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Шановний Андрiю Володимировичуl

нацiональним агентством Украiни з питань виявлення, розшуку та
управлiНня актиВами, одержанимИ вiд корупцiйних та iнших злочинiв {даrri *
Нацiонапьне агвнтство) розглянуто Ваш запит Ngl/l1 вiд 18.01 .2аý llрс надання
iнформацiт вiдповiдно до стаrгi 20 Закону Украiни опро адвокатуру та
адвокатську лiяльнiстьr> (далi * Запит) та повiдомлясться.

нацiональне агентrrво Украiъи з питань виявлеI{ня, розшуку та управлiння
активами, одержaнимн вiд корупцiйних та iнших злочинiв (да-rri * Нацiон{tльне
агентствО) с центраJIьним органом виконавчоi' влади зi спецiальним статусом,
що забезпечус формування та реалiзацiю державнот полiтики у сферi виявлення
та розшуку активiв, на якi може бути накJrадено арешт у кримiнальному
провадженнi, таlабо з управлiння активамиl на якi накладен0 арешт або якi
конфiсковано у кримiнальному провадженнi вiдповiдно до Закону YKpaiHl"l кПро
Нацiональне агентство Украни з питань виявлення} розшуку та управлiння
аКТИВаМИ, Одержаними вiд корупrriйних та iнших злочинiв} (далi * Закон).

повноваження Нацiональног0 агентства з управлiння арештованим (до
конфiскацii) майном визначенi статтями l, 9, 10, 19-24 Закону та статгею l00
КримiнаЛьногО процесущtьнOго кодексу Украihи (далi * кпК Украiни).

Зокрема, частиноЮ першою cTaTTi 19 Закону визначено, що Нацiональне
агентство здiйснюе управлiння активами, Н& якi накладсн0 арешт у
кримiнальнOму провадженнi, у тому .rислi як захiд забезпе.rgння позову * лишý
щOдо позову, пред'явленого в iHTepecax держави, iз вýтановленням заборони
ро3поряджатися rа/аба користуватися такими активами, сума або BapTicTb яких
дорiвнrос або перевищуе 200 розмiрiв мiнiмальноi' заробiтноi плати,
встановленот на 1 сiчня вiдповiднOго року. Зазначенi активи приймаються в
управлiнНя на пiдСтавi ухвали слiдчgро суддi, суду чи згоди влаiкrпа активiв,
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Konll Нацiональному пlзнlшеkonll яких надсилаються Нацiональному агентству не гliзнiше наступного
РОбОЧОГО дня пiсля ix винесення (налання) з вiдповiдним зверненням прокурOра.

Вiдповiдно до cTaTTi 21 Закону управпiння рухомим та нерухOмим майном,
цiнними паперами, майновими та iншими шравами здiйснюеться Нацiональним
аГентстВом шlляхом реа.пiзаuii'вiдповiдних &ктивiв або передачi ix в управлiння.
УпРавлiння активами здiйснюеться на умовах ефективноотi, а такох( збереження
та збiльшення Тх BapTocTi.

Виходячи з наведених вище норм 3акону, дiяльнlсть НацiоныIьнOго
аГеНТСТВа З управлiння арештованими у кримiнальному прOвадженнi активами
вiдбувасться lпроводиться викJIючно з метою та на викOнання рiшень слiдчого
СУДдi, суду, що супроводжуються вiдповiдними зверненнями прокурсреi з
дOтриманням вимог чинного закокодавства УкраiЪи.

Ухва-гtою Печерського районног0 суду м. Киева вiд 05.10.2018 у справi
м 757l47229ll 8-к (далi Ухва.rrа) пOстановлено передати в управлiния
НаЦiОНаЛьНомУ агентству у порядку та на умовах, визначених Законом, актиgи,
На ЯКi У кримiнltльному провадженrri накладено арешт та визнано речовими
ДОКаЗаМИ, а С&Ме: маЙновиЙ комплекс, щ0 знаходитъся за адрsсою:
МиколаiЪська обл., смт, Братське, вул. Промислова, 4 (далi * Актив).

НаЦiОналЬним агентством завершуеться пiдготовчi заходи перешбаченi
Законом та Ухвалою. Зокрема, здiйснено державну ресстраuiя прав на
УПРаВЛiННЯ ЦиМи активами з боку Нацiовального агентства, аналiз шереданих з
правоохоронних органiв документiв та вирiшуетъся питання з обрання способу
управлiння.

звертаем0 увагу, що правовий стаryс, права та обов'язки упOвноважених
ОСiб НаЦiОНаПьного агентства визначено статтею l 1 Закону та пOложенням про
УПОВНОВаЖtsШих осiб Нацiонального агеýтства що зареестровано в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни 05.06.2018 Ng 67З132|25.

виконанням заходiв з управлiння активами, якi передбаченi Законом та
Ухвалою У Нацiональному агентствi здiйснюють самостiйнi cTpyKTypHi
пiдроздiли ЦентрЕlльного апарату НацiональнOго Агентства9 а саме Управлiння з
питань управлiншя активами та Юриличне Управлiння.

також повiдомлясмо, Що з метою вжиття заходiв вiдповiдно до чиннOг0
законодавства 15,01.2018 заJtви про розкрадання майна, майнового кOмплекýу
розташоВаног0 за адресою: вул. Промислова 4, смт. Братське, МнколаТвськоТ
областi направленi за належнiстю на адресу Нацiонаrrьноi полiuiт Украiни.
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