
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

 

1. Зауваження ГНЕУ до 7279-1: деякі проступки не можуть бути ефективно розслідувані у встановлені законопроектом строки: частина 1 статей  ст. 196, 222, 

232,-, 240, 243, 247, статтями 209-1, 219, 220,-, 223-1, 223-2, 250. 

2. Зауваження ЛДУВС: 1) Доцільно не вносити зміни до КК, а визначити перелік злочинів у КПК, які необхідно розслідувати у спрощеному порядку. 

2) Невідповідність положень КК і КПК Конституції України щодо термінології (злочин, проступок, кримінальне правопорушення, злочинний 

(кримінально протиправний) наказ або розпорядження). 

3. Зауваження ЛДУВС: спірною є позиція щодо штучного переведення злочинів невеликої тяжкості у злочини середньої тяжкості. Це призведе до 

неможливості застосування пільгових інститутів (ст. 45,46 КК). 

4. НАВС: встановлення особливостей проведення дізнання не повинно встановлювати  особливостей базових понять теорії кримінального процесу 

загалом, і доказового права зокрема, ці особливості можуть стосуватися лише самої процедури розслідування. 

НАВС: Альтернативним способом спрощення розслідування злочинів є визначення в КПК переліку статей, які будуть віднесені до кримінальних 

проступків. 

5. Мінюст: процесуальні строки щодо проступків потребують перегляду та узгодження з іншими нормами КПК. 

6. КНУ ім. Т. Шевченка: термінологічні зміни є хибним шляхом реформування законодавства. Більш прийнятним є спосіб вдосконалення правил 

досудового розслідування проваджень щодо злочинів невеликої тяжкості. 

7. КНУ ім. Т. Шевченка: неправильним є підхід спрощення судового розгляду проступків виключно у залежності від процесуальної поведінки потерпілого, 

хоча у європейських державах концептуальний підхід зовсім інакший. 

8. Зауваження і пропозиції НЮУ ім. Я. Мудрого див. у цієї таблиці, а також у Наук. висновку і додатках до них. 

9. Кафедра кримінального процесу НЮУ імені Ярослава Мудрого та кафедра кримінального процесу і ОРД НЮУ імені Ярослава Мудрого: у зв’язку із 

регламентацією в КПК правового статусу такого нового суб’єкта кримінального провадження як «дізнавач», вважаємо, що доцільніше було б у всіх 

нормах, які регламентують повноваження слідчого під час досудового розслідування зазначити також і дізнавача, як особу, яка здійснює дізнання. Таким 

чином, пропонуємо замінити слово «слідчий» словосполученням «Дізнавач, слідчий» у всіх відмінках. Це, зокрема, стосується норм, передбачених такими 

статтями: 9, 20, 22, 25, п. 4 ч. 2 ст. 36, ч. 1 ст. 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57 та ін. 

10. Кафедра кримінального процесу НЮУ імені Ярослава Мудрого та кафедра кримінального процесу і ОРД НЮУ імені Ярослава Мудрого:  у всіх статтях, 

в яких мова йде про кримінально-протиправне діяння, слово «злочин» необхідно замінити на словосполучення «кримінальне правопорушення». Це, 

зокрема, стосується положення п. 2 ч. 2 ст. 27 та низки інших статей. 

1.Зауваження НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Національної академії правових наук України (НАПрН України) щодо КК: 

 (1) до 7279-1: цей проект не може бути враховано з наступних підстав: цей проект ґрунтується на підході, який призведе до нічим не виправданого і 

безпідставного розширення меж криміналізації та віднесення до кола кримінальних правопорушень тих діянь (більше 100 діянь), які відповідно до чинного 

законодавства є адміністративними правопорушеннями, що суперечить загальновизнаним уявленням про перспективи розвитку кримінального права, 

диференціації та гуманізації його законодавчих приписів; вказаний проект базується на відмові від основоположних понять і категорій кримінального 

права та законодавства, зокрема, це стосується такої фундаментальної категорії кримінального права як суспільна небезпечність, що є найважливішою 

ознакою кримінального правопорушення; законопроект 7279-1 перенасичений казуїстичними і суперечливими поняттями і термінами, які не притаманні 

національному (в тому числі і кримінальному) законодавству; він (цей проект) руйнує всю систему КК і у цілому ряді випадків побудований на відмові від 

усталених і таких що виправдали себе часом інститутів (приміром, виключає цілу низку норм, які надають можливість звільнити особу за певних підстав 

від кримінальної відповідальності); цей проект ‒ того ж самого змісту, але лише під іншою назвою ‒ був предметом розгляду Венеціанської комісії, яка 

висловила низку серйозних принципових зауважень на 65 сторінках (Попередній висновок генерального директорату з прав людини та верховенства права 

ради Європи щодо проекту закону України № 2897 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних 

проступків» додається). Жодне з цих зауважень у законопроекті № 7279-1 враховано не було; цей законопроект, але лише під назвою «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України», вже був предметом розгляду у Верховній 

Раді України, утім 23.05.2017 р. і був відхилений та знятий з розгляду; 
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(2) до 7279: цей законопроект включає низку положень, що вже були предметом критики науковців НЮУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ ВПЗ ім. акад. В.В 

Сташиса і мають принциповий, концептуальний характер, зокрема, щодо штучної «підгонки» кримінального проступку до злочинів невеликої тяжкості й 

визнання кримінальним проступком діяння, що карається позбавленням волі на строк до 2-х років, а в деяких випадках і підвищення максимального 

строку цього покарання або розміру штрафу у ряді санкцій. Це суперечить принципу гуманізації кримінальної відповідальності як основного при 

запровадженні кримінального проступку, тобто родове поняття «кримінальне правопорушення» та його види (кримінальний проступок і злочин з його 

різновидами) визначені в проекті помилково; містяться і інші концептуальні і системні помилки (див. матеріали, надіслані НЮУ ім. Ярослава Мудрого до 

ВР України і Генеральної прокуратури України). Крім того, у проекті і таблиці відсутня низка статей, що потребують удосконалення. Висновок: проект 

потребує суттєвого доопрацювання з виправленням помилок системного і концептуального характеру. 

 

 

  

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Пропозиції та поправки до 

проекту 

Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований 

головним комітетом в остаточній 

редакції 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 130. Керування суднами особами, які 

перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції 

 

Керування річковими або маломірними суднами 

судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, 

а так само передача керування судном особі, яка 

перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом 

таких лікарських препаратів, а також відмова осіб, які 

керують річковими або маломірними суднами від 

проходження відповідно до встановленого порядку 

огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, 

що знижують увагу та швидкість реакції, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі ста 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або позбавлення права керування всіма 

видами плавучих засобів на строк від одного до трьох 

років, або громадські роботи на строк від сорока до 

шістдесяти годин, або адміністративний арешт на 

строк від десяти до п’ятнадцяти діб. 

 

 

 

 

 

НАВС: 

 

Частина 1 і 3 частково не узгоджуються. 

У частині 3 статті 130слово 

«наркотиків» замінити на «наркотичних 

засобів, психотропних речовин». 

Пропозиція викласти ст. 130 КУпАП в 

новій редакції для усунення багатьох 

неточностей та прогалин. 

 

НАПУ: 

У разі прийняття такої редакції ст. 130 

для правопорушника стають вигідними 

відмова або ухилення у будь-який спосіб 

від проходження огляду на стан сп’яніння 

і, відповідно, від проходження судово-

медичної експертизи, за що передбачено 

лише адміністративну відповідальність за 

ч. 2 ст. 130 КУпАП. Логічним було б 

передбачити й кримінальну 

відповідальність за відмову від 

проходження огляду. 

 

ДДУВС: 

 

Не зрозуміло яким чином керування 

одних транспортних засобів при 

однакових умовах відносяться до 

кримінального правопорушення, а інших 
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Дії, передбачені частиною першою цієї статті, 

вчинені особами, які не мають права керування 

річковими або маломірними суднами, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі ста 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або адміністративний арешт на строк від 

десяти до п'ятнадцяти діб. 

 

Відмова особи, яка керує судном або транспортним 

засобом, від проходження відповідно до встановленого 

порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у 

розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з позбавленням права керування 

транспортними засобами на строк один рік і на інших 

осіб - накладення штрафу в розмірі шестисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Уживання водієм транспортного засобу після 

дорожньо-транспортної пригоди за його участю 

алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, 

виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до 

офіційно затвердженого складу аптечки або призначені 

медичним працівником), або після того, як 

транспортний засіб був зупинений на вимогу 

поліцейського, до проведення уповноваженою особою 

медичного огляду з метою встановлення стану 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або 

щодо вживання лікарських препаратів, що знижують 

його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття 

рішення про звільнення від проведення такого огляду, - 

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у 

розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або адміністративний 

арешт на строк п’ятнадцять діб, з позбавленням права 

керування транспортними засобами на строк три роки. 

засобів до адміністративної. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

 

Назва статті вужча за її зміст. В назві 

йдеться тільки про керування суднами 

особами, які перебувають у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та 

швидкість реакції, а у тексті згадуються й 

особи, які керують й іншими (можна 

здогадатися − колісними) транспортними 

засобами. 

 

Згадка про водіїв колісних транспортних 

засобів «випливає» тільки у ч. 3 

запропонованої статті, і то тільки тому, що 

в редакції ч. 3, поруч зі словом «судном», 

згадується інший, якийсь «міфічний» 

транспортний засіб. Залучимо трохи уяви: 

мабуть таки колісний транспортний засіб…. 

 

Редакція ч. 3 запропонованої статті не 

досить вдала ще й з тих причин, що між 

словами «судном» і словосполученням 

«транспортним засобом» стоїть розділовий 

сполучник «або», наявність якого, за 

логікою, вимагає від читача «судна» не 

визнавати транспортними засобами. 

 

Санкції статей КУпАП не мають бути 

більш суворими за санкції кримінальних 

правопорушень. Тобто, максимальний 

розмір штрафу, передбачений КУпАП не 

повинен перевищувати мінімальний розмір 

штрафу, передбачений КК України. 

Нажаль до розуміння цієї логічної 

схеми законодавець ніяк не 

наблизиться… 

 

Редакція статті 130 КУпАП не 

узгоджується з редакцією статті 286-1 КК 

України. 
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Відсутні критерії такого розмежування. 

Сам факт управління транспортним 

засобом в стані алкогольного чи ін. 

сп’яніння не є настільки суспільно 

небезпечним, щоб встановлювати за це 

кримінальну відповідальність. Немає 

матеріальної шкоди, інших ознак суспільної 

небезпеки… 

 

Кримінальний кодекс 

 

Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України 

 

1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням 

правове забезпечення охорони прав і свобод людини і 

громадянина, власності, громадського порядку та 

громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою 

України від кримінально протиправних посягань, 

забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання 

кримінальним правопорушенням. 

2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс 

України визначає, які суспільно небезпечні діяння є 

кримінальними правопорушеннями та які покарання 

застосовуються до осіб, що їх вчинили. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У цілому підтримати, але 

запропонувати варіант, не пов’язаний з 

використанням терміну «кримінальна 

протиправність» 

По-перше, навряд чи доцільно без 

гострої необхідності вводити до тексту 

закону такі нові поняття і терміни, які у 

ньому, як правило, не використовувалися. 

По-друге, слід ураховувати і те, що в 

доктрині кримінального права в це 

поняття вкладається різний зміст, воно 

тлумачиться неоднаково. По-третє, майже 

не використовується це поняття і у 

правозастосовній практиці. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Кримінальний кодекс України має 

своїм завданням правове забезпечення 

охорони прав і свобод людини і 

громадянина, власності, громадського 

порядку та громадської безпеки, довкілля, 

конституційного устрою України від 

кримінальних правопорушень, 

забезпечення миру і безпеки людства, а 

також запобігання кримінальним 

правопорушенням. 

 

 

  

Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності 

 

1. Підставою кримінальної відповідальності є вчинення 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 
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особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад 

кримінального правопорушення, передбаченого цим 

Кодексом. 

2. Особа вважається невинуватою у вчиненні 

кримінального правопорушення і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в 

законному порядку і встановлено обвинувальним вироком 

суду. 

3. Ніхто не може бути притягнений до кримінальної 

відповідальності за те саме кримінальне 

правопорушення більше одного разу. 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

Стаття 3. Законодавство України про кримінальну 

відповідальність 

… 

3. Кримінальна протиправність діяння, а також його 

караність та інші кримінально-правові наслідки 

визначаються тільки цим Кодексом. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У цілому підтримати, але 

запропонувати варіант, не пов’язаний із 

використанням терміну «протиправність» 

(див. пояснення до статті 1 та Висновок) 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

3. Визнання діяння кримінальним 

правопорушенням, його караність та інші 

кримінально правові наслідки 

визначаються тільки цим Кодексом. 

  

Стаття 4. Чинність закону про кримінальну 

відповідальність у часі 

… 

2. Кримінальна протиправність і караність, а також 

інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються 

законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час 

вчинення цього діяння. 

3. Часом вчинення кримінального правопорушення 

визнається час вчинення особою передбаченої законом про 

кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.  

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У цілому підтримати, але 

запропонувати варіант, не пов’язаний із 

використанням терміну «протиправність» 

(див. пояснення до статті 1 та Висновок) 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

2. Визнання діяння кримінальним 

правопорушенням, його караність та 

інші кримінально-правові наслідки 
визначаються законом про кримінальну 

відповідальність, що діяв на час вчинення 

цього діяння. 

 

  

Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну 

відповідальність у часі 

 

1. Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує 

кримінальну протиправність діяння, пом'якшує 

кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У цілому підтримати, але 

запропонувати варіант, який не пов’язаний 

із використанням терміну 

«протиправність» і спрямований на 

скорочення тексту закону (див. пояснення 
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становище особи, має зворотну дію у часі, тобто 

поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до 

набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які 

відбувають покарання або відбули покарання, але мають 

судимість. 

2. Закон про кримінальну відповідальність, що 

встановлює кримінальну протиправність діяння, 

посилює кримінальну відповідальність або іншим чином 

погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. 

… 

4. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого 

цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність 

змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, 

що скасовує кримінальну протиправність діяння, 

пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином 

поліпшує становище особи. 

до статті 1 та Висновок) 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

... 

1. Закон, що скасовує або пом’якшує 

кримінальну відповідальність чи іншим 

чином поліпшує становище особи, має 

зворотну дію у часі, тобто поширюється на 

осіб, які вчинили відповідні діяння до 

набрання таким законом чинності, у тому 

числі на осіб, які відбувають покарання 

або відбули покарання, але мають 

судимість. 

