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Передмова
Незаконні фінансові потоки (НФП) впливають на економічний та соціальний розвиток будь-якої країни у безліч
способів. Незадокументовані потоки коштів до країни, за її межі, а також всередині неї, серйозно впливають
на державні доходи, багатство, яке в іншому випадку можна було б інвестувати у витрати на суспільні потреби
та реалізацію економічних та соціальних реформ. Через незаконні фінансові потоки, особливо ті, що пов’язані
з організованою злочинністю, також виводяться кошти із легальної економіки, що може змусити державу
спрямовувати більше ресурсів на запобігання злочинної діяльності та відповіді реагування на неї, або на допомогу
чи виплату компенсації жертвам. Витік ресурсів та втрата податкових надходжень, спричинені НФП, блокують
процес розширення базових соціальних послуг та інфраструктурних програм, спрямованих на покращення
добробуту та реалізацію можливостей всіх громадян, зокрема бідних людей.
У багатьох країнах, що розвиваються, наявність НФП означає менше лікарень, шкіл, поліцейських, доріг і
можливостей працевлаштування, а також нижчій рівень пенсій. Саме з цих причин держави зобов’язані приділяти
набагато більше уваги питанням арешту та конфіскації незаконно отриманих активів, а також спрямовувати такі
відшкодовані активи на пріоритетні потреби розвитку.
Слід розробити нові парадигми та політики протидії НФП та створити цілісний ланцюг заходів: від розшуку,
заморожування, вилучення, конфіскації та повернення незаконно здобутих активів через прозоре управління та
ліквідацію таких активів і до розподілу надходжень на найбільш пріоритетні потреби розвитку. Саме цей механізм і
парадигма дозволять країнам вилучати мільярдні активи та прямо скеровувати їх, наприклад, на розбудову більшої
кількості шкіл, лікарень, клінік та інфраструктури територіальних громад, а також на вкрай необхідні виплати
зарплат вчителям, медсестрам і лікарям. За допомогою такої політики державам також можуть значно зменшити
рівень безробіття серед молоді. Всі зазначені заходи є ключовими факторами розвитку країни.
У світлі вищевикладеного Європейський Союз і Міжрегіональний науково-дослідний інститут Організації
Об’єднаних Націй із питань злочинності та правосуддя (ЮНІКРІ) із гордістю повідомляють про початок серії
досліджень з питань незаконних фінансових потоків та повернення активів. Ці дослідження проливають світло
на значну шкоду, якої зазнають держави від неконтрольованих НФП і на важливість надання першорядного
значення проведенню заходів із вилучення незаконно отриманих активів, пов’язаних із такими НФП. ЄС та ЮНІКРІ
зобов’язалися надавати ключову підтримку та професійний досвід, необхідні державам для більш ефективного
реагування на НФП. Шляхом створення та впровадження більш ефективних механізмів реагування, багато з
яких визначені в рекомендаціях цих звітів, держави зможуть послабити вплив організованої злочинності, а також
виділяти значно більше коштів на пріоритетні потреби розвитку.
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Організована злочинність генерує значні обсяги незаконних доходів і надходжень у світовому
масштабі. Україна вжила численні заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією, організованою
злочинністю та НФП у країні, ставши позитивним прикладом для регіону. Незважаючи на цей
прогрес, Україна досі має справу з активними злочинними мережами всередині та за межами країни і
залишається транзитною країною для злочинців, що організовують торгівлю людьми та відмивають
кошти. Основні типи злочинної діяльності в Україні включають незаконний обіг наркотиків, торгівлю
людьми, експлуатацію природних ресурсів, незаконний обіг зброї, кіберзлочинність та ухилення від
сплати податків. Крім того, Україна протистоїть воєнній агресії з боку Росії, що спричиняє великий
економічний тягар; цей конфлікт вважається сприятливим фактором для організованої злочинної
діяльності.
Боротьба з організованою злочинністю та НФП, і повернення незаконно отриманих активів,
вимагають активних дій у різних сферах політики та напрямках міжнародної співпраці. Україна провела
заходи з боротьби з корупцією, організованою злочинністю та НФП, хоча події 2020 та 2021 років
привели до створення суттєвої політичної напруженості. Хоча в країні діє спеціалізована установа –
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), що відіграє ключову роль у відстеженні
незаконно отриманих активів та управлінні поверненими активами, необхідні додаткові заходи для
забезпечення більшої прозорості та незалежності цього та інших відомств, особливо у тому, що
стосується важливого питання вилучення та конфіскації великих сум активів, пов’язаних із злочинною
діяльністю, та прозорого спрямування цих повернених активів на пріоритетні потреби розвитку.
Хоча в Україні й реалізуються масштабні економічні реформи, залишаються невирішеними суттєві
проблеми розвитку, зокрема, в секторах освіти, охорони здоров’я, сільського господарства й
інфраструктури. Удосконалення механізмів вилучення та конфіскації незаконно здобутих активів
сприятиме таким ініціативам із розбудови та може суттєво підвищити якість життя багатьох українців.

Ключові висновки:
•

Якби Україна успішно арештувала та
конфіскувала лише 10% (приблизно
1,16 млрд дол. США) незаконно здобутих
активів, що мають обіг на її території, це дало
би можливість профінансувати будівництво
приблизно 212 великих шкіл (кожна на
1700 учнів) або близько 474 середніх шкіл
(зі спеціалізованими класами інформатики,
фізики, хімії, мов, професійного навчання,
актовими залами, спортзалами, їдальнями,
медичним кабінетом та адміністративними
приміщеннями) по всій країні.

•

Як варіант, такі повернені активи покрили
б витрати на заробітну плату понад
35 000 вчителів за чотири роки за середньою
ставкою 18 600 гривень (приблизно 673 дол.
США) на місяць, або приблизно 35 000 вчителів
за три роки за збільшеною ставкою
25 000 гривень (приблизно 905 дол. США)
на місяць.

•

Також цих повернених і реалізованих активів
було б достатньо для виплати заробітної плати
понад 28 000 медсестрам протягом п’яти років

прозорий кордон. Слід приділити увагу підвищенню
рівня інформованості митників про економічний
вплив контрабанди на Україну та вдосконаленню
механізмів перевірки благонадійності під час
прийняття на роботу та атестації працівників митних
органів, а також підвищенню їхньої заробітної платні
та інших заохочень.

за середньою ставкою 18 900 гривень (приблизно
684 дол. США) на місяць або понад 15 000 лікарів
протягом трьох років за середньою ставкою
56 400 грн (приблизно 2 041 дол. США) на місяць.
•

•

Уряд України повинен розглянути питання про
затвердження процедури цивільної конфіскації як
засобу ефективного арешту та конфіскації активів.
Щойно такі механізми будуть прийняті і впроваджені
(разом із процедурою, за якою будь-яка фізична
особа зможе пред’явити вимогу права власності на
такі активи), це дасть змогу скоротити час конфіскації
активів від кількох років до декількох місяців.
Слід також активізувати оперативні заходи з арешту
та конфіскації незаконних активів на пунктах
перетину кордону, особливо у місцях, де існує

•

Слід також вдосконалити правове регулювання обігу
вогнепальної зброї. До такого регулювання можуть
входити ефективні програми, за якими громадян
будуть заохочувати добровільно здавати державі
незаконну вогнепальну зброю (зокрема, програми
«викупу»), або інші механізми зменшення обігу
вогнепальної зброї.

Скорочення та абревіатури
EUR

Євро

GBP

Фунт стерлінгів

GFI

Організація з відстеження незаконних фінансових потоків

UAH

Українська гривня

USD

Долар США

АМР США

Агентство США з міжнародного розвитку

АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів

БВГ/БФТ/БФП

Боротьба з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового
ураження

ВВП

Валовий внутрішній продукт

Велика
Британія

Об'єднане королівство Великої Британії та Північної Ірландії

ВФР

Відділ фінансової розвідки

ДСФМ

Державна служба фінансового моніторингу

ЕКА ООН

Економічна комісія ООН для Африки

ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку

Європол

Агентство Європейського Союзу з питань співробітництва правоохоронних органів

Євроюст

Агентство Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя

ЄС

Європейський Союз

ККУ

Кримінальний кодекс України

КММПА

Камденська міжвідомча мережа повернення активів

КПК

Кримінально-процесуальний кодекс України

КПК ООН

Конвенція протидії корупції ООН

КТОЗ ООН

Конвенція протидії транснаціональної організованої злочинності ООН

Манівел

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням
тероризму

МВФ

Міжнародний валютний фонд

МОМ

Міжнародна організація з питань міграції

НДО

Недержавна організація

НПО

Неприбуткова організація

НПУ

Національна поліція України

НФП

Незаконні фінансові потоки

ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі

ОЕСР

Організація економічного співробітництва та розвитку

ОНР

Оцінка національного ризику

4

ООН

Організація об'єднаних нації

ОЧЕС

Організація Чорноморського економічного співробітництва

ПВЗВТ

Поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі

ПР ООН

Програма розвитку ООН

РЄ

Рада Європи

САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

СБУ

Служба безпеки України

СОТ

Світова організація торгівлі

СП

Східне партнерство

СРСР

Союз Радянських Соціалістичних Республік

УПА

Управління з повернення активів

ФАТФ

Група розроблення заходів боротьби з відмиванням грошей

ЦСР

Цілі сталого розвитку

ЮНІКРІ

Міжрегіональний науково-дослідний інститут Організації Об'єднаних Націй з питань злочинності
та правосуддя

ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН
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1. Огляд незаконних фінансових потоків
та повернення незаконно отриманих
активів

1.1 Вступ
У цьому дослідженні розглядаються незаконні
фінансові потоки (НФП), що надходять від організованої
злочинної діяльності в Україні. Воно включає огляд
організованої злочинності та активів, пов’язаних із
організованою злочинністю в країні, та окреслює
створену законодавчу базу й операційні структури,
впроваджені для боротьби з НФП та повернення
незаконно отриманих активів. Ефективна політика
поверненняі активів є основною складовою боротьби з
НФП і зменшення шкоди, яку наносять країні НФП.
Основна мета цього дослідження — надання
конкретних рекомендацій національним органам
влади, а також іншим ключовим зацікавленим сторонам
щодо створення та посилення механізмів ефективного
та результативного арешту та конфіскації активів,
пов’язаних із організованою злочинністю
(і, у відповідних випадках, із корупцією на
вищому рівні). Крім того, дослідження містить
рекомендації щодо вдосконалення ефективного
та прозорого управління поверненими активами,
зокрема рекомендації щодо спрямування таких
активів на пріоритетні потреби розвитку. В
Україні пріоритетні потреби розвитку включають
сфери працевлаштування, охорони здоров’я та
інфраструктури.
Збір даних для цього дослідження проводився з травня
по жовтень 2020 року шляхом вивчення інформації
з відкритих джерел, а також відгуків, отриманих
від державних службовців, членів громадського
суспільства та інших ключових зацікавлених сторін.

