
Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про 
результати діяльності за ІІ півріччя 2022 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ з 01.07.2022 по 31.12.2022

Вид діяльності Результат

Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі 
кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 293

Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність
17

5

Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 68

Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними 
кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 15

Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними 
відповідних правопорушень 6

Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про 
запобігання корупції» *

Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними 
законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування 

120 875 826 000** грн

5 794 962 480 грн***
в т.ч. у ІІ півріччі 2022 року:

1 249 997 210 грн



Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, 
віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням суду, а також 
кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та 
розпорядження ними****

4 земельні ділянки

1/3 житлової нерухомості

1/17 нежитлової нерухомості

305 400 грн

75 000 доларів США

Корпоративні права 

Напівавтоматична 
гладкоствольна рушниця

Мобільний телефон
Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених 
законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх 
зберігання

—

Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, 
віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними *****

Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального 
корупційного правопорушення 4

Результати проведених перевірок на доброчесність 4

Вартість виявлених активів із ознаками необґрунтованості, кількість направлених до прокуратури 
матеріалів для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів 
та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом, у тому числі 
вартість необґрунтованих активів, стягнених у дохід держави

3 621 326  грн******

** встановлені збитки станом на 31.12.2022
*** відшкодовані збитки станом на 31.12.2022
**** включно з конфіскованими за рішеннями суду як засіб покарання за вчинення корупційного злочину
****** набуття законної сили рішенням суду про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави



* Відомості окремо за категоріями осіб, зазначеними у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Суб’єкт

Кількість 
осіб, яким 

повідомлено 
про підозру 

(всього по кожній 
категорії)

Кількість осіб,
стосовно яких 

складено 
обвинувальний 
акт (всього по 

кожній категорії)

Кількість осіб, 
стосовно яких 
набув чинності 
обвинувальний 

вирок (всього по 
кожній категорії)

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший 
заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-
прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші 
керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до 
складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби 
безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку 
України, його перший заступник та заступник, Голова та інші члени 
Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим

4 2 —

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські 
голови

17 11 1

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування 16 1 —



г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та 
інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім 
військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих 
військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних 
закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів 
факультетів, кафедр та відділень військової підготовки

9 3 —

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник 
Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи 
секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, 
члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної 
судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними 
обов’язків у суді)

4 1 2

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-
виконавчої служби, особи начальницького складу органів та 
підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, 
Національного антикорупційного бюро України, особи, які мають 
спеціальні звання Бюро економічної безпеки України

2 — —

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби 
безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного 
антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, 
дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони 
природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну податкову політику, і центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну митну політику

3 6 3

є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань 
запобігання корупції — — —

ж) члени Центральної виборчої комісії — — —

з) поліцейські 1 1 1



и) посадові та службові особи інших державних органів, у тому числі 
Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду, органів 
влади Автономної Республіки Крим

3 — 1

і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені 
з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних 
закупівель

— 1 —

ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та 
заступники, уповноважені, прес-секретар Президента України — — —

й) Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його 
помічники, радники, помічники, радники Президента України (крім 
осіб, посади яких належать до патронатної служби та які обіймають їх 
на громадських засадах)

— — —

к) члени правління Фонду соціального страхування України, Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України 
на випадок безробіття, Пенсійного фонду, Наглядової ради Пенсійного 
фонду

— — —

Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені 
у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу 
наглядової ради державного банку, державного підприємства 
або державної організації, що має на меті одержання прибутку, 
господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 
відсотків акцій (часток) належать державі

30 14 4

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами 
місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, 
нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, 
арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового 
арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші 
особи, визначені законом)

3 — —



в) представники громадських об’єднань, наукових установ, 
навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші 
особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, 
утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», 
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу 
таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно 
до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», і при цьому не 
є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини 
першої цієї статті

— — —

г) особи, визнані такими, які мають значну економічну та політичну 
вагу в суспільному житті (олігархами) відповідно до Закону України 
«Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із 
надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну 
вагу в суспільному житті (олігархів)»