2. Закон, що встановлює або посилює 

кримінальну відповідальність чи іншим 

чином погіршує становище особи, не має 

зворотної дії в часі. 

… 

4. Якщо після вчинення особою діяння, 

передбаченого цим Кодексом, закон про 

кримінальну відповідальність змінювався 

кілька разів, зворотну дію в часі має той 

закон, що скасовує або пом’якшує 

кримінальну відповідальність чи іншим 

чином поліпшує становище особи. 

Стаття 6. Чинність закону про кримінальну 

відповідальність щодо кримінального правопорушення, 

вчиненого на території України 

 

1. Особи, які вчинили кримінальне правопорушення 

на території України, підлягають кримінальній 

відповідальності за цим Кодексом. 

2. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим 

на території України, якщо його було почато, продовжено, 

закінчено або припинено на території України. 

3. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим 

на території України, якщо його виконавець або хоча б 

один із співучасників діяв на території України. 

4. Питання про кримінальну відповідальність 

дипломатичних представників іноземних держав та інших 

громадян, які за законами України і міжнародними 

договорами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, не є підсудні у кримінальних 

Від Комітету: 

У ч. 4 замінити «злочин» на 

«кримінальне правопорушення» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

4. Питання про кримінальну 

відповідальність дипломатичних 

представників іноземних держав та інших 

громадян, які за законами України і 

міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України, не є підсудні у 

кримінальних справах судам України, в 

разі вчинення ними кримінального 
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справах судам України, в разі вчинення ними злочину на 

території України вирішується дипломатичним шляхом. 

правопорушення на території України 

вирішується дипломатичним шляхом. 

Стаття 7. Чинність закону про кримінальну 

відповідальність щодо кримінальних правопорушень, 

вчинених громадянами України або особами без 

громадянства за межами України 

 

1. Громадяни України та особи без громадянства, що 

постійно проживають в Україні, які вчинили кримінальні 

правопорушення за її межами, підлягають кримінальній 

відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

2. Якщо особи, зазначені у частині першій цієї статті, за 

вчинені кримінальні правопорушення зазнали 

кримінального покарання за межами України, вони не 

можуть бути притягнені в Україні до кримінальної 

відповідальності за ці кримінальні правопорушення. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

  

Стаття 8. Чинність закону про кримінальну 

відповідальність щодо кримінальних правопорушень, 

вчинених іноземцями або особами без громадянства за 

межами України 

 

1. Іноземці або особи без громадянства, що не 

проживають постійно в Україні, які вчинили кримінальні 

правопорушення за її межами, підлягають в Україні 

відповідальності за цим Кодексом у випадках, 

передбачених міжнародними договорами або якщо вони 

вчинили передбачені цим Кодексом тяжкі або особливо 

тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або 

інтересів України. 

2. Іноземці або особи без громадянства, що не 

проживають постійно в Україні, також підлягають в 

Україні відповідальності згідно з цим Кодексом, якщо вони 

за межами України вчинили у співучасті із службовими 

особами, які є громадянами України, будь-яке 

кримінальне правопорушення, передбачене у статтях 

368, 368-3, 368-4, 369 і 369-2 цього Кодексу, або якщо вони 

пропонували, обіцяли, надали неправомірну вигоду таким 

службовим особам, або прийняли пропозицію, обіцянку 

неправомірної вигоди чи одержали від них таку вигоду.… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося  

 

 

  

Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами 

України 
Від Комітету: 

У. 2 замінити «злочин» на 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1455090048912846#n2583
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1455090048912846#n2583
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1455090048912846#n2605
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1455090048912846#n2617
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1455090048912846#n2617
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1455090048912846#n2628
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1455090048912846#n2640
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1455090048912846#n2640
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1. Вирок суду іноземної держави може бути врахований, 

якщо громадянин України, іноземець або особа без 

громадянства були засуджені за кримінальне 

правопорушення, вчинене за межами України, та знову 

вчинили кримінальне правопорушення на території 

України. 

2. Відповідно до частини першої цієї статті рецидив 

злочинів, невідбуте покарання або інші правові наслідки 

вироку суду іноземної держави враховуються при 

кваліфікації нового кримінального правопорушення, 

призначенні покарання, звільненні від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

 

«кримінальне правопорушення» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

... 

2. Відповідно до частини першої цієї 

статті рецидив кримінальних 

правопорушень, невідбуте покарання 

або інші правові наслідки вироку суду 

іноземної держави враховуються при 

кваліфікації нового кримінального 

правопорушення, призначенні 

покарання, звільненні від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

 

Стаття 10. Вирішення питання про кримінальну 

відповідальність осіб, які підлягають кримінальній 

відповідальності за законодавством іноземної держави і 

перебувають на території України, та виконання вироків, 

винесених іноземними судами чи міжнародними судовими 

установами 

 

1. Громадяни України, які вчинили кримінальне 

правопорушення поза межами України, не можуть бути 

видані іноземній державі для притягнення до кримінальної 

відповідальності та віддання до суду. 

2. Іноземці та особи без громадянства, які вчинили 

кримінальне правопорушення поза межами України і 

перебувають на території України, можуть бути видані 

іноземній державі для притягнення до кримінальної 

відповідальності і віддання до суду. 

3. Україна може перейняти кримінальне провадження, в 

якому судовими органами іноземної держави не ухвалено 

вирок, щодо громадян України та іноземців, які вчинили 

злочини за межами України і перебувають на території 

України, але які не можуть бути видані іноземній державі 

або у видачі яких відмовлено, якщо діяння, у зв’язку з 

яким запитується передача кримінального провадження, 

згідно з цим Кодексом визнається кримінальним 

правопорушенням. 

4. Виконання в Україні вироку іноземного суду чи 

міжнародної судової установи можливо, якщо діяння, 

Від Комітету: 

У ч. 3 замінити «злочин» на 

«кримінальне правопорушення» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

3. Україна може перейняти 

кримінальне провадження, в якому 

судовими органами іноземної держави 

не ухвалено вирок, щодо громадян 

України та іноземців, які вчинили 

кримінальні правопорушення за 

межами України і перебувають на 

території України, але які не можуть 

бути видані іноземній державі або у 

видачі яких відмовлено, якщо діяння, у 

зв’язку з яким запитується передача 

кримінального провадження, згідно з 

цим Кодексом визнається 

кримінальним правопорушенням. 
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внаслідок вчинення якого було ухвалено вирок, згідно з 

цим Кодексом визнається кримінальним 

правопорушенням або було б кримінальним 

правопорушенням у разі його вчинення на території 

України. 

 

Розділ III. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,    

ЇХ ВИДИ ТА СТАДІЇ 

   

Стаття 11. Поняття кримінального правопорушення 

 

1. Кримінальним правопорушенням є передбачене 

цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія 

або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального 

правопорушення. 

2. Не є кримінальним правопорушенням дія або 

бездіяльність,  яка хоча формально і містить ознаки 

будь-якого діяння,  передбаченого цим Кодексом, але 

через малозначність не становить суспільної небезпеки,  

тобто  не заподіяла і не могла заподіяти  істотної шкоди 

фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі. 

 

ХНУВС: 

 

Відсутність вказівки на матеріальну 

ознаку правопорушення робить 

неможливість відмежування 

кримінального проступку від 

малозначного діяння. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося. 

 

  

Стаття 12. Класифікація кримінальних 

правопорушень  

 

1. Кримінальні правопорушення поділяються на 

кримінальні проступки і злочини.  

2. Кримінальним проступком є передбачене цим 

Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення 

якого передбачене покарання  у  виді позбавлення волі 

на строк не більше двох років, або інше,  більш м'яке 

покарання за винятком основного покарання у виді 

штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

3. Злочини поділяються на середньої тяжкості, 

тяжкі та особливо тяжкі.  

4. Злочином середньої тяжкості є передбачене цим 

Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення 

якого передбачене основне  покарання  у виді штрафу в 

розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або позбавлення  волі на 

строк не більше п'яти років.  

5. Тяжким  злочином  є  передбачене цим Кодексом 

діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого 

ВССУ: 

 

Ч. 3 ст. 12 КК доцільно доповнити 

абзацом такого змісту: «злочином є 

передбачене цим Кодексом діяння (дія або 

бездіяльність), за вчинення якого 

передбачене покарання у виді позбавлення 

волі на строк понад два роки або основне 

покарання у виді штрафу  в розмірі понад 

три тисячі неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян». 

 

Нелогічною визначається класифікація 

злочинів, починаючи із злочинів середньої 

тяжкості. Більш логічно встановити такі 

види ланок : нетяжкі, тяжкі, особливо 

тяжкі. 

 

ХНУВС: 

 

Необхідно встановити поняття злочину. 
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передбачене основне покарання у виді штрафу в 

розмірі не більше двадцяти  п'яти  тисяч 

неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян або 

позбавлення волі на строк не більше десяти років.  

6. Особливо тяжким злочином є  передбачене цим 

Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення 

якого передбачене основне  покарання у виді  штрафу в 

розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних 

мінімумів  доходів  громадян,  позбавлення волі на 

строк понад десять років або довічного позбавлення 

волі.  

7. Ступінь  тяжкості  кримінального 

правопорушення, за вчинення якого передбачене 

одночасно основне покарання у виді штрафу та 

позбавлення  волі, визначається, виходячи зі строку 

покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за 

відповідний злочин 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Не підтримати і:                        1. 

Запропонувати таку редакцію ст. 12 КК, 

яка заснована на тому, що кримінальним 

проступком визнається лише таке діяння, 

за яке в законі НЕ передбачено покарання 

у виді позбавлення волі. Це відповідає 

європейським підходам (див. п. 7,8, 11, 12 

Висновку) 

2. Окрім цього, запропоновано інше 

розташування в ст. 12 різних її частин. 

3. Виключено також зайву вказівку на 

«діяння (дію чи бездіяльність), 

передбачене цим Кодексом». Ця 

принципова ознака вже поміщена в ч. 1 ст. 

11 КК, у якій наводиться загальне поняття 

кримінального правопорушення. 

4. У ч. 6 ст. 12 КК залишити вказівку на 

«злочин», бо положення цієї частини 

стосуються тільки злочинів і не мають 

відношення до проступків. 

5. Запропонована редакція додається 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

ці зауваження принципового характеру, 

доцільно викласти в редакції: 

1. Кримінальні правопорушення 

залежно від ступеня їх тяжкості 

поділяються на кримінальні проступки та 

злочини. Злочини поділяються на менш 

тяжкі, тяжкі та особливо тяжкі. 

2. Кримінальним проступком є 

кримінальне правопорушення, за яке 

передбачене покарання у виді 

обмеження волі, або інше, більш м’яке 

покарання за винятком основного 

покарання у виді штрафу в розмірі понад 

три тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

3. Менш тяжким є злочин, за який 

передбачене основне покарання у виді 

штрафу в розмірі не більше десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або позбавлення волі на строк не 
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більше п’яти років. 

 

Стаття 13. Закінчене та незакінчене кримінальне 

правопорушення 
 

1. Закінченим кримінальним правопорушенням 

визнається діяння, яке містить усі ознаки складу 

кримінального правопорушення, передбаченого 

відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу. 

2. Незакінченим кримінальним правопорушенням є 

готування до кримінального правопорушення та замах 

на кримінальне правопорушення. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

  

Стаття 14. Готування до кримінального 

правопорушення 
 

1. Готуванням до кримінального правопорушення є 

підшукування або пристосування засобів чи знарядь, 

підшукування співучасників або змова на вчинення 

злочину, усунення перешкод, а також інше умисне 

створення умов для вчинення злочину. 

2. Готування до кримінального проступку не тягне за 

собою кримінальної відповідальності. 

Від Комітету: 

У ч. 1 замінити «злочин» на 

«кримінальне правопорушення» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Готуванням до кримінального 

правопорушення є підшукування або 

пристосування засобів чи знарядь, 

підшукування співучасників або змова на 

вчинення кримінального 

правопорушення, усунення перешкод, а 

також інше умисне створення умов для 

вчинення кримінального 

правопорушення. 
 

  

Стаття 15. Замах на кримінальне правопорушення 

 

1. Замахом на кримінальне правопорушення є 

вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або 

бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого 

відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, 

якщо при цьому кримінальне правопорушення не було 

доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі. 

2. Замах на вчинення кримінального 

правопорушення є закінченим, якщо особа виконала усі 

дії, які вважала необхідними для доведення 

кримінального правопорушення до кінця, але 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

Запропонувати уточнити редакцію ч. 2 

(скоротити текст закону):  

2. Замах на вчинення кримінального 

правопорушення є закінченим, якщо 

особа виконала усі дії, які вважала 

необхідними для доведення 

кримінального правопорушення до 

кінця, але воно не було закінчено з 

причин, які не залежали від її волі. 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n688
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кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, 

які не залежали від її волі. 

3. Замах на вчинення кримінального 

правопорушення є незакінченим, якщо особа з причин, 

що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала 

необхідними для доведення кримінального 

правопорушення до кінця. 

 

Стаття 16. Кримінальна відповідальність за 

незакінчене кримінальне правопорушення 
 

Кримінальна відповідальність за готування до 

кримінального правопорушення і замах на кримінальне 

правопорушення настає за статтею 14 або 15 і за тією 

статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає 

відповідальність за закінчене кримінального 

правопорушення. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

  

Стаття 17. Добровільна відмова при незакінченому 

кримінальному правопорушенні 
 

1. Добровільною відмовою є остаточне припинення 

особою за своєю волею готування до кримінального 

правопорушення або замаху на злочин, якщо при цьому 

вона усвідомлювала можливість доведення 

кримінального правопорушення до кінця. 

2. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення 

кримінального правопорушення до кінця, підлягає 

кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо 

фактично вчинене нею діяння містить склад іншого 

кримінального правопорушення. 

 

Від Комітету: 

У ч. 1 замінити «злочин» на 

«кримінальне правопорушення» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Розділ IV. ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ'ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВОПОРУШЕННЯ) 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

  

Стаття 18. Суб'єкт кримінального правопорушення 

 

1. Суб'єктом кримінального правопорушення є 

фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне 

правопорушення у віці, з якого відповідно до цього 

Кодексу може наставати кримінальна відповідальність. 

