування* 

9 
* Вирок Печерського районну суду м. Києва № 757/11346/15-к від 26.06.2015 
(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47787480)  
Вирок Дніпровського районного суду м. Києва  № 755/10208/16-к від 15.08.2016 
(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59688825)  
 

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47787480
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47787480
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59688825


Дотримання в угоді інтересів суспільства* 

10 
*Ухвала Городоцького районний суд Львівської області № 441/1536/15-к від 25.02.16 
(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54616050)  
Ухвала Тячівський районний суд Закарпатської області №  307/3688/15-к від 22.12.15 
(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54616050)  

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54616050
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54616050


Преюдиційне значення угоди для спорів 
третіх осіб* 

11 * Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва№ 826/25708/15-а від 12.05.201  

(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57754732) 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57754732


В той же час……* 

12 * Постанова Чернігівського окружного адміністративного суду № 825/2062/15-а від 05.10.2015  

(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47997737)  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47997737


Оскарження вироку особою, яка не є стороною 

угоди про визнання винуватості* 

13 *Постанова Верховного суду України № 5-347кс15 від 03.03.2016 
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/56939749) 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/56939749


Визначення корупційного злочину  (ст. 45 ККУ) 

1) привласнення, розтрата або 
заволодіння майна (191) 

2) викрадення, привласнення, 
заволодіння зброї (262) 

3) злочини пов'язані з наркотиками 
(308, 312, 320)  

4) привласнення, вимагання 
документів, печаток (357) 

5) привласнення, вимагання 
військового майна (410) 

(!) у випадку їх вчинення шляхом 
зловживання службовим 

становищем 

1) нецільове використання 
бюджетних коштів (210) 

 
2) підкуп працівника підприємства 

(354) 
 

3) службові злочини (364, 364-1,  
365-2, 368-369-2) 

 
(!) у будь-якому випадку 

Корупційні злочини 
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Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом 
(ст. 69 ККУ) 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням 
(ст. 75 ККУ) 

Корупційний злочин та угода 

15 

ЧИ ВАРТО УКЛАДАТИ УГОДУ…? 



Практика (1) 

16 *Ухвала Ленінського районного суду м. Кіровоград № 405/4560/16-к від 02.09.16 

(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/60767203 ) 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/60767203
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/60767203


Практика (2) 

17 *Ухвала Винаградарського районного суду Закарпатської області № 299/1394/16-к від 04.07.16 

(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/60767203 ) 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/60767203
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/60767203


 

            *2015-2016 

Арешт майна*                                                                       ризики посилені 

 

 

 

 

Спеціальна конфіскація* 

 

 

 

 

Заходи кримінально-правового характеру*  

Кримінальні ризики для юридичної особи 
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Заходи кримінально-правового характеру 
для юридичних осіб. Види.  

19 

• від 85000 до 1 275 000 грн.  

Штраф 

• тільки при ліквідації юридичної особи 

Конфіскація 

• тероризм 

• злочини проти безпеки України  

• злочини проти миру та людства 

Ліквідація 



Підстави 

корупційні злочини 

не вжиття заходів із запобігання 
корупції 

тероризм 

злочини проти безпеки України 

злочини проти миру та людства 

Умови 

злочин вчинений від імені або 
в інтересах юридичної особи 

Злочин вчинений 
уповноваженою особою 

не порушено строки давності 

Заходи кримінально-правового характеру для 

юридичних осіб. Підстави та умови.  
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А як щодо угоди з юридичною особою?  

закон 

Законодавство 
України не 
передбачає для 
юридичної 
особи 
можливості 
укласти угоду зі 
слідством! 
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Водночас, за кордоном.. 