1 — —

Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані 
з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-
господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на 
виконання таких обов’язків в юридичних особах приватного права, 
незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими 
особами

14 5 2

Кандидати на пост Президента України та кандидати у народні 
депутати України, зареєстровані в порядку, встановленому законом — — —

Інші 42 23 1



***** Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом 
до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Вид майна Кількість/Вартість

Земельні ділянки 38,78 га

Житлова нерухомість (об’єктів) 65

Нежитлова нерухомість (об’єктів) 44

Цілісний майновий комплекс, із предметами інтер’єру та побуту включно (резиденції 
«Межигір’я») 1

Транспортні засоби 116

Грошові кошти, в т.ч.:

у грн 9 840 814
у дол. США 2 229 895
в євро 10 990
у криптовалюті (біткоїн) 48

Сільськогосподарська техніка з комплектуючими 41

Комп'ютерна техніка (комп'ютери, планшети тощо) 17

Мобільні телефони 21

Корпоративні права, грн (орієнтовна вартість) 13 329 302 790

Майнові права, грн (орієнтовна вартість) 1 000 000

Злакові 337 т



Відомості про скасування арештів коштів та майна, предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених до 
підслідності НАБУ, та передача  такого майна для потреб обороноздатності держави

з 24.02.2022 по 31.12.2022

Вид майна Кількість/Вартість

Транспортні засоби 4

Напівпричепи 2

Грошові кошти, в т.ч.:

у грн 416 936 115

у дол. США 10 270 967

у євро 850 935

у фунтах стерлінгів 20 000

Депозитні сертифікати 11 шт. /5 500 000 дол. США

Кошти передані відповідно до угоди:

у дол. США 5 000

у євро 5 000

Золото, тройські унції 122,95

Комп'ютерна техніка, мобільні телефони, годинники та аксесуари 22 256 од. / 96 060 498 грн



з 01.07.2022 по 31.12.2022

з 01.07.2022 по 31.12.2022

2. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, 
УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Назва органу Назва документа Мета

Конкурсна комісія з проведення конкурсу 
на посаду Директора Національного 
антикорупційного бюро України

Меморандум про співпрацю та 
обмін інформацією

Налагодження співпраці та взаємодії, спрямованих на 
реалізацію Конкурсною комісією обов’язків, передбачених 
Законом України «Про Національне антикорупційне бюро 
України», та сприяння в проведенні конкурсу на посаду 
Директора Національного бюро

3. СПІВПРАЦЯ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ Й ІНОЗЕМНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
ТА УКЛАДЕНІ З НИМИ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ, ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЗА КОРДОНОМ

Угоди про співпрацю

Назва органу Назва документа Мета
— — —

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період
запити від НАБУ запити до НАБУ

надіслано виконано отримано надіслано

всього станом на 31.12.2022 1332 945 119 111

за період із 01.07.2022 по 31.12.2022 78 74 11 11



4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Співпраця із засобами масової інформації

Вид медійного заходу Кількість 

Брифінги та конференції (в т.ч. онлайн) 10

Відповіді на запити засобів масової інформації 49
Інтерв'ю керівництва Національного бюро та директорів територіальних управлінь 
(ТБ, інтернет і друковані ЗМІ) 1

Коментарі уповноважених спікерів для ЗМІ про діяльність Національного бюро 46

Співпраця з громадськістю

Різновид активності Кількість Кількість учасників
Серія вебінарів «Детективні історії» 11 1600

Антикорупційна школа НАБУ 2022 1 50

Проєкт «Back to Alma Mater» 4 183

Антикорупційні брейн-ринги 3 80

Всеукраїнський антикорупційний муткорт 2.0 1 40

Серія вебінарів «Детективні студії» 8 725

Ознайомчі візити до НАБУ 3 50

Онлайн лекції для студентів 9 635

Зустрічі з молоддю 3 165

ВСЬОГО 43 3528

з 01.07.2022 по 31.12.2022



станом на 31.12.2022

5. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, ЇХНІЙ ДОСВІД ТА КВАЛІФІКАЦІЯ