2. Спеціальним суб'єктом кримінального 

правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила у 

віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 

кримінальне правопорушення, суб'єктом якого може 

бути лише певна особа. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У цілому підтримати, але уточнити 

редакцію ч. 2 (перебудувати текст закону):  

2. Спеціальним суб'єктом 

кримінального правопорушення є 

фізична осудна особа, яка у віці, з якого 

може наставати кримінальна 

відповідальність, вчинила кримінальне 

правопорушення, суб'єктом якого може 

бути лише певна особа. 

 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n72
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n75
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… НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

Стаття 19. Осудність 

 

1. Осудною визнається особа, яка під час вчинення 

кримінального правопорушення могла усвідомлювати 

свої дії (бездіяльність) і керувати ними. 

… 

3. Не підлягає покаранню особа, яка вчинила 

кримінальне правопорушення у стані осудності, але до 

постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що 

позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) або керувати ними. До такої особи за 

рішенням суду можуть застосовуватися примусові заходи 

медичного характеру, а після одужання така особа може 

підлягати покаранню. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 20. Обмежена осудність 

 

1. Підлягає кримінальній відповідальності особа, 

визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під час 

вчинення кримінального правопорушення, через 

наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною 

мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) 

керувати ними. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 21. Кримінальна відповідальність за 

кримінальні правопорушення, вчинені у стані сп'яніння 

внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або 

інших одурманюючих речовин 

 

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у 

стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних 

засобів або інших одурманюючих речовин, підлягає 

кримінальній відповідальності. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність 

 

1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, 

яким до вчинення кримінального правопорушення 

виповнилося шістнадцять років. 

2. Особи, що вчинили кримінальні правопорушення 

у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 
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кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство 

(статті 115-117), посягання на життя державного чи 

громадського діяча, працівника правоохоронного органу, 

члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону або військовослужбовця, 

судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх 

діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, 

захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, 

пов'язаною з наданням правової допомоги, представника 

іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 443), умисне 

тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частина третя 

статей 345, 346, 350, 377, 398), умисне середньої тяжкості 

тілесне ушкодження (стаття 122, частина друга статей 345, 

346, 350, 377, 398), диверсію (стаття 113), бандитизм 

(стаття 257), терористичний акт (стаття 258), захоплення 

заручників (статті 147 і 349), зґвалтування (стаття 152), 

насильницьке задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом (стаття 153), крадіжку (стаття 185, 

частина перша статей 262, 308), грабіж (статті 186, 262, 

308), розбій (стаття 187, частина третя статей 262, 308), 

вимагання (статті 189, 262, 308), умисне знищення або 

пошкодження майна (частина друга статей 194, 347, 352, 

378, частини друга та третя статті 399), пошкодження 

шляхів сполучення і транспортних засобів (стаття 277), 

угон або захоплення залізничного рухомого складу, 

повітряного, морського чи річкового судна (стаття 278), 

незаконне заволодіння транспортним засобом (частини 

друга, третя статті 289), хуліганство (стаття 296). 

 

Стаття 25. Необережність та її види 

 

1. Необережність поділяється на кримінально 

протиправну самовпевненість та кримінально 

протиправну недбалість. 

2. Необережність є кримінально протиправною 

самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість 

настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії 

або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх 

відвернення. 

3. Необережність є кримінально протиправною 

недбалістю, якщо особа не передбачала можливості 

настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії 

або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх 

передбачити. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У цілому підтримати, але 

запропонувати варіант (виключити зайві 

слова з тим, щоб не використовувати 

термін «протиправність») 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Необережність поділяється на  

самовпевненість та недбалість. 

2. Необережність є самовпевненістю, якщо 

особа передбачала можливість настання 

суспільно небезпечних наслідків свого 

діяння (дії або бездіяльності), але 

легковажно розраховувала на їх 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n745
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n726
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n2405
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 відвернення. 

3. Необережність є недбалістю, якщо 

особа не передбачала можливості настання 

суспільно небезпечних наслідків свого 

діяння (дії або бездіяльності), хоча 

повинна була і могла їх передбачити. 

Розділ VI. СПІВУЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРАВОПОРУШЕННІ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

  

Стаття 26. Поняття співучасті 

 

Співучастю у кримінальному правопорушенні є 

умисна спільна участь декількох суб'єктів кримінального 

правопорушення у вчиненні умисного кримінального 

правопорушення. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У цілому підтримати, але 

запропонувати варіант задля виключення 

зайвих слів з тексту закону. 

Співучастю є умисна спільна участь 

декількох суб'єктів кримінального 

правопорушення у вчиненні умисного 

кримінального правопорушення. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

  

Стаття 27. Види співучасників 

 

1. Співучасниками кримінального правопорушення, 

поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та 

пособник. 

2. Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у 

співучасті з іншими суб'єктами кримінального 

правопорушення безпосередньо чи шляхом використання 

інших осіб, що відповідно до закону не підлягають 

кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила 

кримінальне правопорушення, передбачене цим 

Кодексом. 

3. Організатором є особа, яка організувала вчинення 

кримінального правопорушення (кримінальних 

правопорушень) або керувала його (їх) підготовкою чи 

вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила 

організовану групу чи злочинну організацію або керувала 

нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи 

організовувала приховування кримінально протиправної 

діяльності організованої групи або злочинної організації. 

4. Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, 

погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого 

співучасника до вчинення кримінального 

правопорушення. 

5. Пособником є особа, яка порадами, вказівками, 

Від Комітету: 

Необхідно замінити слово «злочинця» у 

ч.5, 6. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати тільки частково. Слід 

зберегти у другому реченні ч. 3 ст. 27 КК 

вказівку на «злочинну організацію», 

«злочинну діяльність», бо форми 

співучасті, передбачені в ч. 3 і 4 ст. 28 КК, 

виділяються стосовно вчинення не будь-

якого кримінального правопорушення, а 

тільки злочину (у всіх випадках, коли 

діяння вчиняється такими об’єднаннями, 

воно не може бути кримінальним 

проступком, а є тільки злочином). 

Запропонувати редакційні уточнення до 

ч. 5 та 6, спрямовані на скорочення тексту 

закону за рахунок виключення з нього 

зайвого використання терміну 

«кримінальне правопорушення» і терміну 

«протиправність»: 

5. Пособником є особа, яка порадами, 

вказівками, наданням засобів чи знарядь 

або усуненням перешкод сприяла 
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наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод 

сприяла вчиненню кримінального правопорушення 

іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь 

обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення 

кримінального правопорушення, сліди кримінального 

правопорушення чи предмети, здобуті кримінально 

протиправним шляхом, придбати чи збути такі предмети, 

або іншим чином сприяти приховуванню кримінального 

правопорушення. 

6. Не є співучастю не обіцяне заздалегідь 

переховування злочинця, знарядь і засобів учинення 

кримінального правопорушення, слідів кримінального 

правопорушення чи предметів, здобутих кримінально 

протиправним шляхом, або придбання чи збут таких 

предметів. Особи, які вчинили ці діяння, підлягають 

кримінальній відповідальності лише у випадках, 

передбачених статтями 198 та 396 цього Кодексу. 

7. Не є співучастю обіцяне до закінчення вчинення 

кримінального правопорушення неповідомлення про 

достовірно відоме підготовлюване або вчинюване 

кримінальне правопорушення. Такі особи підлягають 

кримінальній відповідальності лише у випадках, коли 

вчинене ними діяння містить ознаки іншого 

кримінального правопорушення. 

вчиненню кримінального 

правопорушення іншими 

співучасниками, а також особа, яка 

заздалегідь обіцяла переховати суб’єкта 

кримінального правопорушення, 

знаряддя, засоби чи сліди його 

вчинення або предмети, здобуті 

внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення, придбати чи збути 

такі предмети, або іншим чином 

сприяти приховуванню кримінального 

правопорушення. 

6. Не є співучастю не обіцяне 

заздалегідь переховування суб’єкта 

кримінального правопорушення, 

знарядь, засобів чи слідів його вчинення 

або предметів, здобутих внаслідок 

вчинення кримінального 

правопорушення, або придбання чи збут 

таких предметів. Особи, які вчинили ці 

діяння, підлягають кримінальній 

відповідальності лише у випадках, 

передбачених статтями 198 та 396 цього 

Кодексу. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

Організатором є особа, яка організувала 

вчинення кримінального правопорушення 

(кримінальних правопорушень) або 

керувала його (їх) підготовкою чи 

вчиненням. Організатором також є особа, 

яка утворила організовану групу чи 

злочинну організацію або керувала нею, 

або особа, яка забезпечувала фінансування 

чи організовувала приховування 

злочинної діяльності організованої групи 

або злочинної організації. 

… 

5. Пособником є особа, яка порадами, 

вказівками, наданням засобів чи знарядь 

або усуненням перешкод сприяла 

вчиненню кримінального правопорушення 

іншими співучасниками, а також особа, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n1332
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n2807
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яка заздалегідь обіцяла переховати 

суб’єкта кримінального 

правопорушення, знаряддя, засоби чи 

сліди його вчинення або предмети, здобуті 

внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення, придбати чи збути такі 

предмети, або іншим чином сприяти 

приховуванню кримінального 

правопорушення. 

6. Не є співучастю не обіцяне 

заздалегідь переховування суб’єкта 

кримінального правопорушення, знарядь, 

засобів чи слідів його вчинення або 

предметів, здобутих внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення, або 

придбання чи збут таких предметів. 

Особи, які вчинили ці діяння, підлягають 

кримінальній відповідальності лише у 

випадках, передбачених статтями 198 та 

396 цього Кодексу. 

 

Стаття 28. Вчинення кримінального 

правопорушення групою осіб, групою осіб за 

попередньою змовою, організованою групою або 

злочинною організацією 

 

1. Кримінальне правопорушення визнається таким, 

що вчинене групою осіб, якщо у ньому брали участь 

декілька (два або більше) виконавців без попередньої 

змови між собою. 

2. Кримінальне правопорушення визнається 

вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його 

спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які 

заздалегідь, тобто до початку кримінального 

правопорушення, домовилися про спільне його вчинення. 

3. Кримінальне правопорушення визнається 

вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні 

або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які 

попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для 

вчинення цього та іншого (інших) кримінального 

правопорушення, об'єднаних єдиним планом з розподілом 

функцій учасників групи, спрямованих на досягнення 

цього плану, відомого всім учасникам групи. 

4. Кримінальне правопорушення визнається 

ДДУВС: 

Організовані групи не можуть вчиняти 

проступки. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Не підтримати і залишити термін 

«злочин» у ч. 3 та ч. 4 ст. 28, бо такі форми 

співучасті можливі при вчиненні не будь-

якого кримінального правопорушення, а 

тільки злочину  

Що ж стосується терміну «кримінально-

протиправна група», то такої форми 

співучасті закону взагалі невідома. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

 

1. Кримінальне правопорушення визнається 

вчиненим групою осіб, якщо у ньому брали 

участь декілька (два або більше) виконавців 

без попередньої змови між собою. 

2. Кримінальне правопорушення визнається 

вчиненим за попередньою змовою групою 

осіб, якщо його спільно вчинили декілька 
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вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний 

стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і 

більше), члени якого або структурні частини якого за 

попередньою змовою зорганізувалися для спільної 

діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або 

особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або 

керівництва чи координації кримінально протиправної 

діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування 

як самої злочинної організації, так і інших кримінально 

протиправних груп. 

осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто 

до початку кримінального правопорушення, 

домовилися про спільне його вчинення. 

3. Злочин визнається вчиненим 

організованою групою, якщо в його 

готуванні або вчиненні брали участь 

декілька осіб (три і більше), які попередньо 

зорганізувалися у стійке об'єднання для 

вчинення цього та іншого (інших) 

злочинів, об'єднаних єдиним планом з 

розподілом функцій учасників групи, 

спрямованих на досягнення цього плану, 

відомого всім учасникам групи. 

4. Злочин визнається вчиненим 

злочинною організацією, якщо він скоєний 

стійким ієрархічним об'єднанням 

декількох осіб (п'ять і більше), члени 

якого або структурні частини якого за 

попередньою змовою зорганізувалися для 

спільної діяльності з метою 

безпосереднього вчинення тяжких або 

особливо тяжких злочинів учасниками цієї 

організації, або керівництва чи 

координації злочинної діяльності інших 

осіб, або забезпечення функціонування як 

самої злочинної організації, так і інших 

злочинних груп. 
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Стаття 29. Кримінальна відповідальність співучасників 

 

1. Виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній 

відповідальності за статтею Особливої частини цього 

Кодексу, яка передбачає вчинене ним кримінальне 

правопорушення. 

2. Організатор, підбурювач та пособник підлягають 

кримінальній відповідальності за відповідною частиною 

статті 27 і тією статтею (частиною статті) Особливої 

частини цього Кодексу, яка передбачає кримінальне 

правопорушення, вчинене виконавцем. 

3. Ознаки, що характеризують особу окремого 

співучасника кримінального правопорушення, 

ставляться в вину лише цьому співучасникові. Інші 

обставини, що обтяжують відповідальність і передбачені у 

статтях Особливої частини цього Кодексу як ознаки 

кримінального правопорушення, що впливають на 

кваліфікацію дій виконавця, ставляться в вину лише 

співучаснику, який усвідомлював ці обставини. 

4. У разі вчинення виконавцем незакінченого  

кримінального правопорушення інші співучасники 

підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у 

незакінченому злочині. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

4. У разі вчинення виконавцем 

незакінченого кримінального 

правопорушення інші співучасники 

підлягають кримінальній відповідальності 

за співучасть у незакінченому 

кримінальному правопорушенні. 

  

Стаття 30. Кримінальна відповідальність організаторів 

та учасників організованої групи чи злочинної організації 

1. Організатор організованої групи чи злочинної 

організації підлягає кримінальній відповідальності за всі 

злочини, вчинені організованою групою чи злочинною 

організацією, якщо вони охоплювалися його умислом. 

Від Комітету: 

У ч. 1 замінити «злочин» на 

«кримінальне правопорушення» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Не підтримати пропозицію комітету і 
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2. Інші учасники організованої групи чи злочинної 

організації підлягають кримінальній відповідальності за 

кримінальні правопорушення, у підготовці або вчиненні 

яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку 

виконував у кримінальному правопорушенні кожен із 

них. 