Визначення незаконних фінансових
потоків
На даний час не існує єдиної думки щодо визначення
НФП, оскільки цей термін охоплює різноманітні дії та види
діяльності, що відображають складний і багатогранний
характер незаконної міжнародної торгівлі та фінансів.1
Відсутність зрозумілого та загальноприйнятого
визначення створює труднощі для аналізу цього явища,
і, відповідно, створення конкретних рекомендацій.
Економічна комісія ООН для Африки (ЕКА ООН) заявила,
що такий брак термінологічної чіткості обмежує
створення ефективних політичних заходів.2 Ще однією
проблемою є статистична доцільність кількісної оцінки
НФП, що є надзвичайно складним завданням.
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Це пов’язано з тим, що злочинці, які прагнуть
захистити себе від втручання правоохоронних органів,
цілеспрямовано приховують або маскують НФП та
пов’язані з ними злочини. Тому спроба зібрати надійну
інформацію для моделювання злочинних дій та необхідні
дані, за допомогою яких можна отримати точні відповіді,
також є складним завданням.3
Незважаючи на ці обмеження, для цілей цього
дослідження та надання допомоги державам у розробці
комплексних та ефективних заходів реагування
на загрозу, НФП широко визначаються як доходи,
надходження та будь-які інші активи, отримані від таких
видів діяльності:
•

Корупція, зокрема надходження від крадіжок,
хабарництва, розкрадання та привласнення
національного багатства державними
службовцями.

•

Незаконна торгівля, зокрема надходження,
отримані внаслідок ухилення від сплати податків,
неправдивих заяв, викривлення звітності та
фалсифікація рахунків-фактур, пов’язаних із
торговою діяльністю, а також відмивання грошей
через комерційні операції.

•

Інші тяжкі злочини, зокрема надходження
від злочинної діяльності, торгівлі людьми та
наркотиками, контрабанди, виготовлення
контрафактної продукції, рекету (також відомого
як кримінальний захист або вимагання) та
фінансування тероризму.4

Ця класифікація, що незначно відрізняється від
класифікації, використаної ЕКА ООН у 2013 році,
виділяє не лише різноманітний та мінливий характер
незаконних фінансових потоків, але й необхідність
багатогранних (цілісних) заходів реагування, що
дозволяють нейтралізувати загрозу з різних боків, –
тобто, не лише діями правоохоронних органів.5
У цій класифікації також не враховується, що НФП
повинні мати виключно міжнародний характер: значні
втрати та шкода можуть бути завдані національній
економіці, системі охорони здоров’я й освіти, а також
можливостям працевлаштування, навіть якщо НФП
генеруються в межах однієї країни. Динаміка форм НФП
відрізняється від країни до країни, залежно від руху
незаконних потоків, що надходять в країну, проходять
через неї та виходять за її межі. Тим не менш, незаконні
потоки вищої вартості, наприклад, отримані від торгівлі
наркотиками, зазвичай корелюють з вищими рівнями
злочинності, наприклад, із корупцією.6
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Це дослідження присвячене доходам, надходженням
та іншим активам, генерованим у ході проведення
організованої злочинної діяльності в Україні.
Через те, що НФП пов’язані між собою, у цьому
дослідженні також розглядаються активи,
генеровані в результаті корупційних дій та торгівлі,
для створення корисної структури НФП в Україні.
Відмивання грошей є ключовим інструментом, що
використовується організованими злочинними
групами для переміщення незаконно отриманих
доходів і фінансування злочинної діяльності. Крім
того, існує тісний взаємозв’язок між корупцією та
організованою злочинністю, оскільки обидва зазначені
явища є наслідком тих самих обмежень в державному
управлінні та законодавстві.

Повернення незаконно отриманих
активів
Повернення незаконно отриманих активів має
важливе значення для боротьби з організованою
злочинністю та НФП, оскільки воно позбавляє
злочинців фінансової вигоди та може бути фактором
стримання майбутніх злочинів (шляхом усунення
фінансової мотивації для злочинів). Повернення
незаконно отриманих активів також допоможе
пом’якшити негативний вплив НФП шляхом ліквідації
та реінвестування цих активів у суспільний добробут
і на пріоритетні потреби розвитку. Для цілей цього
дослідження процес повернення активів включає
відстеження, заморожування, арешт, конфіскацію та
управління незаконно отриманими активами.

Прогрес у сфері повернення незаконно здобутих
активів в світовому масштабі був, у кращому випадку,
скромним. У 2012 році ОЕСР почала дослідження з
метою оцінки вартості активів, що були заморожені
та повернені у період з 2010 року по червень
2012 року. За цей період були заморожені активи,
пов’язані з корупцією, на загальну суму близько
1,4 млрд дол. США. Що стосується повернених
активів, за період з 2010 по червень 2012 року у
закордонну юрисдикцію були повернені активи
загальною вартістю 147 млн дол. США. Ці цифри
виглядають незначними в порівнянні з широко
відомою оцінкою, згідно з якою сукупний обсяг
відмивання грошей у світі може становити від
двох до п’яти відсотків світового ВВП. Лише у 2009
році доходи від злочинної діяльності, за оцінками,
становили 3,6% світового ВВП, а сума відмитих
грошей склала 2,7% (або 1,6 трлн дол. США).7
Досягнення Європейського Союзу (ЄС) із
повернення незаконно отриманих активів також
були невизначними. За оцінками Європолу,
прибуток організованих злочинних груп становить
110 млрд євро на рік в ЄС.8 Корупція обходиться
економіці ЄС приблизно у 120 млрд євро на рік.9
За оцінками Європолу в ЄС щороку конфіскуються
приблизно 1,2 млрд євро, що складає 0,009% ВВП
ЄС. Для країни із ВВП у розмірі 200 млрд євро
(як, наприклад, Фінляндія у 2014 році) це складає
приблизно 17,7 млн євро; для країни із ВВП в один
трильйон євро (як, наприклад, Іспанія у 2014 році)
цей показник складає близько 88,7 млн євро; для
країни із ВВП 2,2 трлн євро (як, наприклад, Франція
у 2014 році) це приблизно 195,2 млн євро.

Розрахункова сума відмитих доходів у всьому світі за рік перевищує сукупний ВВП (2019 року)
таких країн у сукупності

Іспанії
1,393 трлн

87,79 трлн дол.
США

4,39 трлн дол.
США

ВИЩЕ
СУКУПНОГО
ВВП

Австралії
1,396 трлн

Світовий ВВП
Відмиті
доходи

Мексики
1,268 трлн
Колумбії
323 трлн

1. Огляд незаконних фінансових потоків та повернення незаконно отриманих активів

Дані Світового
банку, 2019 рік
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Загальноприйнята оцінка глобального хабарництва
становить приблизно 1,52 трлн дол. США щороку.10

Корупція, хабарництво, крадіжки,
ухилення від сплати податків
та інші нелегальні фінансові
потоки обходяться країнам, що
розвиваються, в 1,26 трлн дол. США
на рік. Це приблизно сукупний розмір
економіки Швейцарії, Південної Африки
та Бельгії, а також сума, достатня
для того, щоб підняти рівень життя
1,4 мільярда людей, які живуть менш
ніж на 1,25 доларів США на день, вище
порогу бідності, й підтримувати
їх новий рівень життя протягом
принаймні шести років.11

Хабар у розмірі 1 млн дол. США може призвести до збитків
для бідної країни на суму 100 млн дол. США через скасовані
проекти та неналежні інвестиційні рішення, що підривають
розвиток таких країн.12
Незважаючи на вищевикладене, до таких оцінок
слід ставитися обережно. Вони мають на меті дати
уявлення про масштаб відмивання грошей, що
репрезентує лише частину НФП. Через незаконний
характер транзакцій не існує точних статистичних
даних, і, ймовірно, вони ніколи не стануть доступними,
тому неможливо підготувати вичерпну оцінку суми, що
відмивається в глобальному масштабі щороку. Через
це Група розроблення заходів боротьби з відмиванням
грошей (FATF) не публікує жодних цифр із цього
приводу. Тим не менш, більшість країн погоджуються
із тим, що відмивання грошей і НФП у всьому світі
підривають економіку та гальмують розвиток країн.
Так само, як НФП стримують розвиток, повернення
активів, пов’язаних із НФП, може сприяти розвитку.
Повернення лише невеликої частини незаконно
отриманих активів, пов’язаних із серйозною