Процес добору персоналу до Національного бюро

Державні службовці Особи начальницького 
складу Всього

Облікова чисельність працівників Національного бюро 211 459 670

Фактична чисельність працівників Національного бюро: 204 454 658
в т.ч. у територіальних управліннях 19 0 19
Кількість вакантних посад: 12 24 36
в т.ч. у територіальних управліннях 0 0 0

Штатна чисельність працівників Національного бюро 217 483 700

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Група 
компетентностей Вид навчання Тема навчання Кількість працівників, 

які пройшли навчання

Управлінські навички

Навчальна програма Міжнародна лідерська програма, що базується 
на системі лідерства та переговорів 1

Дистанційне навчання Проєктний менеджмент 1

Дистанційне навчання Розвиток лідерства в органах влади 3



Професійні навички

Дистанційне навчання Зрозуміло про конфлікт інтересів 3

Спеціалізована 
сертифікаційна програма Мобілізаційна підготовка та мобілізація 2

Дистанційне навчання

Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванням 

тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї 
масового знищення

1

Тренінг Кризові комунікації 3

Тренінг Кіберзлочинність: онлайн-розслідування 
та збір доказів 3

Тренінг Навчання інструментам OSINT з розслідування 
військових злочинів 1

Тренінг Основи оперативно-розшукової роботи та 
вербування 8

Тренінг Процесуальне інтерв'ю. Основи 3

Тренінг Протидія корупції та боротьба з тіньовою економікою 
у сфері ПДВ та акцизів 2

Тренінг OSINT аналітик 1

Тренінг Вилучення пароля та розшифрування даних 1

Тренінг Комп'ютерний криміналіст 1

Навчальна програма
Кіберзахист — для фахівців, які безпосередньо 
відповідають за забезпечення кіберзахисту в 

державних установах 
1

Тренінг Реакція кримінального правосуддя на корупцію 1

Дистанційне навчання Військовий облік жінок: алгоритм дій відділу кадрів 
та інструменти, що убезпечать від штрафів 1



Навчальний курс НАТО Роль керівництва оборонної сфери у розбудові 
доброчесності 1

Дистанційне навчання Військовий облік на підприємстві: документація та 
взаємодія 1

Дистанційне навчання Вступ до конституційного права 1

Дистанційне навчання Гарячі кадрові запитання. Відеовідповіді експерта 
про кадрову роботу під час воєнного стану 5

Дистанційне навчання Державна політика у сфері європейської та 
євроатлантичної інтеграції України 1

Дистанційне навчання Державним службовцям про державну службу 2

Гібридна форма навчання
Особливості перевірки на поліграфі осіб з метою 
виявлення шпигунів та представників ДРГ у ході 

бойових дій
1

Дистанційне навчання Дистанційна робота для публічних службовців 4

Тренінг Тактика рукопашного бою та оборони за системою 
«3RC» 2

Дистанційне навчання Тайм-менеджмент у публічному управлінні 1

Дистанційне навчання Боротьба з корупцією 1

Дистанційне навчання Дослідження корупції. Як це працює 1

Дистанційне навчання Захист персональних даних. Спеціалізований курс 1

Дистанційне навчання Інформаційна безпека 3

Дистанційне навчання Дезінформація: види, інструменти та способи 
захисту 2



Особистісні навички

Дистанційне навчання Вивчаючи міжнародне гуманітарне право 1

Гібридна форма навчання Іноземна мова в публічному адмініструванні 
(англійська мова) 14

Дистанційне навчання Підвищення кваліфікації державних службовців, 
які займають посади категорії «Б» 1