зберегти  термін «злочин», бо наявність 

таких форм співучасті,  про які йдеться в 

ч. 2 ст. 30 КК, можлива при вчиненні не 

будь-якого кримінального 

правопорушення, а тільки злочину 

Стаття 31. Добровільна відмова співучасників 

 

1. У разі добровільної відмови від вчинення 

кримінального правопорушення виконавець 

(співвиконавець) не підлягає кримінальній 

відповідальності за наявності умов, передбачених статтею 

17 цього Кодексу. У цьому випадку інші співучасники 

підлягають кримінальній відповідальності за готування до 

того кримінального правопорушення або замах на те 

кримінальне правопорушення, від вчинення якого 

добровільно відмовився виконавець. 

2. Не підлягають кримінальній відповідальності при 

добровільній відмові організатор, підбурювач чи пособник, 

якщо вони відвернули вчинення кримінального 

правопорушення або своєчасно повідомили відповідні 

органи державної влади про кримінальне 

правопорушення, що готується або вчиняється. 

Добровільною відмовою пособника є також ненадання ним 

засобів чи знарядь вчинення кримінального 

правопорушення або неусунення перешкод вчиненню 

кримінального правопорушення. 

3. У разі добровільної відмови будь-кого із 

співучасників виконавець підлягає кримінальній 

відповідальності за готування до кримінального 

правопорушення або за замах на кримінальне 

правопорушення, залежно від того, на якій із цих стадій 

його діяння було припинено. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Розділ VII. ПОВТОРНІСТЬ, СУКУПНІСТЬ ТА 

РЕЦИДИВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

   

Стаття 32. Повторність кримінальних 

правопорушень 
 

1. Повторністю кримінальних правопорушень 

визнається вчинення двох або більше кримінальних 

правопорушень, передбачених тією самою статтею або 

частиною статті Особливої частини цього Кодексу. 

2. Повторність, передбачена частиною першою цієї 

Від Комітету: 

У ч. 4 технічна описка, замість 

«встановлених» має бути «установлених». 

 

ХДУВС: 

Можливим варіантом визначення 

проблеми повторності є виокремлення 

двох інститутів: повторність злочинів та 
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статті, відсутня при вчиненні продовжуваного 

кримінального правопорушення, яке складається з двох 

або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним 

кримінально протиправним наміром. 

3. Вчинення двох або більше кримінальних 

правопорушень, передбачених різними статтями цього 

Кодексу, визнається повторним лише у випадках, 

передбачених в Особливій частині цього Кодексу. 

4. Повторність відсутня, якщо за раніше вчинене 

кримінальне правопорушення особу було звільнено від 

кримінальної відповідальності на підставах, 

встановлених законом, або якщо судимість за злочин 

було погашено або знято, а також після відбуття 

покарання за вчинення кримінального проступку. 

повторність проступків. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

1. Скоротити зайве використання 

терміну «кримінальне правопорушення» у. 

ч. 1. 

2. Відмовитися від використання 

терміну «протиправність» у ч. 2.  

3. З урахуванням того, що термін 

«намір» не має законодавчого визначення, 

використати термін «єдиним умислом» 

(без вказівки на злочинний) у ч. 2. 

4. Уточнити (змінити) редакцію тексту 

ч. 4 ст. 32 КК, бо під час відбування 

покарання за кримінальний проступок 

особа теж має судимість, яка погашається 

тільки після відбуття покарання. Тому 

загальна вказівка на погашення чи зняття 

судимості повністю вирішує питання. 

(запропонована редакція додається). 

 

 

Стаття 33. Сукупність кримінальних правопорушень 

 

1. Сукупністю злочинів визнається вчинення особою 

двох або більше кримінальних правопорушень, 

передбачених різними статтями або різними частинами 

однієї статті Особливої частини цього Кодексу, за жоден з 

яких її не було засуджено. При цьому не враховуються 

злочини, за які особу було звільнено від кримінальної 

відповідальності за підставами, встановленими законом. 

2. При сукупності кримінальних правопорушень 

кожне з них підлягає кваліфікації за відповідною статтею 

або частиною статті Особливої частини цього Кодексу. 

Стаття 34. Рецидив кримінальних правопорушень 

Рецидивом кримінальних правопорушень визнається 

вчинення нового умисного кримінального 

правопорушення особою, яка має судимість за умисне 

кримінальне правопорушення. 

Від Комітету: 

Технічна описка, замінити «злочин» на 

«кримінальне правопорушення», а 

«жоден» на «жодне». 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Змінити редакцію ч. 1 ст. 33 КК, 

виключивши з неї зайве використання 

терміну «кримінальне правопорушення». 

 

Змінити редакцію ст. 34 КК, 

виключивши з неї зайве використання 

терміну «кримінальне правопорушення» 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Сукупністю визнається вчинення 

особою двох або більше кримінальних 

правопорушень, передбачених різними 

статтями або різними частинами однієї 

статті Особливої частини цього Кодексу, 

за жодне з яких її не було засуджено. При 
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цьому не враховуються кримінальні 

правопорушення, за які особу було 

звільнено від кримінальної 

відповідальності з підстав, встановлених 

законом. 

 

 

Стаття 34. Рецидив кримінальних правопорушень 

Рецидивом кримінальних правопорушень визнається 

вчинення нового умисного кримінального 

правопорушення особою, яка має судимість за умисне 

кримінальне правопорушення. 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

Рецидивом визнається вчинення нового 

умисного кримінального правопорушення 

особою, яка має судимість за умисне 

кримінальне правопорушення. 

  

Стаття 35. Правові наслідки повторності, сукупності та 

рецидиву кримінальних правопорушень 

 

Повторність, сукупність та рецидив кримінальних 

правопорушень враховуються при кваліфікації 

кримінальних правопорушень та призначенні покарання, 

при вирішенні питання щодо можливості звільнення від 

кримінальної відповідальності та покарання у випадках, 

передбачених цим Кодексом. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Виключити з тексту ст. 35 КК зайве 

використання терміну «кримінальних 

правопорушень» після слова «рецидив».  

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

Повторність, сукупність та рецидив 

враховуються при кваліфікації 

кримінальних правопорушень та 

призначенні покарання, при вирішенні 

питання щодо можливості звільнення від 

кримінальної відповідальності та 

покарання у випадках, передбачених цим 

Кодексом 

  

Розділ VIII. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ 

КРИМІНАЛЬНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЯННЯ 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Не підтримати та запропонувати такий 

варіант назви цього розділу з тим, щоб 

уникнути використання терміну 

«кримінальна протиправність» і більш 

точно визначити його правову природу: 

ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ 

КРИМІНАЛЬНУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Розділ VIII ОБСТАВИНИ, ЩО 

ВИКЛЮЧАЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

  

Стаття 38. Затримання особи, що вчинила Від Комітету:   
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кримінальне правопорушення 
 

1. Не визнаються кримінально протиправними дії 

потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення 

посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, і доставлення її 

відповідним органам влади, якщо при цьому не було 

допущено перевищення заходів, необхідних для 

затримання такої особи. 

2. Перевищенням заходів, необхідних для затримання 

злочинця, визнається умисне заподіяння особі, що вчинила 

кримінальне правопорушення, тяжкої шкоди, яка явно 

не відповідає небезпечності посягання або обстановці 

затримання злочинця. Перевищення заходів, необхідних 

для затримання злочинця, має наслідком відповідальність 

лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 

124 цього Кодексу. 

 

У ч. 2 необхідно замінити слова 

«злочинець» у всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

1. У цілому підтримати, але не 

використовувати в тексті термін 

«кримінально протиправне». 

2. У цілому підтримати, але виключити 

використання в тексті терміну 

«кримінально протиправне» ‒ замінити 

його терміном «особа, що вчинила 

кримінальне правопорушення». 

3. Скорегувати текст, слова: ‒ «має 

наслідком відповідальність» ‒ замінити 

словами ‒ «тягне за собою 

відповідальність». 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Не є кримінальним 

правопорушенням дії потерпілого та 

інших осіб безпосередньо після вчинення 

посягання, спрямовані на затримання 

особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, і доставлення її 

відповідним органам влади, якщо при 

цьому не було допущено перевищення 

заходів, необхідних для затримання такої 

особи. 

2. Перевищенням заходів, необхідних 

для затримання особи, що вчинила 

кримінальне правопорушення, 

визнається умисне заподіяння цій особі 

тяжкої шкоди, яка явно не відповідає 

небезпечності посягання або обстановці 

затримання. Перевищення заходів, 

необхідних для затримання особи, що 

вчинила кримінальне правопорушення, 

тягне за собою відповідальність лише у 

випадках, спеціально передбачених у 

статтях 118 та 124 цього Кодексу. 

Стаття 39. Крайня необхідність 

 

1. Не є кримінальним правопорушенням заподіяння 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 
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шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої 

необхідності, тобто для усунення небезпеки, що 

безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом 

правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним 

інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в 

даній обстановці не можна було усунути іншими засобами 

і якщо при цьому не було допущено перевищення меж 

крайньої необхідності. 

… 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

Стаття 40. Фізичний або психічний примус 

 

1. Не є кримінальним правопорушенням дія або 

бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду 

правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім 

впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не 

могла керувати своїми вчинками. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

 

  

Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження 

… 

3. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка 

відмовилася виконувати явно кримінально 

протиправний наказ або розпорядження. 

4. Особа, що виконала явно кримінально 

протиправний наказ або розпорядження, за діяння, 

вчинені з метою виконання такого наказу або 

розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на 

загальних підставах. 

5. Якщо особа не усвідомлювала і не могла 

усвідомлювати кримінально протиправного характеру 

наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою 

виконання такого наказу чи розпорядження, 

відповідальності підлягає тільки особа, що віддала 

кримінально протиправний наказ чи розпорядження. 

 

ДДУВС: 

 

Змін стаття не потребує, оскільки 

організована група і злочинна організація 

не вчиняє проступки. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Скорегувати текст і не використовувати 

в ньому термін «кримінально 

протиправний», замінивши його вказівкою 

(словами) на «наказ або розпорядження, 

які були явно спрямовані на вчинення 

кримінального правопорушення». 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

3. Не підлягає кримінальній 

відповідальності особа, що відмовилася 

виконувати наказ або розпорядження, 

які були явно спрямовані на вчинення 

кримінального правопорушення. 

4. Особа, що виконала наказ або 

розпорядження, які були явно спрямовані 

на вчинення кримінального 

правопорушення,  за діяння, вчинені з 

метою виконання такого наказу або 

розпорядження, підлягає кримінальній 

  



25 
 

відповідальності на загальних підставах. 

5. Якщо особа не усвідомлювала і не 

могла усвідомлювати, що наказ або 

розпорядження були явно спрямовані 

на вчинення кримінального 

правопорушення, то за діяння, вчинене з 

метою виконання такого наказу чи 

розпорядження, відповідальності підлягає 

тільки особа, що віддала цей наказ або 

розпорядження. 

Стаття 42. Діяння, пов'язане з ризиком 

 

1. Не є кримінальним правопорушенням діяння (дія 

або бездіяльність), яке заподіяло шкоду 

правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було 

вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення 

значної суспільно корисної мети. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 43. Виконання спеціального завдання з 

попередження чи розкриття кримінально протиправної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації 

 

1. Не є кримінальним правопорушенням вимушене 

заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, 

яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, 

беручи участь в організованій групі чи злочинній 

організації з метою попередження чи розкриття їх 

злочинної діяльності. 

… 

Від Комітету: 

Слово «злочинної діяльності» замінити 

на «кримінально протиправної 

діяльності». 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

1. Не підтримати, залишити редакцію 

назви такою, як вона є  у чинному КК, бо 

за таких форм співучасті може йтися 

тільки про вчинення злочину, а не 

кримінального проступку. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

 

  

Стаття 44. Правові підстави та порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності 

 

1. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, 

звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, 

передбачених цим Кодексом. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 45. Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям 

 

Від Комітету: 

Слово «злочину» замінити на 

«кримінальне правопорушення». 
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Особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок 

або необережний злочин середньої тяжкості, крім 

корупційних кримінальних правопорушень, 

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона 

після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла 

розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею 

збитки або усунула заподіяну шкоду. 

Примітка. Корупційними кримінальними 

правопорушеннями відповідно до цього Кодексу 

вважаються кримінальні правопорушення, передбачені 

статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх 

вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а 

також кримінальні правопорушення, передбачені 

статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього 

Кодексу. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати тільки частково, бо з 

урахуванням того, що: 

1) корупційні діяння не можуть 

належати до кримінальних проступків і 

мають бути віднесені тільки до категорії 

злочинів; 

2) злочини середньої тяжкості повинні 

мати іншу назву ‒ «менш тяжкі злочини» з 

урахуванням їх класифікації, 

запропонованій у ст. 12 КК; 

3) звільненню від кримінальної 

відповідальності (за умов, зазначених в 

законі) повинні підлягати не тільки особи, 

що вчинили кримінальні проступки, а й ті, 

що вчинили умисні менш тяжкі злочини, 

за які передбачено покарання не більш 

суворе, ніж позбавлення волі на строк 2 

роки, бо раніше ці діяння відносилися до 

злочинів невеликої тяжкості. 

Залишити редакцію примітки  до ст. 45 

КК незмінною,  бо всі корупційні діяння 

мають залишитись злочинамию 

З урахуванням зазначеного, 

запропонувати нову редакцію ст. 45 КК 

(див. Висновок). 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

Особа, яка вперше вчинила 

кримінальний проступок або умисний 

менш тяжкий злочин, за який 

передбачене покарання не більш суворе, 

ніж позбавлення волі на строк два роки,  

або необережний менш тяжкий злочин, 
крім корупційних кримінальних 

правопорушень, звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо вона 

після вчинення кримінального 

правопорушення щиро покаялася, 

активно сприяла його розкриттю і 

повністю відшкодувала завдані нею 

збитки або усунула заподіяну шкоду.. 

Стаття 46. Звільнення від кримінальної НЮУ ім. Ярослава Мудрого:   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n1273
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n1773
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2140
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2171
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2179
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2221
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2462
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2898
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n1432
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2436
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2535
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2547
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2547
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2563
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2563
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2583
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390900863082550#n2583
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відповідальності у зв'язку з примиренням винного з 

потерпілим 

 

Особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок 

або необережний злочин середньої тяжкості, крім 

корупційних кримінальних правопорушень, 

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона 

примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею 

збитки або усунула заподіяну шкоду. 