Механізми прискореного засудження та конфіскації без засудження
• Домовленість про визнання вини, примирення чи інші механізми прискореного прийняття рішення
в рамках кримінально-процесуального виробництва, що вимагають від обвинуваченого повернення
незаконно здобутих активів (або надання інформації щодо активів, незаконно отриманих іншими
злочинцями) в обмін на менш суворий вирок.
• Механізми, за якими суди можуть виносити вироки про розширену конфіскацію
Приклад: винесення вироку, в якому зазначається, що всі активи, придбані за останні п’ять років
обвинуваченим, засудженим за тяжкий злочин, вважаються незаконно придбаними, якщо тільки
відповідач не може спростувати це припущення.
• Накази про конфіскацію законно придбаних активів відповідача, якщо держава може продемонструвати,
що вжила всі розумні заходи на розшук незаконно придбаних активів, але не змогла цього зробити.
Додаткові цінні механізми можуть включати окремі провадження цивільної конфіскації активів, що
вважаються незаконно придбаними, такі провадження також покладають на державу обов’язок доведення,
що певні активи є результатом незаконної діяльності, хоча і з меншими вимогами до такого доведення;
провадження цивільної конфіскації, хоча й не призводять до прийняття рішень щодо кримінальної
відповідальності конкретної фізичної особи і не дозволяють судді позбавити будь-кого свободи, мають
перевагу в тому, що суди можуть приймати рішення протягом кількох місяців і повернути активи швидше,
на відміну від, скажімо, кримінальної справи про відмивання грошей, що зазвичай триває кілька років.
Початок справи та винесення рішення у справі цивільної конфіскації (незаконно придбаних активів)
необов’язково унеможливлюють ініціювання й винесення рішення в рамках паралельної кримінальної
справи (проти фізичної особи).
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злочинною діяльністю, — як із-за кордону, так
і всередині країни, — може надати країнам, що
розвиваються, вкрай необхідні їм додаткові ресурси. У
цьому контексті пріоритетність відстеження, арешту,
конфіскації та повернення незаконно здобутих активів
може, крім корисного стримування злочинності,
фінансувати пріоритетні потреби розвитку, наприклад,
у галузях охорони здоров’я, освіти та інфраструктури.
Багато перешкод, особливо у транскордонному
співробітництві, на шгляху повернення активів,
дозволили злочинним організаціям та корумпованим
чиновникам скористатися такими слабкими місцями.
Доведення факту зв’язку активів із кримінальними
діями може бути складним і тривалим процесом, у
результаті чого зменшується довіра населення до
державних установ. Тим не менш, країнами, що досягли
найбільшого успіху в розшуку, заморожуванні, арешті та
конфіскації незаконно здобутих активів (незалежно від
того, знаходяться вони за кордоном або в конкретній
країні), є ті країни, які прийняли механізми, що можуть
пришвидшити процеси кримінального судочинства
з метою конфіскації,13 а також механізми конфіскації
активів без засудження.14
Все більше юрисдикцій запроваджують механізми
порушення проваджень за багатство, походження
якого неможливо пояснити, чи незаконне збагачення.15
Зараз багато країн визнають цінність створення
спеціалізованих Офісів повернення активів (ОПА), по
суті, офісів, де працюють службові особи, що мають
доступ до безлічі баз даних (наприклад, реєстру
транспортних засобів, реєстру підприємств, податкової
інформації, бази даних митної служби, даних про
кримінальні судимості). Після їх створення такі Офіси
повернення активів можуть розглядати активи певної
людини з використанням баз даних різних органів,
а також активи, утримувані членами родини або
спільниками тих, кого підозрюють у причетності до
тяжких злочинів: у більшості випадків, коли людина
відмиває незаконно отримані активи, він або вона не
реєструє їх на своє ім’я.
Крім того, створення посад спеціалізованих судових
фінансових аналітиків, які підтримують роль
прокурорів у доведенні фінансових злочинів, та їх
навчання, виявилися корисними як у кримінальному
провадженні, так і в провадженні цивільної конфіскації.
Держави, які розробили потужні механізми міжвідомчої
співпраці, також продемонстрували більші успіхи у
поверненні незаконно отриманих активів.16

1.2 Міжнародні правила та
рекомендації
Для боротьби з НФП розроблено широкий набір
міжнародних конвенцій, стандартів та створена велика
кількість органів. Сюди входять конвенції ООН, які
встановлюють стандарти, яких повинні дотримуватися
всі країни, щоб уникнути різних видів НФП. Вони
також включають договори або організації з більш
обмеженим членством, але які визначають більш
детальні заходи, що застосовуватимуться країнамичленами; ряд цих договорів дозволяють проводити
корисні експертні оцінки для забезпечення належного
дотримання стандартів.

Ключові міжнародні параметри щодо
незаконних фінансових потоків
• Конвенція ООН 1988 року про боротьбу з
обігом незаконних наркотичних засобів і
психотропних речовин
• Міжнародна конвенція ООН 1999 року про
боротьбу з фінансуванням тероризму
• Конвенція ООН 2000 року про боротьбу
з транснаціональною організованою
злочинністю
• Конвенція ООН 2003 року про боротьбу з
корупцією
• Рекомендації FATF 40

У 2015 році Генеральна Асамблея ООН прийняла АддісАбебську програму лій, що пропонує «відповідним
міжнародним установам та регіональним організаціям
опублікувати оцінки обсягу та структури незаконних
фінансових потоків».17 Аналогічно Програма сталого
розвитку до 2030 року та Цілі сталого розвитку (ЦСР)
закликають країни:
•

значно зменшити незаконні фінансові потоки та
потоки зброї до 2030 року;

•

суттєво зменшити корупцію та хабарництво у всіх
їхніх формах;

•

створювати ефективні, відповідальні та прозорі
інститути;
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•

покращити мобілізацію внутрішніх ресурсів,
зокрема, шляхом підтримки країн, що
розвиваються;

•

підвищувати рівень глобальної макроекономічної
стабільності;

•

активізувати діяльність з пошуку та повернення
викрадених активів та боротьбу з організованою
злочинністю.18

ООН також наголошує на необхідності розроблення
методології оцінки НФП для дотримання вимог
щодо даних, що випливають із глобальної системи
показників сталого розвитку.19

12

ЄС і ОЕСР також відіграли ключову роль у визначенні
пріоритетів, які країни повинні враховувати для
більш ефективного вирішення загроз відмивання
грошей та НФП, необхідності посилення
механізмів арешту та конфіскації активів, а також
необхідності вирішення проблем ухилення від
сплати податків. 20 Додаткові механізми, такі як
Камденська міжвідомча мережа повернення активів
(та подібні мережі), надають цінну підтримку та
забезпечують транскордонний діалог між поліцією
та прокуратурами, що дає можливість ефективніше
виявляти активи, пов’язані з організованою
злочинністю та корупцією на вищому рівні. 21
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2. Аналіз незаконних фінансових потоків і
організованої злочинності в Україні

2.1 Україна: огляд країни

БЕЛАРУС

РОС

Економіка

С КА ФЕДЕРАЦ

Київ
УКРАЇНА
МОЛДОВА

У 2018 році МВФ визнав Україну найбіднішою
країною Європи.25, 26 Після припинення існування
Радянського Союзу в 1991 році ВВП України різко
знижувався протягом десяти років і почав швидко
зростати лише з 2000 по 2008 рік, після чого, як і в
багатьох країнах, на нього негативно вплинула світова
фінансова криза. ВВП України за 2019 рік складав
приблизно 153,2 млрд дол. США.27 Основними галузями
промисловості є паливна,28 видобувна,29 авіакосмічна
промисловості, сільське господарство та туризм. Інші
значні галузі представлені хімічною, автомобільною та
суднобудівною галузями.30

РУМУН

2.2 Огляд НФП в Україні

Чорне
мор

Вступ

• Населення: 44,38 млн22

НФП поширені в Україні та мають великий вплив на її
економіку. За оцінкою міжнародної неурядової мережі
Tax Justice Network, у 1991–2010 роках із країни були
незаконно вивезені 167 млрд дол. США.31 В одному зі
звітів Організації з відстеження незаконних фінансових
потоків (GFI) також відзначається, що у період
2004–2013 рр. Україна посідала 14 місце у рейтингу
148 країн, що розвиваються, за показником генерування
НФП на рівні приблизно 11,6 млрд дол. США на рік.32

• Державна мова: українська
• Валюта: українська гривня (UAH)23
• Член ООН, СП, ОБСЄ, СОТ, РЄ, ЄБРР, МВФ,
ОЧЕС, 24
• 24 серпня 1991 р.: незалежність від СРСР
• Приваблива транзитна країна для
організованої злочинності з огляду на її
географічне розташування

Незаконні фінансові потоки в Україні у 2004-2013 рр. у млн дол. США
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Джерело: Kar, Dev, and Joseph Spanjers. Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013. 2015.
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2.3 Огляд джерел, що
генерують НФП
Корупція
Корупція є фактором економічного ризику в Україні.
Вона генерує злочинні доходи та підриває ефективне
функціонування деяких державних інститутів та системи
кримінального судочинства.33 У 2020 році Україна
мала 33 зі 100 балів за індексом корупції організації
Transparency International та посіла 117 місце зі
180 країн.34
Ця ситуація визнається українськими органами влади,
які доклали значні зусилля для протидії такій динаміці;
у країні діє ряд антикорупційних органів, кожен із яких
виконує свою функцію, зокрема, Національне агентство
з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне
антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована
антикорупційна прокуратура (САП), Агентство з розшуку
та менеджменту активів (АРМА), Державне бюро
розслідувань (ДБР) та Вищий антикорупційний суд
України (ВАКС).35
Тим не менш, за результатами антикорупційного
опитування, проведеного програмою підтримки громад
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у 2018
році, корупція вважається однією з трьох найбільших
проблем в Україні. 73,2% опитуваних заявили, що
найбільшою загрозою є політична корупція на
найвищому рівні. Подібним чином, 72,4% відповіли, що
іншою серйозною проблемою вони вважають корупцію
в діловому середовищі. Більше того, опитування
показало, що в цілому громадськість не вірить в те, що
державні установи спроможні знизити рівень корупції.36
Аналогічно, звіт Антикорупційної ініціативи
Європейського Союзу (АІ ЄС) за 2020 рік свідчить, що
у період 2017-2020 років корупція сприймалася як
зростаюча у багатьох галузях.37
Найяскравішими прикладами корупції, що генерує
незаконні фінансові потоки в Україні, є випадки, до яких
дотичний екс-президент Віктор Янукович. Розгляд справ
за участю екс-президента та інших високопосадовців
показав, що держава втратила близько 40 млрд дол.
США 38 в результаті їхніх корупційних дій.39

Ризики використання готівкових
коштів
Основним ризиком широкого використання готівки
є підтримка тіньової економіки, а отже, втрати
державного бюджету від несплачених податків,
перешкоджання внутрішній конкуренції, оскільки
законні компанії не можуть конкурувати з тіньовими
компаніями, та більший потенціал для корупції з
одночасним зниженням рівня довіри громадськості
до державних інститутів.41 В Україні відзначається
високий рівень використання готівки; за оцінками,
зважене співвідношення обсягу готівки і ВВП
складало 12,1% у 2017 році, що є дуже високим
показником для розвинутої країни.42 Такі значні
обсяги використання готівки становлять ризик для
економіки, оскільки готівка є найкращим засобом
для відмивання грошей незаконними ділками та
фінансування їх незаконної діяльності з мінімальною
можливістю виявлення.
Великі обсяги обігу готівки також пояснюються
наявністю значної тіньової економіки в Україні.43 Згідно
з Оцінкою національного ризику (ОНР) 2019 року рівень
тіньової економіки 2018 року складав 30% ВВП.44 Хоча
цей показник є нижчий за 42%, який зазначений у звіті
Манівел за 2017 рік, обидва показники дають великі
можливості для діяльності причетних до організованої
злочинності, корупції та відмивання грошей.45

Незаконне приховування доходів, що
підлягають оподаткуванню, ухилення
від сплати податків і фіктивні
компанії
Ухилення від сплати податків 46 обходиться Україні
приблизно в 180 млрд грн щороку. Методи ухилення
від сплати податків в Україні подібні до інших країн і
включають контрабанду, крадіжку податку на додану
вартість (ПДВ), підробку, переміщення прибутку в
офшорні «податкові гавані», фальсифікацію податкової
бази, зловживання податковими пільгами та
преференціями, а також неофіційне підприємництво
та ведення індивідуальної економічної діяльності без
реєстрації.47