Дистанційне навчання Державний службовець 5

Дистанційне навчання Криптоюрист 4.0 1

Дистанційне навчання Новий український правопис 2

Дистанційне навчання Англійська мова. Рівень В2 2

Тренінг Основи кібергігієни 2

Дистанційне навчання Психологія стресу та способи боротьби з ним 2

Дистанційне навчання Базова психологічна допомога в умовах війни 2

Дистанційне навчання Word та Excel: інструменти і лайфхаки 1

Дистанційне навчання Антикорупція 1

Дистанційне навчання Бізнес-англійська 1

Дистанційне навчання Бізнес-тренер 1

Дистанційне навчання Взаємодія органів державної влади з громадськістю 3

Дистанційне навчання Викривач у законі 3

Дистанційне навчання Від заяви до вироку 6

Дистанційне навчання Відкриті дані для державних службовців 2

Дистанційне навчання Візуалізація даних 1

Дистанційне навчання Впливай — викривай 1



Дистанційне навчання Оператор БПЛА 4

Дистанційне навчання Цивільна оборона та захист у надзвичайних 
ситуаціях 4

Дистанційне навчання Держава без бар'єрів 3

Дистанційне навчання Доступ до правосуддя для жінок 1

Дистанційне навчання Доступ до публічної інформації 4

Дистанційне навчання Просто про е-декларування 3

Дистанційне навчання Електронний підпис 4

Дистанційне навчання Емоційний інтелект 2

Дистанційне навчання Законодавство та законотворчість 1

6. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ; КІЛЬКІСТЬ 
ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, 
РЕЗУЛЬТАТИ ЇХНЬОГО РОЗГЛЯДУ, ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ДО 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Вид діяльності Кількість Примітка
Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро 93
Здійснено службових розслідувань 16

Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро 6 Зауваження — 1; догана — 2; попередження про 
неповну службову відповідність — 1; звільнення — 2

Проведено моніторинг способу життя 1
Проведено перевірок на доброчесність 4

Розпочато оперативно-розшукових справ 1 Відкрито кримінальних проваджень за результатами 
отриманої інформації — 0

Кримінальні провадження, досудове розслідування у яких здійснювали 
детективи Управління внутрішнього контролю Національного бюро 21 із них: закрито — 15; направлено за підслідністю — 

2; залишок — 4



7. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Кошторисні призначення Національного бюро

Найменування 
Затверджено на початок 

2022 року, тис. грн
Затверджено з урахуванням змін
(станом на 31.12.2022), тис. грн

Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Видатки на оплату праці 870 722,0  921 722,0  921 722,0
Нарахування на оплату праці 169 513,8  145 658,8  145 658,8
Використання товарів і послуг 89 710,9 262,4 75 013,8 57 073,6 132 087,4
Соціальне забезпечення 36 210,1  68 210,1  68 210,1
Інші (поточні) видатки 642,3  642,3  642,3
Капітальні видатки 160 791,5  14 765,2 30 793,8 45 559,0
Всього 1 327 590,6 262,4 1 226 012,2 87 867,4 1 313 879,6

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом 
державного бюджету за 2022 рік

Найменування
Затверджено на 2022 рік 

(з урахуванням змін) 
тис. грн

Касові видатки
тис. грн % виконання

Видатки на оплату праці 921 722,0 889 570,8 97%
Нарахування на оплату праці 145 658,8 143 146,7 98%
Використання товарів і послуг 75 013,8 65 367,5 87%
Соціальне забезпечення 68 210,1 68 199,5 100%
Інші (поточні) видатки 642,3 89,2 14%
Капітальні видатки 14 765,2 14 765,1 100%
Всього 1 226 012,2 1 181 138,8 96%



8. ІНШІ ВІДОМОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА 
ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ОБОВ’ЯЗКІВ

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Вид Всього
в т.ч. до Львівського 

територіального 
управління

в т.ч. до Харківського 
територіального 

управління

в т.ч. до Одеського 
територіального 

управління
Звернення громадян, всього 7151 144 94 142

звернення, що надійшли поштовим зв’язком, 
безпосередньо до НАБУ, а також ті, що 
пересилалися з інших установ:

3685 120 94 131

- в т.ч. надіслані електронною поштою 3196 95 91 113

- в т.ч. надіслані в паперовій формі 489 25 3 18

звернення, подані до громадської приймальні 178 24 0 11

звернення громадян до кол-центру 3288 0 0 0

Запити та звернення народних депутатів 
України, надіслані безпосередньо до 
Національного бюро

49 0 1 0

Звернення народних депутатів України, 
переслані іншими органами 11 0 0 0

Запити на доступ до публічної інформації 157 4 5 1

Заяви, звернення юридичних осіб та 
державних органів 281 12 12 25

Заяви, звернення громадських організацій 163 4 6 4

ВСЬОГО 7812 164 118 172