 

Не підтримати (див. пояснення до ст. 45 

КК) і запропонувати нову редакцію ст. 46 

КК: 

Особа, яка вперше вчинила 

кримінальний проступок або умисний 

менш тяжкий злочин, за який 

передбачене покарання  не більш 

суворе, ніж позбавлення волі на строк 

два роки,  або необережний менш 

тяжкий злочин, крім корупційних 

злочинів, звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо вона примирилася 

з потерпілим та відшкодувала завдані нею 

збитки або усунула заподіяну шкоду. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

Особа, яка вперше вчинила 

кримінальний проступок або умисний 

менш тяжкий злочин, за який 

передбачене покарання  не більш 

суворе, ніж позбавлення волі на строк 

два роки,  або необережний менш 

тяжкий злочин, крім корупційних 

правопорушень, звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо вона 

примирилася з потерпілим та 

відшкодувала завдані нею збитки або 

усунула заподіяну шкоду. 

Стаття 47. Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки 

 

1. Особу, яка вперше вчинила кримінальний 

проступок або злочин середньої тяжкості, крім 

корупційних кримінальних правопорушень, та щиро 

покаялася, може бути звільнено від кримінальної 

відповідальності з передачею її на поруки колективу 

підприємства, установи чи організації за їхнім 

клопотанням за умови, що вона протягом року з дня 

передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не 

ухилятиметься від заходів виховного характеру та не 

порушуватиме громадського порядку. 

2. У разі порушення умов передачі на поруки особа 

притягається до кримінальної відповідальності за вчинене 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Не підтримати (див. пояснення до ст. 45 

КК) і запропонувати нову редакцію ч. 1 

Ст. 47 КК 

1. Особу, яка вперше вчинила 

кримінальний проступок або менш 

тяжкий злочин, крім корупційних 

злочинів, та щиро покаялася, може бути 

звільнено від кримінальної 

відповідальності з передачею її на поруки 

колективу підприємства, установи чи 

організації за їхнім клопотанням за умови, 

що вона протягом року з дня передачі її на 

поруки виправдає довіру колективу, не 

ухилятиметься від заходів виховного 
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нею кримінальне правопорушення. 

 

характеру та не порушуватиме 

громадського порядку. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Особу, яка вперше вчинила 

кримінальний проступок або менш 

тяжкий злочин, крім корупційних 

кримінальних правопорушень, та щиро 

покаялася, може бути звільнено від 

кримінальної відповідальності з 

передачею її на поруки колективу 

підприємства, установи чи організації за 

їхнім клопотанням за умови, що вона 

протягом року з дня передачі її на поруки 

виправдає довіру колективу, не 

ухилятиметься від заходів виховного 

характеру та не порушуватиме 

громадського порядку. 

 

Стаття 48. Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку із зміною обстановки 

 

Особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок 

або злочин середньої тяжкості, крім корупційних 

кримінальних правопорушень, може бути звільнено від 

кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на 

час кримінального провадження внаслідок зміни 

обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну 

небезпечність або ця особа перестала бути суспільно 

небезпечною. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Не підтримати (див. пояснення до ст. 45 

КК) і запропонувати нову редакцію ст. 48 

КК: 

Особу, яка вперше вчинила 

кримінальний проступок або менш 

тяжкий злочин, крім корупційних 

злочинів, може бути звільнено від 

кримінальної відповідальності, якщо буде 

визнано, що на час кримінального 

провадження внаслідок зміни обстановки 

вчинене нею діяння втратило суспільну 

небезпечність або ця особа перестала бути 

суспільно небезпечною. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 
… 

Особу, яка вперше вчинила 

кримінальний проступок або менш 

тяжкий злочин, крім корупційних 

кримінальних правопорушень, може бути 

звільнено від кримінальної 

відповідальності, якщо буде визнано, що 

на час кримінального провадження 
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внаслідок зміни обстановки вчинене нею 

діяння втратило суспільну небезпечність 

або ця особа перестала бути суспільно 

небезпечною. 

Стаття 49. Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності 

 

1. Особа звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо з дня вчинення нею 

кримінального правопорушення і до дня набрання 

вироком законної сили минули такі строки: 

1) два роки - у разі вчинення кримінального 

проступку, за який передбачене покарання менш суворе, 

ніж обмеження волі; 

2) три роки - у разі вчинення кримінального 

проступку, за який передбачене покарання у виді 

обмеження або позбавлення волі; 

3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої 

тяжкості; 

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 

5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо 

тяжкого злочину. 

2. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що 

вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від 

досудового розслідування або суду. У цих випадках 

перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із 

зізнанням або її затримання. У цьому разі особа 

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з 

часу вчинення кримінального правопорушення минуло 

п'ятнадцять років, а з часу вчинення кримінального 

проступку – п’ять років. 

… 

5. Давність не застосовується у разі вчинення злочинів 

проти основ національної безпеки України, передбачених 

у статтях 109-114-1, проти миру та безпеки людства, 

передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 

442 цього Кодексу. 

Н.д. Яценко А.В. 

частину першу викласти в такій 

редакції: 

«1. Особа звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо з дня вчинення 

нею кримінального правопорушення і до 

дня набрання вироком законної сили 

минули строки давності, визначені за 

наступними правилами: 

- зележно від класифікації 

кримінальних правопорушень строки 

давності становлять: 

1) один рік- у разі вчинення 

кримінального проступку; 

2) п'ять років - у разі вчинення злочину 

середньої тяжкості; 

3) сім років - у разі вчинення тяжкого 

злочину; 

4) десять років - у разі вчинення 

особливо тяжкого злочину; 

- у разі вчинення злочину, за який 

передбачене покарання у виді позбавлення 

волі, строк давності встановлюється не 

більше верхньої межі строку позбавлення 

волі за такий злочин, визначеної 

відповідною статтею Особливої частини 

цього Кодексу, за умови, що вона не 

перевищує встановлений цією статтею 

строк давності залежно від класифікації 

кримінальних правопорушень.» 

у частині другій:  

третє речення викласти в такій редакції: 

«У цьому разі особа звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо з 

часу вчинення злочину минуло 

п'ятнадцять років, а з часу вчинення 

кримінального проступку – два роки.» 

 частину третю – виключити; 

 

У ч. 5 слово «злочину» замінити на 

  

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/2341-14/print#n690
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/2341-14/print#n690
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«кримінальне правопорушення». 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

З урахуванням запропонованої у ст. 12 

КК класифікації, підставою переривання 

строків давності має бути факт вчинення 

саме «злочину» будь-якого ступеня 

тяжкості. Тому в ч. 3 ст. 49 повинна бути 

вказівка просто на вчинення нового  (будь-

якого) злочину. 

З урахуванням тих пропозицій, які були 

запропоновані  (див. пояснення до ст. 45 

КК) запропонувати викласти ч. 1-3 ст. 49 

КК у новій редакції: 

1. Особа звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо з дня вчинення 

нею кримінального правопорушення і до 

дня набрання вироком законної сили 

минули такі строки: 

1) два роки ‒ у разі вчинення 

кримінального проступку; 

2) три роки ‒ у разі вчинення менш 

тяжкого злочину, за який передбачене 

покарання не більш суворе, ніж 

позбавлення волі на строк два роки; 

3) п'ять років ‒ у разі вчинення менш 

тяжкого злочину, за який передбачено 

покарання у виді позбавлення волі на 

строк понад два роки; 

4) десять років ‒ у разі вчинення 

тяжкого злочину; 

5) п'ятнадцять років ‒ у разі вчинення 

особливо тяжкого злочину. 

2. Перебіг давності зупиняється, якщо 

особа, що вчинила кримінальне 

правопорушення, ухилилася від 

досудового розслідування або суду. У цих 

випадках перебіг давності відновлюється з 

дня з'явлення особи із зізнанням або її 

затримання. У цьому разі особа 

звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо з часу вчинення 

кримиінального проступку минуло п’ять 

років, а з часу вчинення злочину ‒ 
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п'ятнадцять років. 

3. Перебіг давності переривається, якщо 

до закінчення зазначених у частинах 

першій та другій цієї статті строків особа 

вчинила новий злочин. Обчислення 

давності в цьому разі починається з дня 

вчинення нового злочину. При цьому 

строки давності обчислюються окремо за 

кожне кримінальне правопорушення. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 
… 

2) три роки – у разі вчинення менш 

тяжкого злочину, за який передбачене 

покарання не більш суворе, ніж 

позбавлення волі на строк два роки; 

3) п'ять років – у разі вчинення менш 

тяжкого злочину, за який передбачено 

покарання у виді позбавлення волі на 

строк понад два роки; 

… 

3. Перебіг давності переривається, 

якщо до закінчення зазначених у 

частинах першій та другій цієї статті 

строків особа вчинила новий злочин. 

Обчислення давності в цьому разі 

починається з дня вчинення нового 

злочину. При цьому строки давності 

обчислюються окремо за кожне 

кримінальне правопорушення. 

Стаття 50. Поняття покарання та його мета 

 

1. Покарання є заходом примусу, що застосовується від 

імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною 

у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в 

передбаченому законом обмеженні прав і свобод 

засудженого. 

2. Покарання має на меті не тільки кару, а й 

виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню 

нових кримінальних правопорушень як засудженими, 

так і іншими особами. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 51. Види покарань 

 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 
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До осіб, визнаних винними у вчиненні кримінального 

правопорушення, судом можуть бути застосовані такі 

види покарань: 

1) штраф; 

2) позбавлення військового, спеціального звання, 

рангу, чину або кваліфікаційного класу; 

3) позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю; 

4) громадські роботи; 

5) виправні роботи; 

6) службові обмеження для військовослужбовців; 

7) конфіскація майна; 

8) арешт; 

9) обмеження волі; 

10) тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців; 

11) позбавлення волі на певний строк; 

12) довічне позбавлення волі. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

 

Стаття 52. Основні та додаткові покарання 

… 

4. За одне кримінальне правопорушення може бути 

призначено лише одне основне покарання, передбачене в 

санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини 

цього Кодексу. До основного покарання може бути 

приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках 

та порядку, передбачених цим Кодексом. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

Додатково необхідно змінити змінити 

редакцію ч. 5 ст. 52 КК: 

«5. Ухилення від покарання, 

призначеного вироком суду, тягне за 

собою кримінальну відповідальність за 
статтями 389 та 390 цього кодексу.» 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

5. Ухилення від покарання, 

призначеного вироком суду, тягне за 

собою кримінальну відповідальність за 

статтями 389 та 390 цього кодексу. 

  

Стаття 53. Штраф 

… 

2. Розмір штрафу визначається судом залежно від 

тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та з 

урахуванням майнового стану винного в межах від 

тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, якщо статтями Особливої частини цього 

Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу. За 

вчинення кримінального правопорушення, за який 

передбачене основне покарання у виді штрафу понад три 

Від Комітету: 

Слово «злочину» замінити на 

«кримінальне правопорушення». 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозиції щодо ч. 2 

1. У цілому підтримати, але дещо 

уточнити (змінити) редакцію, щоб 

виключити зайве використання терміну 

«кримінальне правопорушення» 

2. Крім того, не во всіх реченнях термін 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n688
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тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

розмір штрафу, що призначається судом, не може бути 

меншим за розмір майнової шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням, або отриманого 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення 

доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, 

передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) 

Особливої частини цього Кодексу. Суд, встановивши, що 

таке кримінальне правопорушення вчинено у співучасті 

і роль виконавця (співвиконавця), підбурювача або 

пособника у його вчиненні є незначною, може призначити 

таким особам покарання у виді штрафу в розмірі, 

передбаченому санкцією статті (санкцією частини статті) 

Особливої частини цього Кодексу, без урахування розміру 

майнової шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення 

злочину доходу. 

… 

5. У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та 

відсутності підстав для розстрочки його виплати суд 

замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді 

громадських робіт із розрахунку одна година громадських 

робіт за один установлений законодавством 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян або 

виправними роботами із розрахунку один місяць 

виправних робіт за двадцять установлених законодавством 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на 

строк не більше двох років. 

У разі несплати штрафу в розмірі понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

призначеного як основне покарання, та відсутності підстав 

для розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму 

штрафу покаранням у виді позбавлення волі із розрахунку 

один день позбавлення волі за вісім неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян у таких межах: 

1) від одного до п'яти років позбавлення волі - у 

випадку призначення штрафу за вчинення злочину 

середньої тяжкості; 

2) від п'яти до десяти років позбавлення волі - у 

випадку призначення штрафу за вчинення тяжкого 

злочину; 

3) від десяти до дванадцяти років позбавлення волі - у 

випадку призначення штрафу за вчинення особливо 

«злочин» має бути заміненим на термін 

«кримінальне правопорушення», бо саме 

встановлений в законі розмір штрафу 

визначає віднесення діяння або до 

проступку, або до злочину. 

3. В деяких реченнях прибрати зайве 

згадування (повторення) терміну 

«злочин». 

Викласти ч. 2 у такій редакції: 

2. Розмір штрафу визначається судом 

залежно від тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення та з 

урахуванням майнового стану винного в 

межах від тридцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян до п'ятдесяти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, якщо статтями 

Особливої частини цього Кодексу не 

передбачено вищого розміру штрафу. За 

вчинення злочину, за який передбачене 

основне покарання у виді штрафу понад 

три тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, розмір штрафу, що 

призначається судом, не може бути 

меншим за розмір майнової шкоди, 

завданої злочином, або отриманого 

внаслідок його вчинення доходу, 

незалежно від граничного розміру штрафу, 

передбаченого санкцією статті (санкцією 

частини статті) Особливої частини цього 

Кодексу. Суд, встановивши, що такий 

злочин вчинено у співучасті і роль 

виконавця (співвиконавця), підбурювача 

або пособника у його вчиненні є 

незначною, може призначити таким 

особам покарання у виді штрафу в розмірі, 

передбаченому санкцією статті (санкцією 

частини статті) Особливої частини цього 

Кодексу, без урахування розміру майнової 

шкоди, завданої злочином, або отриманого 

внаслідок його вчинення  доходу. 

Пропозиції щодо ч. 5: 

1. Змінити найменування злочинів з 

урахуванням їх класифікації, 
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тяжкого злочину. 

Якщо під час розрахунку строку позбавлення волі цей 

строк становить більше встановлених цією частиною статті 

меж, суд замінює покарання у виді штрафу покаранням у 

виді позбавлення волі на максимальний строк, 

передбачений для кримінального правопорушення 

відповідної тяжкості цією частиною статті. 

 

запропонованої в ст. 12 КК. 