Крім того, існує значна політична напруга щодо
незалежності та прозорості таких ключових структур,
як НАБУ та АРМА.40
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Організована злочинність і Східне партнерство

Україна є учасником Східного партнерства (СП), спільної політичної ініціативи між ЄС та її країнамичленами, а також шести сусідніми країнами: Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та
Україною.
На саміті СП 2017 року країни-партнери підтвердили взяті на себе зобов’язання зі встановлення та
подальшого розвитку сталих структур запобігання корупції та боротьби з нею, посилення прозорості
та боротьби з відмиванням грошей. Спільна декларація за результатами саміту встановлює в якості
ключових пріоритетів «ефективні системи декларування активів та конфліктів інтересів за допомогою
баз даних із можливістю пошуку» та «розвиток законодавчої бази та механізмів повернення активів та
управління ними й ефективних інструментів фінансових розслідувань».
Усі шість країн-учасниць СП, що часто виступають транзитними зонами для незаконного продажу та
контрабанди, знаходяться під загрозою з боку злочинних груп у регіоні. Ці злочинні групи та незаконні
доходи, генеровані в результаті їхніх злочинів, чинять негативний вплив на розвиток і стабільність
регіону СП, ЄС та Європи в цілому. Необхідно впровадити спільну стратегію й заходи опертивного
реагування між ЄС і країнами-учасницями СП, зокрема з питань відстежування, замороження, арешту та
повернення незаконно отриманих активів.
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Річні втрати бюджету від ухилення від сплати
податків, пов’язані з НФП, у млн грн
Сума на рік

Втрати
бюджету

Офшорні схеми

230-260

50-65

Контрабанда

80-230

25-70

Конвертаційні центри

40-50

15 грудня

Невідомо

10

Контрафакт

Найбільш масштабні схеми ухиляння від сплати податків
організовані великими корпораціями країни, що
відрізняє Україну від інших країн, де ухиляння від сплати
податків є типовим для дрібних незареєстрованих
підприємств і бізнесів.48
Використання фіктивних компаній великими
корпораціями обходиться національному бюджету
України приблизно у 600 млн дол. США. Деякі великі
корпорації, що прагнуть максимізувати свій прибуток за
рахунок зниження податків, вдаються до схем ухилення
від сплати податків49 і перераховують свої прибутки
(сума яких, за оцінками, складає приблизно три млрд
дол. США щороку) до юрисдикцій із нижчими ставками
оподаткування.50

Шахрайство
Опитування компанії PriceWaterhouseCoopers (PwC)
виявило масштаб шахрайства в Україні у 2018 році.55
За результатами опитування 48% організацій, що
надали відповіді, стикалися у цьому році з окремими
проявами шахрайства. Приблизно 46% організацій
України повідомили про збиток, що оцінюється в
розмірі менше 100 000 дол. США, а 19% організацій
заявили про збитки на сумі від 100 тисяч до одного
мільйона доларів США, 4% повідомили про збитки в
розмірі від 1 млн дол. США до 5 млн дол. США, а 8%
проінформували про збитки на суму від 5 млн дол.
США до 50 млн дол. США. Форми шахрайства, про
які повідомлялося найчастіше (у широкому сенсі),56
включали хабарництво та корупцію (73%), незаконне
присвоєння активів (46%), шахрайство, пов’язане із
закупівлями (33%), шахрайство, пов’язане з підбором
кадрів (33%), та кіберзлочини (31%).57 Разом із тим,
лише 40% організацій-респондентів провели загальну
оцінку ризику шахрайства у період 2016–2018 рр.58

Фінансування тероризму та
сепаратизму

Манівел вважає, що конвертаційні центри
представляють собою великий ризик відмивання
грошей; такі центри часто використовуються
незаконними ділками для вивезення виручки за межі
країни, для конвертації надходжень у готівку, щоб
зробити ці кошти законними, а також для вилучення
коштів із легальної економіки.53

Окремі сектори, зокрема некомерційний сектор,
залишаються проблемними сферами для України в
розрізі фінансування тероризму та сепаратистських
груп.59 Такий стан справ викликаний низкою факторів,
що включають, зокрема, такі: використання великих
обсягів готівки в економіці, неналежне регулювання
діяльності неприбуткових організацій, слабкий
контроль над реєстрацією юридичних осіб та їхніх
фактичних бенефіціарних власників і відсутність
контролю над окремими ділянками державного
кордону.60 Крім того, загроза фінансування
терористичної та сепаратистської діяльності зростає
через географічне положення країни. Ці ризики
створюють загрози поширення таких груп у межах
України та незаконного потоку зброї й амуніції із
супутніми незаконними фінансовими потоками.61

Державна служба фінансового моніторингу
(ДСФМ) повідомила, що у 2013-2017 році
конвертаційні центри були фігурантами приблизно
у 2193 провадженнях.54

Також повідомляється, що Україна є транзитною
країною для руху бойовиків у зони бойових дій і,
можливо, для терористів, які прагнуть переховуватися
від іноземних правоохоронних органів.62

Нещодавно прийняті в Україні політичні рішення51 щодо
подолання останньої економічної кризи, спричиненої
пандемією Covid-19, можуть сприяти подальшому
формуванню незаконних фінансових потоків з метою
уникнення податків.52

Конвертаційні центри

2. Аналіз незаконних фінансових потоків і організованої злочинності в Україні
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Збройний конфлікт на Донбасі
Збройний конфлікт у донецькому регіоні, що розпочався
у 2014 році – це конфлікт між українським урядом та
двома недержавними озброєними учасниками: так
званою Донецькою народною республікою (ДНР) та
Луганською народною республікою (ЛНР), що діють на
«окремих тимчасово окупованих територіях Донецької
та Луганської областей України».63 Цей конфлікт є
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значним економічним тягарем для уряду: за оцінками,
вартість конфлікту складає біля п’яти мільйонів дол.
США на день.64 На додаток, вважається, що конфлікт
сприяє організованій злочинній діяльності у країні.65
Повідомляється, що основні незаконні потоки,
пов’язані з конфліктом, генеруються внаслідок торгівлі
малокаліберною стрілецькою зброєю,66 контрабанди
товарів та контрафактної продукції,67 торгівлі людьми68
та фінансування тероризму.69

Незаконні Фінансові Потоки та Повернення Активів в Україні

3. Огляд організованої злочинності,
пов’язаної з НФП

3.1 Вступ
У своєму звіті за 2017 рік організація Манівел
зазначила, що організована злочинність набирає
обертів в Україні, а це, у свою чергу, впливає на
економіку України.70 Цю ситуацію підтвердила Оцінка
національного ризику України за 2019 рік.71
У рейтингу впливу організованої злочинності на бізнес,
складеному Світовим економічним форумом, Україна
посіла 113 місце серед 137 країн світу.72
Найбільш організовані злочинні угрупування, виявлені
органами влади, діють у Криму, на сході Донецької та
Луганської області, а також у Запорізькій та в Одеській
областях.73 Ці групи займаються, зокрема, торгівлею
людьми, наркоторгівлею, контрабандою товарів і
контрафактної продукції, а також кіберзлочинністю.74
Україна межує з Росією на сході, Чорним морем
на півдні та Європейським Союзом на заході та
південному заході. Це географічне положення
призвело до того, що Україна стала транзитною
країною для організованих злочинних груп, які діють,
перетинаючи кордони країни, та в її межах.75

3.2 Види організованої
злочинності, що генерують
НФП
Торгівля людьми
У 2014 році Україна посіла 106 місце зі 167 країн за
глобальним індексом рабства організації Walk Free76
в контексті сучасних форм рабства.77 Однак ця позиція
значно покращилася у 2018 році – до 49 місця зі
167 країн.78 У свою чергу Міжнародна організація з
міграції (МОМ) підрахувала, що з 1991 року жертвами
торговців людьми стали понад 260 000 українців.79
Економічні та інші умови можуть зробити жертвами цієї
форми організованої злочинної діяльності набагато
більше людей.80
Україна вважається країною походження, транзиту
та місця призначення торгівлі людьми. 81 Більшість
жертв походять із сільських районів, де можливостей
для працевлаштування менше.82 Економічна
нестабільність у країні змусила багатьох українців
шукати кращого життя, переїжджаючи із сільських
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до міських районів країни або шукаючи роботу в
сусідніх країнах ЄС. 83 Через відсутність прийнятних
можливостей працевлаштування багато людей
потрапили до експлуатації з боку організованих
злочинних груп. 84
У своєму звіті за 2020 рік про Торгівлю людьми
dержавний департамент США зазначив, що, хоча
Україна не повністю виконала мінімальні вимоги до
боротьби з торгівлею людьми, уряд досяг значного
покращення.85 Завдяки роботі уряду збільшилася
кількість розслідувань та подвоїлося число засуджених
торговців людьми, збільшилася кількість розслідуваних
справ щодо примусової праці, були запропоновані
проекти законів про скасування комісійних
посередникам, що вербують робочу силу, зросла
кількість випадків надання статусу жертви особам,
які були ув’язнені за кордоном за злочини, вчинені
під примусом їх торговців, бюджет (548 000 гривень)
на заходи із боротьби з торгівлею людьми зріс у
порівнянні з попередніми роками,86 приділялося
більше уваги навчанню державних посадовців.87
У 2019 році МОМ виявила приблизно 1345 жертв
(з них 68% – чоловіки і 32% – жінки), більшість
із яких зазнали експлуатації у формі примусової
праці;88 близько 5,6% стали жертвами сексуальної
експлуатації.89 Загалом, з 2000 по 2019 рік було
виявлено 690 жертв дитячого віку.90 Ключовими
пунктами призначення жертв були Російська
Федерація, Польща, Італія та Німеччина; поширеною
була і торгівля людьми всередині країни.91 Крім
того, у 2018 році Підрозділ боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції
України (НПУ) виявив 21 організовану злочинну
групу, розпочав 276 кримінальних розслідувань та в
результаті висунув обвинувачення 109 особам.92

Наркоторгівля
Близькість України до Європейського Союзу,
розвинена інфраструктура, наявність аеропортів і
морських портів роблять її привабливою для осіб,
що займаються транснаціональною організованою
злочинною діяльністю. У країні діє три основних
маршрути перевезення наркотиків.93 «Північний
маршрут» в основному складається з поставок
героїну та пролягає з Афганістану через Таджикистан,
Киргизстан, Казахстан та Росію до України і, врешті,
до країн ЄС; багато товарів на цьому транзитному
шляху проходить через Донецьку, а також Сумську,
області. «Балканський маршрут» – ще один ключовий