22 Київ | 2016 



Cтатистика - FCPA (1977-2015) *  

SEC DOJ 

191 
проваджень 

273  
проваджень 

91,63  % 
укладених угод 

75,76 % 
укладених угод 

8 895 281 404 $ 
загальна сума накладених стягнень 

* - http://fcpa.stanford.edu/index.html 23 



Укладення угод - FCPA (DOJ) 

• може укладатися як з фізичною так і юридичною особою 

• винна особам визнає обвинувачення та вину  

• узгоджуються рекомендації щодо покарання 

• суд затверджує угоду та призначає покарання 

Угода про 
визнання 

винуватості 

• може укладатися лише з юридичною особою 

• справа направляється до суду з клопотанням про відтермінування 
розслідування  

• компанії пропонується співпрацювати з органами, визнати встановлені факти, 
заплатити штраф, відмовитися від строків давності,  привести свою діяльність у 
відповідність до законодавства 

• при виконанні умов угоди звинувачення знімаються, компанія не притягується 
до кримінальної відповідальності 

Угода про 
відтермінування 

судового 
розлідування  

• укладається з юридичною особою або фізичною особою 

• до винної особи висуваються обвинувачення, однак справа  
не направляється до суду  

• пропонується співпрацювати з органами, визнати встановлені факти, 
заплатити штраф, відмовитися від строків давності,  привести свою діяльність 
у відповідність до законодавства 

• при виконанні умов угоди звинувачення знімаються 

Угода без 
проведення 

розслідування   

24 



Практика - FCPA в Україні 
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2013 – Alfred C. Toepfer International 
(Ukraine) Ltd. (“ACTI Ukraine”, аграрний 
сектор)  
 
 Фальсифікація бухгалтерських записів 
 Відсутність внутрішнього антикорупційного 

контролю 
 Неправомірні платежі  укр. чиновникам  

 

УКЛАДЕНО УГОДУ: 
 

Штраф: $ 17,8 млн.  
+ 

Активне сприяння розслідуванню та співпраця з 
органами  



ТОП-10 стягнень за угодами - FCPA* 

* - http://fcpa.stanford.edu/index.html 26 



Укладення угод - UK Bribery Act 

Угода про 
відтермінування 

розлслідування 

Виключно з 
юридичною 

особою у разі 
вчинення 

шахрайства, 
корупційного 

правопорушення 
або економічного 

злочину 

Передбачає: сплату фінансових 
санкцій, відшкодування шкоди, 

пожертвування грошових 
коштів,  відмову від доходу 

отриманого внаслідок 
незаконних дій, імлементацію 

комплаенс програми, 
співпрацювання з органами, 

відшкодування витрат, 
пов'язаних з розслідуванням 

Угода перевіряється судом на 
предмет  зацікаленості 

суспільства у ній та 
обгрунтованості  її умов 

Після 
затвердження 
судом угода 

підлягає 
опублікуванню 

У разі 
невиконання  

угоди суд скасовує 
її дію та надає 

право прокурору 
звернутися 
 до суду з 

обвинуваченнями 
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Практика - UK Bribery Act 

липень 2016 року  
 
Обвинувачення:  корупційна змова, підкуп 
посадових осіб, відсутність самостійного 
виявлення корупційного злочину спрямованого 
на просування продукції в різних іноземних 
державах  
 

УКЛАДЕНО УГОДУ: 
 
Штраф:  £4,600,000 – британська компанія 
    £1,953,085 – материнська компанія  

+ 
Активне сприяння розслідуванню 

Ім’я компанії не 
повідомляють 
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29 Київ | 2016 

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 



Головний офіс Arzinger 
Україна, м. Київ, 01032 
вул. Жилянська, 75, 5-й пов. 
БЦ «Євразія» 
Тел.:   +38 (044) 390-55-33  
Фaкс: +38 (044) 390-55-40  
 

Західноукраїнська філія Arzinger  
Україна, м. Львів, 79013 
вул. Генерала Чупринки, 6/1  
Teл.:   +38 (032) 242-96-96 
Фaкс: +38 (032) 242-96-95 
 
 

Південноукраїнська філія Arzinger 
Україна, м. Одеса, 65045 
вул. Жуковського, 33, 6-й пов., к. 601 
БЦ «Покровський» 
Тел. / Факс: +38 (048) 711-74-74 
 

mail@arzinger.ua  
www.arzinger.ua  
 

Будемо раді співпрацювати з Вами! 

Ключові контакти: 

 
Тімур Бондарєв, керуючий партнер 

Timur.Bondaryev@arzinger.ua  
 
Гупало Катерина, партнер, керівник практики 
захисту у кримінальних провадженнях 
Kateryna.Gupalo@arzinger.ua  

Контакти 

30 

mailto:mail@arzinger.ua
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