2.  Не вказувати на мінімально 

можливий строк позбавлення волі (так, як 

це має місце в ст. 12 КК) 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

2. Розмір штрафу визначається судом 

залежно від тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення та з 

урахуванням майнового стану винного в 

межах від тридцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян до п'ятдесяти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, якщо статтями 

Особливої частини цього Кодексу не 

передбачено вищого розміру штрафу. За 

вчинення кримінального правопорушення, 

за який передбачене основне покарання у 

виді штрафу понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, розмір штрафу, що 

призначається судом, не може бути 

меншим за розмір майнової шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням, 

або отриманого внаслідок його вчинення 

доходу, незалежно від граничного розміру 

штрафу, передбаченого санкцією статті 

(санкцією частини статті) Особливої 

частини цього Кодексу. Суд, встановивши, 

що таке кримінальне правопорушення 

вчинено у співучасті і роль виконавця 

(співвиконавця), підбурювача або 

пособника у його вчиненні є незначною, 

може призначити таким особам покарання 

у виді штрафу в розмірі, передбаченому 

санкцією статті (санкцією частини статті) 

Особливої частини цього Кодексу, без 

урахування розміру майнової шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням 

або отриманого внаслідок його 

вчинення  доходу. 

… 
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1) до п'яти років позбавлення волі – у 

разі призначення штрафу за вчинення 

менш тяжкого злочину; 

2) до десяти років позбавлення волі – у 

разі призначення штрафу за вчинення 

тяжкого злочину; 

3) до дванадцяти років позбавлення 

волі – у разі призначення штрафу за 

вчинення особливо тяжкого злочину. 

 

Стаття 55. Позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю 

… 

2. Позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю як додаткове покарання 

може бути призначене й у випадках, коли воно не 

передбачене в санкції статті (санкції частини статті) 

Особливої частини цього Кодексу за умови, що з 

урахуванням характеру кримінального правопорушення, 

вчиненого за посадою або у зв'язку із заняттям певною 

діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи 

суд визнає за неможливе збереження за ним права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

  

Стаття 65. Загальні засади призначення покарання 

 

1. Суд призначає покарання: 

1) у межах, установлених у санкції статті (санкції 

частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що 

передбачає відповідальність за вчинене кримінальне 

правопорушення, за винятком випадків, передбачених 

частиною другою статті 53 цього Кодексу; 

2) відповідно до положень Загальної частини цього 

Кодексу; 

3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, особу винного та 

обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. 

2. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, 

має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для 

її виправлення та попередження нових злочинів. Більш 

суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений 

злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид 

покарання буде недостатній для виправлення особи та 

попередження вчинення нею нових кримінальних 

Від Комітету: 

Необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У цілому Підтримати, але змінити 

редакцію п. 1 ч. 1 ст. 65 КК, вказавши тут 

не тільки на виняток, який випливає з ч. 2 

ст. 53 КК (а зазначити так, як це 

сформульоване в ч. 2 ст. 63 КК), бо 

випадки виходу за межі санкції 

випливають і із ст. 54, 55, 59, 77, 98 КК ті 

ін.): 

«1. Суд призначає покарання: 

1) у межах, установлених у санкції 

статті (санкції частини статті) Особливої 

частини цього Кодексу, що передбачає 

відповідальність за вчинене кримінальне 

правопорушення, за винятком випадків, 

передбачених Загальною частиною 
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правопорушень. 

3. Підстави для призначення більш м'якого покарання, 

ніж це передбачено відповідною статтею Особливої 

частини цього Кодексу за вчинене кримінальне 

правопорушення, визначаються статтею 69 цього 

Кодексу. 

4. Більш суворе покарання, ніж передбачене 

відповідними статтями Особливої частини цього Кодексу 

за вчинене кримінальне правопорушення, може бути 

призначене за сукупністю кримінальних правопорушень 

і за сукупністю вироків згідно зі статтями 70 та 71 цього 

Кодексу. 

… 

цього Кодексу;» 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1) у межах, установлених у санкції 

статті (санкції частини статті) Особливої 

частини цього Кодексу, що передбачає 

відповідальність за вчинене кримінальне 

правопорушення, за винятком випадків, 

передбачених Загальною частиною 

цього Кодексу; 

… 

2. Особі, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, має бути призначене 

покарання, необхідне й достатнє для її 

виправлення та попередження нових 

кримінальних правопорушень. Більш 

суворий вид покарання з числа 

передбачених за вчинене кримінальне 

правопорушення призначається лише у 

разі, якщо менш суворий вид покарання 

буде недостатній для виправлення особи 

та попередження вчинення нею нових 

кримінальних правопорушень. 

Стаття 66. Обставини, які пом'якшують покарання 

 

1. При призначенні покарання обставинами, які його 

пом'якшують, визнаються: 

1) з'явлення із зізнанням, щире каяття або активне 

сприяння розкриттю кримінального правопорушення; 

2) добровільне відшкодування завданого збитку або 

усунення заподіяної шкоди; 

2-1) надання медичної або іншої допомоги потерпілому 

безпосередньо після вчинення кримінального 

правопорушення; 

3) вчинення кримінального правопорушення 

неповнолітнім; 

4) вчинення кримінального правопорушення жінкою 

в стані вагітності; 

5) вчинення кримінального правопорушення 

внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших 

обставин; 

6) вчинення кримінального правопорушення під 

впливом погрози, примусу або через матеріальну, 

Від Комітету: 

У п. 9 ч. 1 слово «злочинної» замінити 

на «кримінально протиправної». 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

В цілому підтримати, крім п. 9 ч. 1, де: 

1. Залишити вказівку на «злочинну», 

бо для цих форм співучасті характерно 

вчинення лише злочинів. 

2. Не підтримати пропозицію 

комітету, оскільки вона не відповідає 

приписам ст. 43 КК, відповідно до якої  

особа, що виконувала спеціальне завдання 

з попередження чи розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи 

злочинної організації може нести 

відповідальність тільки за вчинення 

ЗЛОЧИНУ, а не будь-якого 

кримінального правопорушення. 
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службову чи іншу залежність; 

7) вчинення кримінального правопорушення під 

впливом сильного душевного хвилювання, викликаного 

неправомірними або аморальними діями потерпілого; 

8) вчинення кримінального правопорушення з 

перевищенням меж крайньої необхідності; 

9) виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації, поєднане з вчиненням 

кримінального правопорушення у випадках, 

передбачених цим Кодексом. 

… 

3. Якщо будь-яка з обставин, що пом'якшує покарання, 

передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як 

ознака кримінального правопорушення, що впливає на 

його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при 

призначенні покарання як таку, що його пом'якшує. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання 

 

1. При призначенні покарання обставинами, які його 

обтяжують, визнаються: 

1) вчинення кримінального правопорушення особою 

повторно та рецидив злочинів; 

2) вчинення кримінального правопорушення групою 

осіб за попередньою змовою (частина друга або третя 

статті 28); 

3) вчинення кримінального правопорушення на 

ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або 

розбрату; 

4) вчинення кримінального правопорушення у 

зв'язку з виконанням потерпілим службового або 

громадського обов'язку; 

5) тяжкі наслідки, завдані кримінальним 

правопорушенням; 

6) вчинення кримінального правопорушення щодо 

малолітнього, особи похилого віку або особи, що 

перебуває в безпорадному стані; 

7) вчинення кримінального правопорушення щодо 

жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані 

вагітності; 

8) вчинення кримінального правопорушення щодо 

особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій 

залежності від винного; 

9) вчинення кримінального правопорушення з 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати, але у п. 1 ч. 1 слово 

«особою» виключити як зайве. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1) вчинення кримінального 

правопорушення повторно та рецидив 

кримінальних правопорушень; 
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використанням малолітнього або особи, що страждає 

психічним захворюванням чи недоумством; 

10) вчинення кримінального правопорушення з 

особливою жорстокістю; 

11) вчинення кримінального правопорушення з 

використанням умов воєнного або надзвичайного стану, 

інших надзвичайних подій; 

12) вчинення кримінального правопорушення 

загальнонебезпечним способом; 

13) вчинення кримінального правопорушення 

особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у 

стані, викликаному вживанням наркотичних або інших 

одурманюючих засобів. 

2. Суд має право, залежно від характеру вчиненого 

кримінального правопорушення, не визнати будь-яку із 

зазначених у частині першій цієї статті обставин, за 

винятком обставин, зазначених у пунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12 

такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви свого 

рішення у вироку. 

… 

4. Якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, 

передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як 

ознака кримінального правопорушення, що впливає на 

його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при 

призначенні покарання як таку, що його обтяжує. 

 

Стаття 68. Призначення покарання за незакінчений 

кримінальне правопорушення та за кримінальне 

правопорушення, вчинене у співучасті 
 

1. При призначенні покарання за незакінчене 

кримінальне правопорушення суд, керуючись 

положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує 

ступінь тяжкості вчиненого особою діяння, ступінь 

здійснення кримінально протиправного наміру та 

причини, внаслідок яких кримінальне правопорушення 

не було доведено до кінця. 

… 

3. За вчинення замаху на кримінальне 

правопорушення строк або розмір покарання не може 

перевищувати двох третин максимального строку або 

розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого 

санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої 

частини цього Кодексу.  

Від Комітету: 

Технічна описка у назві. Замінити на 

«незакінчений»на «незакінчене». 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозиції щодо ч. 1: 

1. У цілому підтримати, але 

запропонувати таку редакцію ч. 1 ст. 68 

КК, яка б виключала використання 

терміну «кримінально протиправний» 

2. Слова «ступінь здійснення 

злочинного наміру» замінити більш 

точним за змістом ‒ «ступінь реалізації 

умислу». 

Щодо ч. 4: 

Прибрати зайве повторення слова 

«вчинення» перед словом «замаху». 
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4. Довічне позбавлення волі за вчинення готування до 

злочину та вчинення замаху на злочин не застосовується, 

крім випадків вчинення злочинів проти основ національної 

безпеки України, передбачених у статтях 109-1141, проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, 

передбачених у статтях 437-439, частині першій статті 442 

та статті 443 цього Кодексу. 

5. При призначенні покарання співучасникам 

кримінального правопорушення суд, керуючись 

положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує 

характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

1. При призначенні покарання за 

незакінчене кримінальне правопорушення  

суд, керуючись положеннями статей 65-67 

цього Кодексу, враховує ступінь тяжкості 

вчиненого особою діяння, ступінь 

реалізації умислу та причини, внаслідок 

яких кримінальне правопорушення не 

було доведено до кінця 

 

 

Стаття 69. Призначення більш м'якого покарання, ніж 

передбачено законом 

 

1. За наявності кількох обставин, що пом'якшують 

покарання та істотно знижують ступінь тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення, з 

урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє 

рішення, може, крім випадків засудження за корупційне 

кримінальне правопорушення, призначити основне 

покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в 

санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини 

цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м'якого виду 

основного покарання, не зазначеного в санкції статті 

(санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу 

за цей злочин. У цьому випадку суд не має права 

призначити покарання, нижче від найнижчої межі, 

встановленої для такого виду покарання в Загальній 

частині цього Кодексу. За вчинення кримінального 

правопорушення, за який передбачене основне покарання 

у виді штрафу в розмірі понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з 

підстав, передбачених цією частиною, може призначити 

основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше 

ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в 

санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини 

цього Кодексу. 

2. На підставах, передбачених у частині першій цієї 

статті, суд може не призначати додаткового покарання, що 

передбачене в санкції статті (санкції частини статті) 

Особливої частини цього Кодексу як обов'язкове, за 

винятком випадків призначення покарання за вчинення 

кримінального правопорушення, за який передбачене 

Від Комітету: 

Необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Щодо ч. 1: 

У цілому підтримати, але:  

1. Стосовно корупційних діянь 

використовувати термін «злочин», бо 

пропонується будь-яке з них відносити 

тільки до категорії злочинів. 

2. Стосовно діянь, за які в санкції 

передбачене основне покарання у виді 

штрафу понад 3 тис. н.м.д.г. також 

використовувати термін «злочин», бо 

такий розмір штрафу встановлюється за 

вчинення не будь-якого кримінального 

правопорушення, а тільки злочину. 

Щодо ч. 2: 

Не підтримати і залишити термін 

«злочин» (див. обґрунтування щодо ч. 1 

ст. 69 КК) 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

1. За наявності кількох обставин, що 

пом'якшують покарання та істотно 

знижують ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, з 

урахуванням особи винного суд, 

умотивувавши своє рішення, може, крім 

випадків засудження за корупційне 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1474872347756754#n690
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1474872347756754#n690
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1474872347756754#n3035
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1474872347756754#n3057
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1474872347756754#n3061
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n9


40 
 

основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три 

тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

правопорушення, призначити основне 

покарання, нижче від найнижчої межі, 

встановленої в санкції статті (санкції 

частини статті) Особливої частини цього 

Кодексу, або перейти до іншого, більш 

м'якого виду основного покарання, не 

зазначеного в санкції статті (санкції 

частини статті) Особливої частини цього 

Кодексу за це кримінальне 

правопорушення. У цьому випадку суд 

не має права призначити покарання, 

нижче від найнижчої межі, встановленої 

для такого виду покарання в Загальній 

частині цього Кодексу. За вчинення 

кримінального правопорушення, за який 

передбачене основне покарання у виді 

штрафу в розмірі понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, суд з підстав, передбачених 

цією частиною, може призначити основне 

покарання у виді штрафу, розмір якого не 

більше ніж на чверть нижчий від 

найнижчої межі, встановленої в санкції 

статті (санкції частини статті) Особливої 

частини цього Кодексу. 

Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю 

кримінальних правопорушень 
 

1. При сукупності кримінальних правопорушень суд, 

призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне 

кримінальне правопорушення злочин окремо, визначає 

остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого 

покарання більш суворим або шляхом повного чи 

часткового складання призначених покарань. 

2. При складанні покарань остаточне покарання за 

сукупністю кримінальних правопорушень визначається 

в межах, встановлених санкцією статті (санкцією частини 

статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає 

більш суворе покарання. Якщо хоча б одне із 

кримінальних правопорушень є умисним тяжким або 

особливо тяжким злочином, суд може призначити 

остаточне покарання за сукупністю кримінальних 

правопорушень у межах максимального строку, 

встановленого для даного виду покарання в Загальній 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 
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частині цього Кодексу. Якщо хоча б за один із вчинених 

кримінальних правопорушень призначено довічне 

позбавлення волі, то остаточне покарання за сукупністю 

кримінальних правопорушень визначається шляхом 

поглинення будь-яких менш суворих покарань довічним 

позбавленням волі. 