Незаконні Фінансові Потоки та Повернення Активів в Україні

Хоча Україна не є основною країною походження
наркотиків, її місцеположення на кількох важливих
маршрутах перевезення наркотиків до Західної
Європи робить її вразливою для організованої
злочинності й важливою транзитною країною.
Численні порти України на Чорному та Азовському
морях, її широкі річні шляхи та прозорі північний
і східний кордони роблять Україну привабливим
для наркоторговців шляхом до ринку заборонених
наркотиків Європейського Союзу (ЄС).
Героїн із Афганістану перевозиться через Росію,
Кавказ і Туреччину, а потім проходить через
Україну. Латиноамериканський кокаїн провозиться
через українські морські порти й аеропорти
для внутрішнього використання та подальшого
транзиту до країн ЄС. Українські правоохоронні
органи іноді конфіскують великі партії наркотиків
у місцях поставок, що проходять транзитом
через південні порти. Однак, зазвичай наркотики
знаходять у невеликих кількостях – від кількох
грамів до кількох сотень грамів. Російська агресія на
сході України, включаючи озброєння, тренування
та бої із сепаратистами, створила нову область
вразливості для транзиту наркотиків через регіон.
Вживання синтетичних наркотиків і психотропних
речовин, особливо стимуляторів амфетамінового
ряду, швидко зростало в Україні протягом минулого
десятиріччя, повторюючи міжнародні тенденції.
Синтетичні наркотики ввозяться в Україну в
основному з Польщі, Литви та Нідерландів, але
вони також виготовляються всередині країни у
невеликих підпільних лабораторіях.
Однак внутрішнє зловживання наркотиками
продовжує орієнтуватися в основному на
наркотики, виготовлені з незаконних наркопосівів
(конопля та опіумний мак), що вирощуються
у регіоні. Вони складають більше 90 відсотків
загального наркоринку України. В більшості
випадків ці наркотики виробляються всередині
країни або постачаються з Росії та Молдови.
За наявними даними за перші 10 місяців 2018 року
українські правоохоронні органи (Національна
поліція України, або НПУ) виявили та ліквідували
37 міжнародних маршрутів перевезення наркотиків,
знищили 115 підпільних лабораторій і знешкодили
63 організовані злочинні групи, що займалися
перевезенням наркотиків. Приблизно 3,89 метричних
тони наркотичних засобів, психотропних наркотиків
та інших контрольованих речовин були конфісковані,
серед них 38,9 кілограмів (кг) кокаїну та 32 кг
психотропних наркотиків.
Джерело: Звіт з міжнародної стратегії контролю за обігом
наркотиків, Держдепартамент США. https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2019/04/INCSR-Vol-INCSR-Vol.-I-1.pdf, 2019, p. 264
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маршрут перевезення афганського героїну 94 до
ЄС через Ісламську Республіку Іран, Туреччину
та східноєвропейські країни.95 «Чорноморський
маршрут» включає усі країни, що оточують Чорне
море, та використовується для перевезення кокаїну,
героїну та психотропних речовин.96
В межах України основними вузлами наркоторгівлі є
промислово розвинені міста. У центрально-східних
регіонах такими вузлами є Дніпро, Харків і Запоріжжя.
з областями, а також Київ. У західних регіонах це, за
наявними даними, Закарпатська, Волинська, Львівська
та Рівненська області. На півдні основним вузлом є
Одеса.97 Однак, джерело цієї інформації є ненадійним.
Нові тенденції купівлі наркотиків через інтернет
можуть викликати занепокоєння.98 Онлайн-торгівля
наркотиками на даний момент розвивається швидше,
ніж засоби боротьби з нею; кіберпростір забезпечує
анонімність як для покупців, так і для продавців,
а легкість купівлі в одне натискання на смартфоні
спрощує, пришвидшує та розширює ринок. Торговці
використовують «безконтактні» (відсутність контакту
між ними та покупцями) методи, що важко виявити,
такі як надсилання наркотиків у маленьких пакунках
або залишання пакунку у місці, в якому покупець
пізніше забирає його за вказівками.99 Наркоторгівля
є надзвичайно прибутковою діяльністю для
організованих злочинних груп в Україні. У березні
2019 року українська поліція конфіскувала біля
півтони героїну оцінною вартістю у 60 млн дол. США
внаслідок окремих розслідувань. У тому самому
місяці СБУ конфіскувала кокаїну на 51 млн дол. США
з південноамериканського вантажного судна в
Одеському морському порту.100
У 2018 році підрозділи боротьби з наркозлочинністю
НПУ сприяли винесенню звинувачувальних актів для
63 наркосиндикатів.101 У тому самому році українські
суди також винесли ордери на арешт активів на суму
біля 72 млн грн.102

Контрабанда
Контрабанда таких товарів, як сигарети та алкоголь,
також генерує великі суми НФП в Україні; за наявними
даними, третина зовнішньої торгівлі України є
результатом контрабанди.103 Згідно зі звітом ОНР
2019 року, обсяг потенційної контрабанди у 2018 році
оцінювався на рівні від 209 до 311 млрд гривень на
рік, а відповідні втрати надходжень до національного
бюджету – на рівні від 63 до 93 млрд гривень на рік.104
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Українські державні органи також повідомляють про
великомасштабну контрабанду різноманітних товарів,
що надходять із ЄС. Наприклад, повідомлені обсяги
експорту з Польщі до України майже на 30% більші за
обсяг товарів, імпортованих з Польщі,105 що вказує на
високий рівень використання складних контрабандних
мереж.106

перевезення на тлі низьких показників виявлення та
покарання.109
Тютюнові вироби займають одне із перших місць
у переліку товарів для незаконної торгівлі та
контрабанди. За даними Європейського агентства
з охорони зовнішніх кордонів «Фронтекс» тютюнові
вироби є найбільш популярними контрабандними
підакцизними товарами, що ввозяться до ЄС через
східні кордони. В Італії потенційні доходи українських
контрабандистів у 2016 році за оцінками сягнули
аж 471 млн євро, що складає більше чверті обсягу
відповідного експорту законних товарів.110 Україна
змістила Китай з позиції головного постачальника
незаконних сигарет до Італії завдяки низькій
собівартості та високій ефективності контрабандних
мереж.111 У східноєвропейських країнах, що мають
малі правоохоронні ресурси та серйозні проблеми
з бідністю та корупцією, відсутня здатність
справлятися з масивною контрабандою, що походить
з України.112

Прозорий кордон України з Росією також являє собою
проблему через те, що створює незаконні потоки
доходів. Відкритий рівнинний ландшафт південного
степу робить завдання боротьби з контрабандою
доволі складним. Влітку контрабандисти можуть
користуватися другорядними дорогами або полями.
Частина населення прикордонних областей
заробляють контрабандою горілки, сигарет, цукру та
бензину.107
У світовому масштабі незаконна торгівля тютюном
є багатогранним злочином, що включає підробку,
транскордонну контрабанду та ухилення від сплати
податків; контрабанда тютюну була визначена
джерелом доходів для терористичної діяльності у
кількох областях.108 Цигарки можуть забезпечувати
високу норму прибутку і є одним з найбільш
популярних продуктів у торговому обігу на чорному
ринку через відносну легкість виробництва та

У 2018 році рівень незаконної торгівлі сигаретами в
Україні досяг історичного максимуму; обсяг законного
продажу сигарет впав на 19%, а обіг нелегальних
продуктів зріс на 70%. Втрата надходжень у формі
акцизного збору на тютюнові вироби склала майже

Різниця між вартістю товарів, експортованих до України, за даними Польщі, та
вартістю товарів, імпортованих з Польщі, за даними України

6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00

5 713 136,00

4 068 686,00

4 210 127,00
3 070 820,00

3 000 000,00

4 778 370,00

3 834 132,00
3 453 817,00
3 303 591,00
2 693 327,00
2 324 048,00

2 000 000,00
1 000 000,00
0,00

2013

2014

2015

мпорт до України

22

2016

2017

Експорт з Польщі

Незаконні Фінансові Потоки та Повернення Активів в Україні

п’ять мільярдів гривень, що становило десять відсотків
бюджету держави у 2018 році.113 Як у 2017 році, так і
у 2018 році Україна посіла перше місце серед країн,
що є джерелами контрабанди сигарет до ЄС.114 У 2018
році з України були вивезені контрабандою більше
4,8 мільярда сигарет, що склало майже 11% сукупного
обсягу контрабанди в ЄС та становило понад
1 млрд євро втраченого прибутку для України.115

складеному міжнародною НГО “Earthsight”, зазначалося,
що 67%–78% лісоповалу було незаконним.128 Ця
ситуація ослаблює легальну лісозаготівельну
промисловість України, що генерує дохід у розмірі
1,7 млрд дол. США (біля 4% ВВП) щороку.129

Через постійне підвищення акцизних зборів разом
із низькою купівельною спроможністю Українці все
частіше купують дешеву контрафактну продукцію
або контрабандні сигарети, що сприяє розвитку цієї
форми організованої злочинної діяльності.116 У 2018
році незаконна торгівля сигаретами зросла на 3,7%,
що втричі більше за показники попереднього року; у
грошовому вираженні це складає приблизно 2,5 млрд
грн неотриманих податкових надходжень в Україні.117

Типові види кіберзлочинів в Україні включають чорний
ринок збуту контрафактних фільмів і пов’язаних
матеріалів, загальний доступ до карт перегляду
супутникового телебачення, фіктивні онлайн-аукціони,
спам, азартні онлайн-ігри, розроблення вірусів,
крадіжку персональних даних та інформації.130

Експлуатація природних ресурсів
Екологічні злочини посідають третє місце серед
найбільш прибуткових злочинів у світі.118 За
розрахунковими даними міжнародних звітів незаконні
прибутки від екологічних злочинів складають
110–281 млрд дол. США щороку.119 Україна багата
на природні ресурси120 і тому є вразливою для
організованих злочинних груп, що прагнуть бути
учасниками прибуткового ринку екологічних злочинів.
Основними ресурсами, що добуваються в Україні, є
деревина, бурштин та вугілля.121
Висока якість українського бурштину робить його
цінним і затребуваним по всьому світі, зокрема
для організованих злочинних груп, що бажають
отримати прибуток.122 Економічна нестабільність у
країні сприяла створенню «бурштинової мафії».123
З 2014 до 2018 року нелегальне добування бурштину
було зафіксоване у чотирьох областях України.124 У
країна відбувся сплеск незаконного видобування
у 2016–2017 роках.125 Офіційний обсяг виробництва
в останні роки коливався в діапазоні від 2,5 до 5 тон,
водночас незаконне видобування, за оцінками,
складало 70–350 тон на рік. Щорічні втрати в результаті
нелегального добування та продажу бурштину в
Україні у грошовому еквіваленті оцінюються на рівні
4,38–21,9126 млрд дол. США127.
Україна також є головним експортером нелегальної
деревини до ЄС; в аналізі 18 ділянок валки дерев,
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Кіберзлочинність

У 2017 році Україна посіла 59 місце у глобальному
рейтингу забезпечення кібербезпеки.131 У 2012 році
п’ятеро українських громадян викрали кошти на
рахунках у банках США на суму 72 млн дол. США;132 у
2013 році українські хакери викрали 40 млн наборів
даних дебетових та кредитних карток з торгової мережі
США “Target”.133
В результаті спільного розслідування Європолу та
України було арештовано п’ятеро хакерів, які вкрали
біля двох мільйонів доларів США з банків по всьому
світі.134 Україна також була ціллю кіберзлочинності;
у 2014 році хакери невідомого походження
вкрали біля 65 млн гривень з відносно нової
системи онлайн-банкінгу.135 Тим не менше, Україна
покращила здатність боротися з кіберзлочинністю,
створивши спеціальний Департамент кіберполіції
в межах Національної поліції.136 У 2018 році
Генеральна прокуратура винесла близьцо
1 330 звинувачувальних актів, пов’язаних із
кіберзлочинністю.137

Незаконна торгівля малокаліберною
стрілецькою зброєю
Незаконна торгівля малокаліберною стрілецькою
зброєю є значною проблемою для України.
Нормативні перепони, пов’язані з придбанням
вогнепальної зброї у країні, залишаються низькими,
що робить торгівлю малокаліберною стрілецькою
зброєю легкою для незаконних торговців. За
даними принаймні одного звіту 3–5 мільйонів
людей, що проживають в Україні, володіють
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незареєстрованою вогнепальною зброєю.138 За
наявними даними, Україна має великий чорний
ринок продажу вогнепальної зброї.139 Наприклад,
AK-74 можна продати приблизно за 7–10 тисяч
гривень (або 265 дол. США), а його модернізовану
версію, АКС74У, – приблизно за 15 тисяч гривень
(або 530 дол. США); ціна на пістолети ПМ і ТТ, за
наявними даними, варіюється від 5 до 10 тисяч, а
гранати продаються приблизно за 300–500 грн.
за штуку.140 У 2016 році поліція Донецької області
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вилучила приблизно 176 одиниць вогнепальної
зброї, 260 гранатометів і майже 3000 гранат.
У вересні 2019 року білоруська влада ліквідувала
транскордонну мережу контрабанди зброї з України
до Росії через Білорусь та Литву.141 Через цю мережу
перевозили зброю, деталі зброї та амуніцію.142 За
даними правоохоронних органів значна кількість
малокаліберної стрілецької зброї та амуніції була пізніше
конфіскована на території Російської Федерації.143
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4. Боротьба з незаконними
фінансовими потоками

4.1 Вступ
Україна запровадила комплексну оперативну систему
боротьби з фінансовими злочинами. Державна служба
фінансового моніторингу (ДСФМ) була створена
як відділ фінансової розвідки (ВФР) і націлена на
боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням
терористичної діяльності.144 ДСФМ складається з трьох
основних департаментів: Департаменту фінансових
розслідувань, Департаменту інформаційних технологій
і Департаменту координації системи фінансового
моніторингу. Кожен департамент містить підрозділи,
що відповідають за боротьбу з різними аспектами
фінансових злочинів у країні.145 У 2019 році ДСФМ
повідомила до правоохоронних органів приблизно
про 893 випадків підозрілих операцій з активами
приблизно на суму 92,2 млрд грн.146

4.2 Реагування органів на
організовану злочинність,
незаконні фінансові потоки,
арешт і конфіскація активів
Численні державні органи сприяють здійсненню
Україною заходів реагування на організовану
злочинність, арешту та конфіскації активів, пов’язаних
із такою діяльністю. До таких органів, з-поміж інших,
належать Служба безпеки України (СБУ), Національна
поліція України (НПУ), Державна міграційна служба
України, Державна прикордонна служба, Державне
агентство рибного господарства та Служба зовнішньої
розвідки України.147
У Кримінальному кодексі України (ККУ)148 визначаються
та оголошуються незаконними ключові види
діяльності, що генерують незаконні фінансові
потоки.149 Значні доповнення таких видів діяльності,
внесені до Кримінального кодексу, свідчать про чітке
розуміння органами шкоди від незаконних фінансових
потоків і політичну волю боротися з ними.
У 2016 році Україна створила Агентство з розшуку
та менеджменту активів (АРМА) для сприяння
відстеженню та управління активами, пов’язаними
з корупційними діями та іншими серйозними
злочинами.150 З 2016 року АРМА отримала значне
кадрове забезпечення та значну кількість інших
ресурсів.
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Кримінально-процесуальний кодекс України (КПК)
передбачає можливість заморожування активів
фізичних та юридичних осіб на будь-якому етапі
розслідування, якщо такі активи можуть бути доказом,
інструментом злочину або доходом, отриманим
злочинним шляхом, або можуть бути використані
судами в якості компенсації за скоєний злочин.151
Стаття 323 КПК дозволяє судам проводити заочні
судові засідання, якщо вони визнають, що відповідач
знаходиться за кордоном або намагається уникнути
правосуддя, або якщо відповідача включено до
міжнародного списку розшукуваних осіб.152 Крім того,
Стаття 170 КПК дозволяє суду тимчасово конфіскувати
активи за наявності відповідного наказу у цивільній
справі.153
ККУ окреслює конфіскацію у Статті 59, застосовуючи
її до ряду серйозних правопорушень, таких як
контрабанда, торгівля людьми та порушення
авторських прав. Стаття 59 дозволяє конфіскацію
усього майна, що безпосередньо належить засудженій
особі, або його частини, незалежно від походження
такого майна.154
Крім того, ККУ дозволяє здійснювати спеціальну
конфіскацію згідно зі Статтею 96-2; ця форма конфіскації
застосовується до прямих і непрямих доходів,
отриманих злочинним шляхом. Включення спеціальної
конфіскації до ККУ як методу вилучення активів є
значним і позитивним кроком, але цей механізм
повинен бути стандартною операційною процедурою
у багатьох кримінальних справах. На додаток, у 2019
році до ККУ була внесена Стаття 368-5. Метою нової
статті є відновлення кримінальної відповідальності
за незаконне збагачення. Для доповнення статті до
КПК були внесені нові виправлення, що надають
Вищому антикорупційному суду законне право
видавати накази про конфіскацію активів, пов’язаних
із необґрунтованим збагаченням,155 та повертати їх на
користь держави.156

Оновлене законодавство в області
БВГ/БФТ
У грудні 2019 року Парламент України прийняв Проект
закону в області БВГ/БФТ, внесок в розробку якого
зробила ДСФМ. Цей проект сприяє покращенню
виконання рекомендацій FATF, положень 4-ї Директиви
ЄС (2015/849) про «…запобігання використанню
фінансової системи для відмивання грошей і
фінансування тероризму» та Регламенту 2015/847
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Європейського Парламенту і Ради від 20 травня
2015 року про «… інформацію, що супроводжує
перекази коштів». Закон також сприяє виконанню
рекомендацій, зазначених у п’ятому випуску Звіту про
взаємну оцінку Манівел. Крім того, цей закон розширює
коло юридичних осіб, які повинні повідомляти про
підозрілі фінансові операції, та вимоги до ідентифікації
фактичних власників.157
Крім зазначених вище вдосконалень у законодавстві,
Україна зробила деякі ключові, конкретні практичні
досягнення у вирішенні проблеми незаконних
фінансових потоків. У період 2016–2018 рр. було
виявлено 634 організовані групи, 2976 осіб, які
скоїли кримінальні правопорушення, були визначені
як пов’язані з організованою злочинністю або
організованими групами. У 2018 р. влада порушила
приблизно 780 кримінальних справ проти
організованих злочинних груп, і було оголошено біля
722 звинувачувальних актів (проти 3245 осіб). Грошові
збитки, завдані цими групами, були оцінені приблизно у
3,8 млрд грн. Було здійснено арешт активів приблизно
на суму 2,6 млрд грн, з яких 158 млн грн. було
повернено.158
За даними ОНР 2019 року загальна сума активів,
визнаних легалізованими в результаті розгляду у
кримінальних судах, за інформацією, наданою ДСФМ
за 2016–2018 рр., склала 39,4 млрд. грн.159 У цей період
таку ж суму було переведено до державного бюджету.160
У березні 2019 року АРМА України зазначила, що
країна входила до першої п’ятірки за міжнародними
запитами щодо відстеження та повернення незаконно
отриманих активів: усього було оброблено 1685 запитів
від українських правоохоронних органів.161 У 2019 році
1 240 активів було передано АРМА в управління цією
агенцією. У 2018 році активи, якими управляла або
які продала АРМА, принесли прибуток державі у сумі
приблизно 170 млн. грн.162