3. До основного покарання, призначеного за 

сукупністю кримінальних правопорушень, можуть бути 

приєднані додаткові покарання, призначені судом за 

кримінальне правопорушення, у вчиненні яких особу 

було визнано винною. 

4. За правилами, передбаченими в частинах першій - 

третій цієї статті, призначається покарання, якщо після 

постановлення вироку в справі буде встановлено, що 

засуджений винен ще і в іншому кримінальному 

правопорушенні, вчиненому ним до постановлення 

попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, 

остаточно призначеного за сукупністю кримінальних 

правопорушень, зараховується покарання, відбуте 

повністю або частково за попереднім вироком, за 

правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу. 

Стаття 71. Призначення покарання за сукупністю 

вироків 

 

1. Якщо засуджений після постановлення вироку, але 

до повного відбуття покарання вчинив нове кримінальне 

правопорушення, суд до покарання, призначеного за 

новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту 

частину покарання за попереднім вироком. 

2. При складанні покарань за сукупністю вироків 

загальний строк покарання не може перевищувати 

максимального строку, встановленого для даного виду 

покарання в Загальній частині цього Кодексу. При 

складанні покарань у виді позбавлення волі загальний 

строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю 

вироків, не повинен перевищувати п'ятнадцяти років, а у 

випадку, якщо хоча б одне із кримінальних 

правопорушень є особливо тяжким злочином, загальний 

строк позбавлення волі може бути більшим п'ятнадцяти 

років, але не повинен перевищувати двадцяти п'яти років. 

При складанні покарань у виді довічного позбавлення волі 

та будь-яких менш суворих покарань загальний строк 

покарання, остаточно призначеного за сукупністю вироків, 

визначається шляхом поглинення менш суворих покарань 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 
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довічним позбавленням волі. 

… 

4. Остаточне покарання за сукупністю вироків, крім 

випадків, коли воно визначається шляхом поглинення 

одного покарання іншим, призначеним у максимальному 

розмірі, має бути більшим від покарання, призначеного за 

нове кримінальне правопорушення, а також від 

невідбутої частини покарання за попереднім вироком. 

5. Якщо засуджений після постановлення вироку, але 

до повного відбуття покарання вчинив два або більше 

кримінальних правопорушення, суд призначає 

покарання за ці нові кримінальні правопорушення за 

правилами, передбаченими у статті 70 цього Кодексу, а 

потім до остаточного покарання, призначеного за 

сукупністю кримінальних правопорушень, повністю чи 

частково приєднує невідбуту частину покарання за 

попереднім вироком у межах, встановлених у частині 

другій цієї статті. 

Стаття 72. Правила складання покарань та зарахування 

строку попереднього ув'язнення 

 

1. При складанні покарань за сукупністю 

кримінальних правопорушень та сукупністю вироків 

менш суворий вид покарання переводиться в більш 

суворий вид виходячи з такого їх співвідношення: 

1) одному дню позбавлення волі відповідають: 

а) один день тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або арешту; 

б) два дні обмеження волі; 

в) три дні службового обмеження для 

військовослужбовців або три дні виправних робіт; 

г) вісім годин громадських робіт; 

2) одному дню тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців або арешту відповідають: 

а) два дні обмеження волі; 

б) три дні службового обмеження для 

військовослужбовців або три дні виправних робіт; 

3) одному дню обмеження волі відповідають три дні 

службового обмеження для військовослужбовців або три 

дні виправних робіт; 

4) одному дню обмеження волі або арешту 

відповідають вісім годин громадських робіт. 

2. При призначенні покарання за сукупністю 

кримінальних правопорушень або вироків у виді 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n359


43 
 

виправних робіт або службових обмежень для 

військовослужбовців складанню підлягають лише строки 

цих покарань. Розміри відрахувань із заробітку 

засудженого складанню не підлягають і обчислюються за 

кожним вироком самостійно. 

3. Основні покарання у виді штрафу та позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю при призначенні їх за сукупністю 

кримінальних правопорушень і за сукупністю вироків 

складанню з іншими видами покарань не підлягають і 

виконуються самостійно. 

… 

Стаття 74. Звільнення від покарання та його відбування 

… 

4. Особа, яка вчинила кримінальний проступок або 

злочин середньої тяжкості, крім корупційних 

кримінальних правопорушень, може бути за вироком 

суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з 

урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення 

до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна 

вважати суспільно небезпечною. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати лише частково, з 

урахуванням того, що: 

1. Запропонована інша класифікація 

злочинів (взамін злочину середньої 

тяжкості ‒ менш тяжкий злочин). 

2. Корупційні діяння залишаються в 

групі злочинів, тому стосовно них 

залишається термін «злочин», а не 

кримінальне правопорушення». 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

4. Особа, яка вчинила кримінальний 

проступок або менш тяжкий злочин, 

крім корупційних правопорушень, може 

бути за вироком суду звільнена від 

покарання, якщо буде визнано, що з 

урахуванням бездоганної поведінки і 

сумлінного ставлення до праці цю особу 

на час розгляду справи в суді не можна 

вважати суспільно небезпечною. 

  

Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з 

випробуванням 

 

1. Якщо суд, крім випадків засудження за корупційне 

кримінальне правопорушення, при призначенні 

покарання у виді виправних робіт, службового обмеження 

для військовослужбовців, обмеження волі, а також 

позбавлення волі на строк не більше п'яти років, 

враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, 

особу винного та інші обставини справи, дійде висновку 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати лише частково, залишивши 

термін «корупційний злочин», бо визнання 

його проступком виключається та 

безумовно протирічить курсу на боротьбу 

з корупцією в Україні та міжнародним 

зобов’язанням держави. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

  



44 
 

про можливість виправлення засудженого без відбування 

покарання, він може прийняти рішення про звільнення від 

відбування покарання з випробуванням. 

… 

3. У випадках, передбачених частинами першою, 

другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від 

відбування призначеного покарання, якщо він протягом 

визначеного іспитового строку не вчинить нового 

кримінального правопорушення і виконає покладені на 

нього обов'язки. Тривалість іспитового строку та обов'язки, 

які покладаються на особу, звільнену від відбування 

покарання з випробуванням, визначаються судом. 

… 

 

Стаття 78. Правові наслідки звільнення від відбування 

покарання з випробуванням 

 

1. Після закінчення іспитового строку засуджений, 

який виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив 

нового кримінального правопорушення, звільняється 

судом від призначеного йому покарання. 

… 

3. У разі вчинення засудженим протягом іспитового 

строку нового кримінального правопорушення суд 

призначає йому покарання за правилами, передбаченими в 

статтях 71, 72 цього Кодексу. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з 

випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до семи років 

1. У разі призначення покарання у виді обмеження волі 

або позбавлення волі вагітним жінкам або жінкам, які 

мають дітей віком до семи років, крім засуджених до 

позбавлення волі на строк більше п'яти років за тяжкі і 

особливо тяжкі злочини, а також за корупційні 

кримінальні правопорушення, суд може звільнити таких 

засуджених від відбування як основного, так і додаткового 

покарання з встановленням іспитового строку у межах 

строку, на який згідно з законом жінку може бути 

звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до 

досягнення дитиною семирічного віку. 

… 

6. Якщо засуджена вчинила в період іспитового строку 

нове кримінальне правопорушення, суд призначає їй 

покарання за правилами, передбаченими у статтях 

71 і 72 цього Кодексу. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати лише частково, а саме 

рекомендувати зберегти стосовно 

корупційних діянь термін «корупційні 

злочини». 

 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 
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Стаття 80. Звільнення від відбування покарання у 

зв'язку із закінченням строків давності виконання 

обвинувального вироку 

 

1. Особа звільняється від відбування покарання, якщо з 

дня набрання чинності обвинувальним вироком його не 

було виконано в такі строки: 

1) два роки - у разі засудження до покарання менш 

суворого, ніж обмеження волі; 

2) три роки - у разі засудження до покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі за кримінальний 

проступок або злочин; 

… 

Н.д. Яценко А.В. 

Пункти 1-2 частини першої викласти у 

такій редакції: 

«1) шість місяців – у разі засудження за 

кримінальний проступок; 

2) один рік – у разі засудження за 

злочин до покарання менш суворого, ніж 

обмеження волі;»; 

частину  четверту – виключити; 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Не погодитись з пропозиціями. 

Запропонувати викласти положення ст. 80 

КК з урахуванням пропозицій, 

запропонованих до  ст. 12 та ст. 49 КК. 

У ч. 1: 

«1. Особа звільняється від відбування 

покарання, якщо з дня набрання чинності 

обвинувальним вироком його не було 

виконано в такі строки: 

1) два роки ‒ у разі засудження до 

покарання менш суворого, ніж 

позбавлення волі; 

2) три роки ‒ у разі засудження до 

покарання у виді позбавлення волі на 

строк не більше двох років за менш 

тяжкий злочин; 

3) п'ять років ‒ у разі засудження до 

покарання у виді позбавлення волі на 

строк понад два роки за менш тяжкий 

злочин, а також при засудженні до 

позбавлення волі на строк не більше п'яти 

років за тяжкий злочин;…» 

У ч. 4: 

Внести зміни з урахуванням 

класифікації діянь, запропонованої в ст. 12 

КК ‒ вказати (підкреслити), що перебіг 

давності переривається при вчиненні будь-

якого «нового злочину» (саме злочину, а 

не будь-якого кримінального 

правопорушення). Рекомендувати слова 

«…середньої тяжкості, тяжкий або 

особливо тяжкий…» виключити. 
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НДІ ВПЗ НАПрН України: 

1) два роки – у разі засудження до 

покарання менш суворого, ніж 

позбавлення волі; 

2) три роки – у разі засудження до 

покарання у виді позбавлення волі на 

строк не більше двох років за менш 

тяжкий злочин; 

3) п'ять років – у разі засудження до 

покарання у виді позбавлення волі на 

строк понад два роки за менш тяжкий 

злочин, а також при засудженні до 

позбавлення волі на строк не більше 

п'яти років за тяжкий злочин; 

… 

4. Перебіг давності переривається, якщо 

до закінчення строків, зазначених у 

частинах першій та третій цієї статті, 

засуджений вчинить новий злочин. 

Обчислення давності в цьому випадку 

починається з дня вчинення нового 

злочину. 

Стаття 81. Умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання 

… 

3. Умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання може бути застосоване після фактичного 

відбуття засудженим: 

1) не менше половини строку покарання, призначеного 

судом за кримінальний проступок або злочин середньої 

тяжкості, крім корупційних кримінальних 

правопорушень, а також за необережний тяжкий злочин; 

2) не менше двох третин строку покарання, 

призначеного судом за корупційний злочин середньої 

тяжкості, умисний тяжкий злочин чи необережний 

особливо тяжкий злочин, а також у разі, якщо особа раніше 

відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисне 

кримінальне правопорушення і до погашення або зняття 

судимості знову вчинила умисне кримінальне 

правопорушення, за який вона засуджена до позбавлення 

волі; 

3) не менше трьох чвертей строку покарання, 

призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати лише частково і 

запронувати нову редакцію положень ст. 

81 КК з урахуванням: 

1. Положень статей 12, 45, 49, 80 КК 

стосовно поділу кримінальних 

правопорушений на проступки і злочини і 

збереженням корупційних діянь в межах 

злочинів. 

2. Того, що позбавлення волі 

зберігається тільки за злочини. 

Рекомендувати викласти ч. 3 ст. 81 у 

такій редакції: 

«3. Умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання може бути 

застосоване після фактичного відбуття 

засудженим: 

1) не менше половини строку 

покарання, призначеного судом за 

кримінальний проступок або менш тяжкий 

злочин, крім корупційних злочинів, а 
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також покарання, призначеного особі, яка раніше 

звільнялася умовно-достроково і знову вчинила умисне 

кримінальне правопорушення протягом невідбутої 

частини покарання. 

4. У разі вчинення особою, до якої було застосовано 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, 

протягом невідбутої частини покарання нове  

кримінальне правопорушення суд призначає їй 

покарання за правилами, передбаченими статтями 71 і 72 

цього Кодексу. 

 

також за необережний тяжкий злочин; 

2) не менше двох третин строку 

покарання, призначеного судом за 

корупційний менш тяжкий злочин, 

умисний тяжкий чи необережний 

особливо тяжкий злочин, а також у разі, 

якщо особа раніше відбувала покарання у 

виді позбавлення волі за умисний злочин і 

до погашення або зняття судимості знову 

вчинила умисний злочин, за який вона 

засуджена до позбавлення волі; 

3) не менше трьох чвертей строку 

покарання, призначеного судом за 

умисний особливо тяжкий злочин, а також 

покарання, призначеного особі, яка раніше 

звільнялася умовно-достроково і знову 

вчинила умисне кримінальне 

правопорушення протягом невідбутої 

частини покарання.» 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1) не менше половини строку 

покарання, призначеного судом за 

кримінальний проступок або менш 

тяжкий злочин, крім корупційних 

кримінальних правопорушень, а також за 

необережний тяжкий злочин; 

2) не менше двох третин строку 

покарання, призначеного судом за 

корупційний менш тяжкий злочин, 

умисний тяжкий чи необережний 

особливо тяжкий злочин, а також у разі, 

якщо особа раніше відбувала покарання у 

виді позбавлення волі за умисне 

кримінальне правопорушення і до 

погашення або зняття судимості знову 

вчинила умисне кримінальне 

правопорушення, за який вона засуджена 

до позбавлення волі; 

 

Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш 

м'яким 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

1. Запропонувати нову редакцію ст. 82 з 

урахуванням положень ст. 12,45, 49, 80, 81 
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4. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким 

можлива після фактичного відбуття засудженим: 

1) не менше третини строку покарання, призначеного 

судом за кримінальний проступок або злочин середньої 

тяжкості, крім корупційних кримінальних 

правопорушень, а також за необережний тяжкий злочин; 

2) не менше половини строку покарання, призначеного 

судом за корупційний злочин середньої тяжкості, умисний 

тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а 

також у разі, коли особа раніше відбувала покарання у виді 

позбавлення волі за умисне кримінальне 

правопорушення і до погашення або зняття судимості 

знову вчинила умисне кримінальне правопорушення, за 

який вона була засуджена до позбавлення волі; 

3) не менше двох третин строку покарання, 

призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а 

також покарання, призначеного особі, яка раніше 

звільнялася умовно-достроково і вчинила нове умисне 

кримінальне правопорушення протягом невідбутої 

частини покарання. 