4.3 НФП та ключові сектори
розвитку України
НФП за своїм характером є прихованими. Тому
оцінку незаконних потоків можливо здійснити лише
опосередковано з використанням пов’язаних даних,
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що робить таку оцінку неточною. Крім того, існує багато
форм незаконних потоків, що не можна виявити з
використанням наявних економічних даних і методів
(наприклад, готівкові операції).163 З цих причин
представлені у даному документі оцінки, скоріше
за все, є консервативними. Однак вони все ж таки
надають уявлення про проблему НФП, що у більшості
випадків не піддаються відстеженню. Крім того, навіть
консервативна оцінка цієї динаміки вказує на значний
ступінь впливу на українське суспільство.
Оцінки НФП у країнах, що розвиваються, значно
відрізняються між країнами, й, хоча ООН провела
роботу з оцінки доходів від різноманітної
транскордонної злочинної діяльності, все ще
залишаються значні прогалини у знаннях, зокрема, про
ступінь, в якій такі доходи проходять через міжнародну
фінансову систему.164 Однак, через те, що це питання
є критичним для майбутнього населення України,
будь-яка орієнтовна цифра, що відображає загальну
значимість НФП, є корисною для політиків, громадян та
інших зацікавлених осіб.
У країнах, що розвиваються, загальний обсяг НФП зріс
в середньому за рік на 7,2%-–8,1% за період з 2005 до
2014 року й у 2014 року досяг рівня, що за оцінками
складає від 620 млрд дол. США до 970 млрд дол. США.165
У країнах, що розвиваються, таких як Україна, НФП
означають менше лікарень, шкіл, поліцейських, доріг і
робочих місць, а також нижчий рівень пенсій.166 ООН167
зазначила, що існує чітка «пов’язана шкода» через
відтік грошей в результаті розтрати, використання
державного майна не за призначенням, а також
розкрадання державної скарбниці.
Підвищення уваги до арешту та конфіскації хоча
б частини активів, пов’язаних із НФП, матиме
значний вплив на прискорення розвитку в Україні
за умови, що повернені активи проходитимуть
процес ліквідації та будуть ефективно виділені на
пріоритетні потреби розвитку. Далі представлені
проблеми розвитку основних секторів, а також
можливості розвитку в Україні, якщо уряд поставить
на меті повернення лише 10% активів, втрачених
через НФП у країні.
Як зазначалося вище, остання річна грошова оцінка
НФП GFI склала 11,6 млрд дол. США у 2004–2013
роках.168
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Сектор освіти
Найбільш помітною проблемою в секторі освіти є те,
що навіть за умови, що Україна витрачає на нього
біля шести відсотків ВВП,169 будівель навчальних
закладів та сучасного навчального обладнання все
ще не вистачає, особливо у сільських районах.170
Крім того, на ефективність освіти негативно впливає
низький рівень заробітної платні вчителів,171 що
сприяє хабарам, наприклад, в обмін на кращі оцінки.
Ця ситуація призводить до нерівності між студентами
різного соціально-економічного статусу.172 На додаток,
низький рівень заробітної платні не стимулює молодих
спеціалістів вибирати професію викладача.173 Разом із
цим освітні програми для студентів середніх шкіл та
професійних училищ часто не відповідають навичкам,
що потрібні роботодавцям у 21-у столітті.174 Однак,
наразі у секторі освіти відбувається багато реформ
з метою його стійкого розвитку,175 а в бюджеті на 2020
рік на сектор освіти було виділено 136,4 млрд грн.176
Якщо б Україна поставила собі на меті арешт та
конфіскацію лише 10% НФП, що перебувають в
обігу в країні, та спрямувала їх на сектор освіти, це
покрило би приблизно 25% загального бюджету цього
сектору. Якщо хоча б частина цих конфіскованих та
ліквідованих активів була би спрямована до сектору
освіти, це могло б покрити вартість розвитку вищих
навчальних закладів (300 млн грн.)177 Такі поверненні
активи також покрили би вартість річної фінансової

допомоги для мотивації молодих вчителів, а також
програм, націлених на стимулювання випускників ВНЗ
до вибору професії вчителя.178
У 2016 році була представлена система «Нова
українська школа» (НУШ)179, що являє собою
радикальну реформу структури шкільної системи та
планується до запровадження до 2029 року. Якби
Україна успішно арештувала та конфіскувала лише 10%
(приблизно 1,16 млрд дол. США) незаконно отриманих
активів, що перебувають в обігу у країні, це з легкістю
покрило б ключові витрати (1,3 млрд грн. у 2018 році)
системи реформування НУШ.180
Як варіант, спрямування таких повернених активів
на сектор освіти дало би можливість профінансувати
будівництво приблизно 212 великих шкіл (кожна
на 1700 учнів) або близько 474 середніх шкіл (зі
спеціалізованими класами інформатики, фізики,
хімії, мов, професійного навчання, актовими залами,
спортзалами, їдальнями, медичним кабінетом та
адміністративними приміщеннями) по всій країні.181
Як варіант, такі повернені активи покрили б витрати
на заробітну плату понад 35 000 вчителів за
чотири роки за середньою ставкою 18 600 гривень
(приблизно 673 дол. США) на місяць, або приблизно
35 000 вчителів за три роки за збільшеною ставкою
25 000 гривень (приблизно 905 дол. США).182

Як повернені активи можуть покрашити рівень освіти в Україні
Середньорічні збитки України
через НФП, пов’язані зі злочинною
діяльністю (оцінюються загалом в
11,6 млрд дол. США)

212 великих
шкіл (кожна на
1700 студентів)

або
90%
10,44 млрд дол.
США

474 середніх шкіл
10%
1,6 млрд
дол.
США

ЯКЩО ВСЬОГО 10%
НФП У КРАЇНІ БУЛИ Б
УСПІШНО ПОВЕРНЕНІ,
ЦЕ ПРОФІНАНСУВАЛО
БИ:

(кожна з класами інформатики,
фізики, хімії, спортивними
залами, їдальнями, медпунктами
та адміністративними
кабінетами)

або

Витрати на річну
зарплатню: 35 000
вчителів за чотири
роки
або

35 000 вчителів
за три роки
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Незаконні Фінансові Потоки та Повернення Активів в Україні

Сектор охорони здоров’я
Система охорони здоров’я України була
здебільшого побудована на основі колишньої
радянської, занадто централізованої, системи,
якій бракує політики фінансування лікарень, і
яка характеризується низьким рівнем заробітної
плати лікарів і медсестер.183 Така політика призвела
до неформальних платежів з боку пацієнтів за
процедури, що мають бути безкоштовними;
заклади охорони здоров’я можуть примушувати
українців купувати ліки та вакцини, які вже були
субсидовані урядом.184 Багато українців стикаються
з економічними труднощами через поточну систему
«безкоштовної» охорони здоров’я.185 Крім того,
колишня політика та практика тягнуть за собою
низьку якість та неефективність послуг, що напряму
впливає на стан здоров’я українців. В Україні один із
найбільших показників кількості ліжок у лікарнях в
Європі та велика мережа закладів охорони здоров’я
по всій країні; разом із тим, українці звертаються до
лікарів та відвідують лікарні частіше, ніж громадяни

країн ЄС, вони залишаються у лікарнях довше та
мають гірші показники стану здоров’я, зокрема
високі показники смертності та низьку очікувану
середню тривалість життя.186
Загальні витрати на охорону здоров’я у державному
бюджеті на 2020 рік склали 108 млрд. грн. Якщо б
Україна поставила собі на меті арешт і конфіскацію
лише 10% НФП, що перебувають в обігу в країні
(приблизно 1,16 млрд дол. США) та спрямувала
б їх на сектор охорони здоров’я, це покрило би
третину загального бюджету сектору охорони
здоров’я. За умови додавання цих повернених і
реалізованих активів до державного бюджету, їх
було б достатньо для виплати заробітної плати
понад 28 000 медсестрам протягом п’яти років за
середньою ставкою 18 900 гривень (приблизно
684 дол. США) на місяць.187 Як варіант, такі повернені
активи покрили б витрати на заробітну плату понад
15 000 лікарів протягом трьох років за середньою
ставкою 56 400 грн (приблизно 2 041 дол. США)
на місяць.188

Як повернені активи можуть покращити сферу охорони здоров’я в Україні
Середні річні збитки України
через НФП, пов’язані зі
злочинною діяльністю
(за оцінками – загалом 11,6 млрд
дол. США)

90%
10,44 млрд дол.
США

Середні витрати
на заробітну
платню
приблизно

28 000
10%
1,6 млрд
дол.
США

ЯКЩО Б ЛИШЕ 10% НФП
У КРАЇНІ
БУЛИ УСПІШНО
ПОВЕРНЕНІ,
ЦЕ ЗАБЕЗПЕЧИЛО Б

медсестер
за 5 років
або
Середні витрати на
заробітну платню
приблизно

15 000
лікарів
за 3 роки

4. Боротьба з незаконними фінансовими потоками
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5. Висновки та рекомендації

У цьому дослідженні було розглянуто серйозний
негативний вплив НФП та пов’язаних із ними злочинів
на Україну та висвітлено деякі галузеві потреби, які
можна суттєвим чином задовольнити, якщо уряд
приділить першочергову увагу конфіскації НФП та
незаконно придбаних активів. Ефективна політика
повернення активів є фундаментальною передумовою
для зменшення та запобігання збитків від НФП для
країни.
У світлі вищевикладеного, в цьому дослідженні
надаються такі рекомендації національним органам
влади та іншим ключовим зацікавленим сторонам
для більш ефективного та прозорого повернення
незаконно здобутих активів, блокування НФП і,
відповідно, сприяння прискореному розвитку країни.

1. Запровадження механізмів ефективного
арешту активів
Слід виявляти та впроваджувати механізми
покращення ефективності прозорого арешту,
конфіскації, реалізації активів і виділення коштів
на пріоритетні потреби розвитку країни (тобто
потреби, визначені у тісній співпраці з громадськими
організаціями та за регулярної участі громадян).

2. Публікація чітких та однозначних
політичних заяв щодо НФП та
повернення активів
Публікація чітких та однозначних заяв, а також
принципів політики щодо НФП/ПА та пріоритетів уряду
щодо арешту та конфіскації (у встановленому порядку)
активів, пов’язаних із організованою злочинною
діяльністю.

3. Впровадження цивільної конфіскації
незаконно отриманих активів як
загальноприйнятої практики у системі
правосуддя
Слід прийняти процедуру цивільної конфіскації як
спосіб ефективного арешту та конфіскації активів.
Через те, що у справах про відмивання грошей часто
для винесення вироку, тобто наказу про конфіскацію,
потрібно кілька років, це створює слушну думку
громадськості про те, що система кримінального
судочинства занадто повільна у вилученні активів.
Тому слід приділити особливу увагу створенню та/
або посиленню механізмів «некарального» арешту
та конфіскації активів (цивільна конфіскація). Щойно
такі механізми будуть прийняті і впроваджені (разом

5. Висновки та рекомендації

із процедурою, за якою будь-яка фізична особа зможе
пред’явити вимогу права власності на такі активи),
це дасть змогу скоротити час конфіскації активів від
кількох років до декількох місяців і, таким чином,
укріпити впевненість населення в ефективності
та чесності судової системи, а також сприятиме
фінансуванню високопріоритетних потреб розвитку;
більш швидка конфіскація також може забезпечити
вкрай необхідне фінансування правоохоронних
і судових органів, яким доручена боротьба з
організованою злочинністю та корупцією.189

4. Розширення повноважень (або
оперативне впровадження існуючих
повноважень) податкових органів
Слід розширити повноваження податкових органів для
проведення більш ефективного арешту та конфіскації
активів, пов’язаних із ухиленням від сплати податків, та
інших незадекларованих доходів та активів.

5. Посилення контролю над фінансовими
установами
Слід посилити контроль над фінансовими установами
з метою:
a. Звітування про підозрілі операції.
b. Визначення справжніх («бенефіціарних») власників
банківських рахунків, компаній та трастів.
c. Ефективного накладання санкцій на фінансові
установи та інші підзвітні суб’єкти, що не виконують
встановлені вимоги, зокрема, значні штрафи та/або
закриття (тимчасове чи постійне) таких фінансових
установ або підзвітних суб’єктів. Практичний досвід
свідчить про те, що введення таких санкцій часто
призводить до кращого дотримання нормативів у
всьому секторі.

6. Активізація діалогу із громадським
суспільством щодо вилучення активів
Уряду України слід вдосконалити механізми
регулярного діалогу та зворотного зв’язку з
громадським суспільством та громадянами, особливо з
питань, що стосуються розподілу повернених активів.
Залучення організацій громадського суспільства
до цього питання сприятиме більшій впевненості
громадян у тому, що пріоритетні потреби враховуються
та проблеми вирішуються.
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7. Посилення міжнародного
співробітництво у сфері заморожування,
арешту, конфіскації та повернення
активів
Незважаючи на досягнення в цій галузі, бажано
приділити більше уваги зміцненню регіонального
та міжнародного співробітництва, особливо шляхом
регулярного особистого діалогу з координаційними
органами поліції та прокуратури в інших ключових
країнах щодо розшуку, заморожування, арешту,
конфіскації та повернення активів, пов’язаних із
організованою злочинною діяльністю (та корупцією), та
швидкого вирішення справ, що перебувають у процесі
розгляду. Накопичений та оперативний досвід свідчить
про те, що регулярний особистий діалог (і розбудова
відносин, що супроводжує його) дає більш відчутні
результати. Такий діалог може включати, залежно від
кожного конкретного випадку, укладання угоди про
розподіл конфіскованого майна як засіб стимулювання
міжнародного співробітництва.

8. Зосередження уваги на реальних
результатах діяльності Агентства з
розшуку та менеджменту активів
Слід розглянути питання про те, щоб, незалежно
від розміру Агентства з розшуку та менеджменту
активів (АРМА), основна увага приділялася реальним
результатам, зокрема, збільшенню кількості арештів
і конфіскації активів, пов’язаних із організованою
злочинною діяльністю, ухиленням від сплати податків
та корупцією; а також ефективному та прозорому
розподілу повернених активів (наприклад, на
пріоритетні потреби розвитку).

9. Посилення арештів і конфіскації активів,
пов’язаних з торгівлею людьми та іншими
формами експлуатації праці
Україні слід укріпити інституційні пріоритети щодо
арешту й конфіскації активів, пов’язаних із торгівлею
людьми, зокрема, об’єктів нерухомості та інших засобів,
що використовуються для сприяння експлуатації.
З огляду на те, що значна кількість випадків такої
експлуатації (трудової та сексуальної) є наслідком низької
пропозиції працевлаштування, слід також приділити
увагу створенню та реалізації державної політики для
спрямування частини повернених активів на створення
нових робочих місць для вразливих груп населення.190
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10. Проведення більш ефективних заходів
із арешту й конфіскації на прикордонних
пунктах
Слід посилити оперативні заходи з арещту й конфіскації
незаконних та незадекларованих активів на пунктах
перетину кордону, особливо у вразливих зонах
прикордонного контролю. У цьому контексті слід також
покращити знання митників про економічний вплив
контрабанди на Україну.

11. Більша прозорість розподілу
арештованих і конфіскованих активів
Слід покращити ефективність і прозорість розподілу
повернених активів (наприклад, спрямувати їх
на пріоритетні потреби розвитку, в ідеалі після
регулярних консультацій із представниками громади
й широкої громадськості, оскільки це може породити
довіру громадськості до процесу управління активами).
Інформація щодо того, як держава оптимально
використовує арештовані й конфісковані активи
на благо українського народу повинна бути легко
доступною для громадськості (наприклад, щодо того,
як вилучені активи вчасно продаються з аукціонів
та чи надходять кошти на будівництво поліклінік
або шкіл). Незважаючи на те, що за замовчуванням
слід ліквідувати конфісковані активів та розподіляти
їх на користь пріоритетних потреб розвитку країни,
практичний досвід показує, що, якщо все буде зроблено
прозоро, деякі активи не слід ліквідувати, наприклад,
у випадках, коли в результаті арешту або конфіскації
бізнесу багато безвинних осіб втратять робочі місця.

12. Покращення стимулювання роботи
працівників митниці, а також перевірки
особових даних та доброчесності
ключових посадових осіб (до та під час
працевлаштування), які відіграють
суттєву роль в арешті та конфіскації
активів
Слід розглянути ефективні механізми проведення
більш поглиблених попередніх перевірок до та після
працевлаштування митників та інших прикордонних
службовців, до цього слід підвищити заробітну
платню та покращити стимулювання роботи
митників. Слід також приділити серйозну увагу
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прийняттю та впровадженню, — як це все частіше
робиться у багатьох країнах, — ефективної програми
«повідомлення про порушення», що передбачає
повідомлення про можливі корупційні дії митників чи
інших службовців прикордонного контролю.

13. Вдосконалення регулювання обігу
вогнепальної зброї, орієнтованого на
результат
Слід посилити законодавче регулювання вогнепальної
зброї, забезпечити чіткість, збалансованість
відповідних законодавчих положень, та вжити
заходів націлених на те, щоб широка громадськість
знала про них. Серед іншого, це має включати кращу
обізнаність громадськості про те, яка вогнепальна
зброя вважається незаконною, та про санкції,
що застосовуються за порушення. Слід серйозно
розглянути впровадження програм (в ідеалі на
національному рівні), в яких громадянам пропонується
здати або повернути без юридичних наслідків
незаконну вогнепальну зброю (зокрема програму
викупу) відповідним національним органам. Такі заходи
мають відбуватися під ретельним контролем, щоб
уникнути повторного розповсюдження вогнепальної
зброї корумпованими посадовцями, і така зброя має
знищуватися, в ідеалі, публічно.

14. Оптимізація тарифів акцизу на цигарки й
інші тютюнові вироби
Україні слід розглянути можливість коригування
тарифів акцизу на цигарки й інші тютюнові вироби.
Через низьку купівельну спроможність громадян
України постійне підвищення ставок акцизного
збору на тютюнові вироби стимулює придбання
громадянами дешевших незаконних аналогів, що
дозволяє отримувати значні та незаконні доходи від
організованої злочинності.

15. Підвищення рівню повноважень і
професіоналізму митників
Слід покращувати знання службовців митниць щодо
найпоширеніших контрабандних товарів, таких як
бурштин, деревина та сигарети. Слід запровадити
або підсилити дію політики «підвищеної уваги», тобто,
коли працівники митниць маркують певні товари191
як підозрілі та тимчасово блокують пересування
особи, яка їх перевозить, до подальшого огляду
експертом. Слід покращити поінформованість митників
щодо різних методів приховування предметів, що

5. Висновки та рекомендації

використовуються контрабандистами. Враховуючи те,
що постійно з’являються нові способи контрабанди,
їм слід протидіяти шляхом проведення регулярних
і постійних тренінгів, організованих для митників
(наприклад, із питань найсучасніших методів
виявлення та конфіскації контрабандних товарів).
Крім того, слід надати більше повноважень для
перевірки великих пакунків (а також малих пакунків
сумнівного походження), що переміщуються через
митницю та кордони. Контрабандисти часто наносять
хибне маркування на упаковки, щоб замаскувати
переміщення заборонених товарів. Як розглядалося
вище, наркоторговці перейшли до продажу товарів
через Інтернет та їх доставки невеликими посилками
поштою.

16. Активізація заходів із протидії
незаконній експлуатації природних
ресурсів
Слід активізувати оперативні заходи у районах, де
відбувається експлуатація природних ресурсів. Вони
повинні включати проведення посилених комплексних
перевірок діяльності організацій, що займаються
використанням цих національних ресурсів, наприклад,
вимагати від організацій надання чітких доказів
ланцюгів легальних поставок перед наданням дозволу
на продаж або транспортування природних ресурсів.
Механізми забезпечення дотримання вимог можуть
включати, у відповідних випадках, активізацію арештів
та/або конфіскації активів або засобів, пов’язаних з
такою незаконною експлуатацією природних ресурсів
(наприклад, транспортних засобів, нерухомості,
банківських рахунків).

17. Підвищення рівня виконання
нормативних вимог центрами обміну
валют
Слід запровадити більш строгі нормативи й покрашити
надання дозвільних документів регуляторними
органами для створення та функціонування центрів
обміну валют. Слід проводити комплексні перевірки
діяльності осіб, які звертаються із проханням про
створення такого бізнесу, та забезпечити, щоб вони
чітко вказували та звітували про кінцевих бенефіціарних
власників перед наданням або поновленням дозволів
на діяльність або продовженням їхніх ліцензій на таку
діяльність. Щоб зменшити обсяги тіньової економіки,
слід також сприяти поширеному використанню
безготівкових операцій. Такі програми також повинні
передбачати механізми значного зменшення виплати
заробітної плати готівкою.
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18. Покращення технологічного моніторингу
та відстеження маршрутів наркоторгівлі
заходи боротьби, орієнтовані на
результат
Слід активізувати оперативні дії на відомих шляхах
транспортування наркотиків з акцентом на
вдосконалення заходів технологічної безпеки,192
організованих вздовж цих маршрутів із загальною метою
ускладнити переміщення наркотиків через кордони
країни та в її межах.

19. Покращення моніторингу та дотримання
встановлених вимог у зонах вільної
торгівлі
Україні слід активізувати дії у зонах вільної торгівлі в
українських портах. Як обговорювалося вище, місто
Одеса визнано таким, де спостерігається підвищена
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активність організованих злочинних груп. Більше того,
Одеський порт є відомою частиною наркомагістралі
«Чорне море». Посилена перевірка товарів, що
переміщуються через зони вільної торгівлі, не тільки
сприятиме кращому виявленню незаконних товарів,
що потрапляють в Україну, але й утримає організовану
злочинність від зловживання такими зонами.

20. Оцінка загрози серйозних злочинів та
організованої злочинності
Слід також регулярно проводити оцінку серйозних
злочинів та організованої злочинності із залученням
міжнародних консультантів із технічних питань, за
потреби, для кращого регулювання й адаптування
цільової політики, що ефективно та продуктивно
завадить численним формам такої злочинності, і, таким
чином, знизить вплив НФП у країні.
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складний проект, націлений на співпрацю з національними органами влади у шести країнах-партнерах Східної
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