… 

6. Якщо особа, відбуваючи більш м'яке покарання, 

вчинить нове кримінальне правопорушення, суд до 

покарання за знову вчинене кримінальне 

правопорушення приєднує невідбуту частину більш 

м'якого покарання за правилами, передбаченими у статтях 

71 і 72 цього Кодексу. 

КК; 

2.Залишити визначення корупційного 

діяння злочином. 

Запропонувати таку редакцію ч. 4 ст. 82 

КК: 

«4. Заміна невідбутої частини 

покарання більш м'яким можлива після 

фактичного відбуття засудженим: 

1) не менше третини строку покарання, 

призначеного судом за кримінальний 

проступок або менш тяжкий злочин, крім 

корупційних злочинів, а також за 

необережний тяжкий злочин; 

2) не менше половини строку 

покарання, призначеного судом за 

корупційний менш тяжкий злочин, 

умисний тяжкий злочин чи необережний 

особливо тяжкий злочин, а також у разі, 

коли особа раніше відбувала покарання у 

виді позбавлення волі за умисний злочин і 

до погашення або зняття судимості знову 

вчинила умисний злочин, за який вона 

була засуджена до позбавлення волі; 

3) не менше двох третин строку 

покарання, призначеного судом за 

умисний особливо тяжкий злочин, а також 

покарання, призначеного особі, яка раніше 

звільнялася умовно-достроково і вчинила 

нове умисне кримінальне правопорушення 

протягом невідбутої частини покарання.» 

 

Пропозиції щодо ч. 6 підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1) не менше третини строку покарання, 

призначеного судом за кримінальний 

проступок або менш тяжкий злочин, 

крім корупційних кримінальних 

правопорушень, а також за необережний 

тяжкий злочин; 

2) не менше половини строку 

покарання, призначеного судом за 

корупційний менш тяжкий злочин, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n365
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n365
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n372
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умисний тяжкий злочин чи необережний 

особливо тяжкий злочин, а також у разі, 

коли особа раніше відбувала покарання у 

виді позбавлення волі за умисне 

кримінальне правопорушення і до 

погашення або зняття судимості знову 

вчинила умисне кримінальне 

правопорушення, за яке вона була 

засуджена до позбавлення волі; 

 

Стаття 83. Звільнення від відбування покарання 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років 

… 

6. Якщо в період звільнення від відбування покарання 

засуджена вчинила нове кримінальне правопорушення, 

суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими 

у статтях 71 і 72 цього Кодексу. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 84. Звільнення від покарання за хворобою 

… 

2. Особа, яка після вчинення кримінального 

правопорушення або постановлення вироку захворіла на 

іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню 

покарання, може бути звільнена від покарання або від 

подальшого його відбування. При вирішенні цього питання 

суд враховує тяжкість вчиненого кримінального 

правопорушення, характер захворювання, особу 

засудженого та інші обставини справи. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 86. Амністія 

… 

2. Законом про амністію особи, визнані винними у 

вчиненні кримінального правопорушення 

обвинувальним вироком суду, або кримінальні справи 

стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих 

осіб не набрали законної сили, можуть бути повністю або 

частково звільнені від відбування покарання. 

… 

4. Особи, визнані винними у вчиненні корупційних 

кримінальних правопорушень, вироки стосовно яких не 

набрали законної сили, не можуть бути звільнені від 

відбування покарання, а особи, вироки стосовно яких 

набрали законної сили, - не можуть бути повністю 

звільнені законом про амністію від відбування покарання. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати лише частково і залишити 

термін «корупційні злочини», а не 

«кримінальні правопорушення». 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

4. Особи, визнані винними у вчиненні 

корупційних злочинів, вироки стосовно 

яких не набрали законної сили, не можуть 

бути звільнені від відбування покарання, а 

особи, вироки стосовно яких набрали 

законної сили, - не можуть бути повністю 

звільнені законом про амністію від 

відбування покарання. Зазначені особи 
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Зазначені особи можуть бути звільнені від відбування 

покарання після фактичного відбуття ними строків, 

встановлених частиною третьою статті 81 цього Кодексу. 

 

можуть бути звільнені від відбування 

покарання після фактичного відбуття 

ними строків, встановлених частиною 

третьою статті 81 цього Кодексу. 

Стаття 87. Помилування 

… 

3. Особи, засуджені за вчинення корупційних 

кримінальних правопорушень, можуть бути звільнені від 

відбування покарання в порядку помилування після 

фактичного відбуття ними строків, встановлених частиною 

третьою статті 81 цього Кодексу. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Не підтримати і залишити термін 

«корупційні злочини», а не «кримінальні 

правопорушення». 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 88. Правові наслідки судимості 

 

1. Особа визнається такою, що має судимість, з дня 

набрання законної сили обвинувальним вироком і до 

погашення або зняття судимості. 

2. Судимість має правове значення у разі вчинення 

нового кримінального правопорушення, а також в інших 

випадках, передбачених законами України. 

3. Особи, засуджені за вироком суду без призначення 

покарання або із звільненням від покарання чи такі, що 

відбули покарання за діяння, кримінальна 

протиправність і караність якого усунута законом, 

визнаються такими, що не мають судимості. 

4. Особи, які були реабілітовані, визнаються такими, 

що не мають судимості. 

 

Н.д. Яценко А.В. 

частину першу доповнити новим 

абзацом такого змісту: 

«Набрання законної сили 

обвинувальним вироком щодо 

кримінального проступку не тягне за 

собою визнання засудженої особи такою, 

що має судимість»; 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати частково. Запропонувати 

редакцію ч. 3 без використання терміну 

«кримінальна протиправність». Замінити 

цей термін іншим ‒ «діяння, кримінальна 

відповідальність за які скасована законом» 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

…. 

3. Особи, засуджені за вироком суду без 

призначення покарання або із звільненням 

від покарання чи такі, що відбули 

покарання за діяння, кримінальна 

відповідальність за які скасована 
законом, визнаються такими, що не мають 

судимості. 

 

  

Стаття 89. Строки погашення судимості 

 

Такими, що не мають судимості, визнаються: 

1) особи, засуджені відповідно до статті 75 цього 

Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не 

вчинять нового кримінального правопорушення і якщо 

Від Комітету, ГНЕУ: 

 

Положення п. 2-1 унеможливить 

застосування ч. 2 статей КК за ознакою 

повторності. Також така позиція не 

узгоджується із чинними строками 
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протягом зазначеного строку рішення про звільнення від 

відбування покарання з випробуванням не буде скасоване з 

інших підстав, передбачених законом. Якщо строк 

додаткового покарання перевищує тривалість іспитового 

строку, особа визнається такою, що не має судимості, після 

відбуття цього додаткового покарання; 

2) жінки, засуджені відповідно до статті 79 цього 

Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не 

вчинять нового кримінального правопорушення і якщо 

після закінчення цього строку не буде прийняте рішення 

про направлення для відбування покарання, призначеного 

вироком суду. Якщо засуджена не була звільнена від 

додаткового покарання і його строк перевищує тривалість 

іспитового строку, то жінка визнається такою, що не має 

судимості, після відбуття цього додаткового покарання; 

2-1) особи, засуджені за вчинення кримінального 

проступку, після відбуття покарання визнаються 

такими, що не мають судимість; 
4) особи, які відбули покарання у виді службового 

обмеження для військовослужбовців або тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців чи 

достроково звільнені від цих покарань, а також 

військовослужбовці, які відбули покарання на гауптвахті 

замість арешту; 

5) особи, засуджені до основного покарання у виді 

штрафу в розмірі не більше трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт 

або арешту, якщо вони протягом року з дня відбуття 

покарання (основного та додаткового) не вчинять нового 

кримінального правопорушення; 

6) особи, засуджені до обмеження волі, якщо вони 

протягом двох років з дня відбуття покарання (основного 

та додаткового) не вчинять нового кримінального 

правопорушення; 

6) особи, засуджені до обмеження волі, якщо вони 

протягом двох років з дня відбуття покарання (основного 

та додаткового) не вчинять нового кримінального 

правопорушення; 

7) особи, засуджені до позбавлення волі або основного 

покарання у виді штрафу за злочин середньої тяжкості, 

якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання 

(основного та додаткового) не вчинять нового 

погашення судимості для злочинів 

невеликої тяжкості. 

 

 

ЛДУВС: 

П. 2-1 Проекту суперечить п. 4-6 КК. 

Шляхи вирішення: 

1) не доповнювати ст. 89 п. 2-1; 

2) Доповнити п. 2-1 натомість 

виключити п. 4-6; 

3) доповнити ст. 89 КК п. 2-1 та 

залишити п. 4-6, однак в них зазначити, 

що строки погашення судимості 

застосовуються тоді, коли суд призначив 

основне покарання, не пов’язане з 

позбавленням волі за вчинення особою 

злочину. 

Непослідовною є й норма щодо 

посилення відповідальності за повторність 

(ч. 2 ст. 309 КК) і водночас фактично 

скасовується інститут повторності для 

проступків. 

 

 

СБУ: 

 

Новація п. 2-1 суперечить усталеним 

положенням національної кримінально-

правової доктрини. Адже саме за ознакою 

судимості кримінальна відповідальність 

відрізняється від інших видів 

відповідальності. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

1. Підтримати лише частково і п. 2-1, 

викласти у такі редакції:  

«2-1)  особи, які відбули покарання 

(основне та додаткове) за вчинення 

кримінального проступку;» 

2. Запропонувати нову редакцію пп. 6 і 

7 ст. 89 КК з урахуванням положень ст. 12, 

45, 49, 80 КК: 

«6) особи, засуджені до обмеження волі, 

а також засуджені за менш тяжкий злочин 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n421
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кримінального правопорушення; 

8) особи, засуджені до позбавлення волі або основного 

покарання у виді штрафу за тяжкий злочин, якщо вони 

протягом шести років з дня відбуття покарання (основного 

та додаткового) не вчинять нового кримінального 

правопорушення; 

9) особи, засуджені до позбавлення волі або основного 

покарання у виді штрафу за особливо тяжкий злочин, якщо 

вони протягом восьми років з дня відбуття покарання 

(основного та додаткового) не вчинять нового 

кримінального правопорушення. 

 

до позбавлення волі на строк не більше 

двох років, якщо вони протягом двох років 

з дня відбуття покарання (основного та 

додаткового) не вчинять нового 

кримінального правопорушення; 

7) особи, засуджені до позбавлення волі 

на строк понад два роки або основного 

покарання у виді штрафу за менш тяжкий 

злочин, якщо вони протягом трьох років з 

дня відбуття покарання (основного та 

додаткового) не вчинять нового  

кримінального правопорушення;» 

 

 

Стаття 90. Обчислення строків погашення судимості 

… 

5. Якщо особа, що відбула покарання, до закінчення 

строку погашення судимості знову вчинить кримінальне 

правопорушення, перебіг строку погашення судимості 

переривається і обчислюється заново. У цих випадках 

строки погашення судимості обчислюються окремо за 

кожне кримінальне правопорушення після фактичного 

відбуття покарання (основного та додаткового) за останнє 

кримінальне правопорушення. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 91. Зняття судимості 

… 

2. Зняття судимості до закінчення строків, зазначених у 

статті 89 цього Кодексу, не допускається у випадках 

засудження за умисні тяжкі та особливо тяжкі, а також 

корупційні кримінальні правопорушення. 

 

Від Комітету: 

Необхідно доповнити словом 

«злочини» після словосполучення 

«особливо тяжкі». 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

НЕ Підтримати, залишити чинну 

редакцію ч. 2 ст. 91 КК, вказавши в ній на 

корупційні злочини 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 93. Особи, до яких застосовуються примусові 

заходи медичного характеру 

 

Примусові заходи медичного характеру можуть бути 

застосовані судом до осіб: 

1) які вчинили у стані неосудності суспільно 

Від Комітету: 

Необхідно замінити слово «злочин» у п. 

3. 

 

  



53 
 

небезпечні діяння; 

2) які вчинили у стані обмеженої осудності 

кримінальні правопорушення; 

3) які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли 

на психічну хворобу до постановлення вироку або під час 

відбування покарання. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати пропозицію комітету. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

3) які вчинили кримінальне 

правопорушення у стані осудності, але 

захворіли на психічну хворобу до 

постановлення вироку або під час 

відбування покарання. 

Стаття 95. Продовження, зміна або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру 

… 

4. У разі припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру через видужання особи, які вчинили 

кримінальні правопорушення у стані осудності, але 

захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку, 

підлягають покаранню на загальних засадах, а особи, які 

захворіли на психічну хворобу під час відбування 

покарання, можуть підлягати подальшому відбуванню 

покарання. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 96. Примусове лікування 

 

1. Примусове лікування може бути застосоване судом, 

незалежно від призначеного покарання, до осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення та мають 

хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб. 

…  

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація 

 

1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому 

безоплатному вилученні за рішенням суду у власність 

держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, 

визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного 

кримінального правопорушення або суспільно 

небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які 

передбачено основне покарання у виді позбавлення волі 

або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, а так само передбаченого частиною 

першою статті 150, статтею 154, частинами другою і 

третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, 

статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, 

Н.д. Яценко А.В. 

Пункт другий частини другої 

доповнити словами «, крім звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із 

закінченням строків давності, 

передбаченим частиною третьою статті 

96-2 цього Кодексу»; 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

1. Підтримати пропозицію авторів, бо 

серед перелічених в ч. 1 ст. 96-1 КК є як 

злочини, так й кримінальні проступки. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

…. 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran688#n688
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran954#n954
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran954#n954
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran994#n994
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1055#n1055
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1055#n1055
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1264#n1264
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1284#n1284
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1374#n1374
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1427#n1427
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1427#n1427
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1433#n1433
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частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною 

першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою 

статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами 

першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 

302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною 

першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу. 

 

3. У випадках, коли об’єктом спеціальної 

конфіскації є майно, вилучене з цивільного 

обороту, вона може бути застосована на 

підставі: 

1) ухвали суду про закриття кримінального 

провадження з інших підстав, аніж 

звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; 

2) ухвали суду, постановленої в порядку 

частини дев’ятої статті 100 Кримінального 

процесуального кодексу України, за 

клопотанням дізнавача, слідчого чи 

прокурора, якщо кримінальне 

провадження закривається ними. 

Стаття 96-2. Випадки застосування спеціальної 

конфіскації 

 

1. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо 

гроші, цінності та інше майно: 

1) одержані внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення та/або є доходами від такого майна; 

2) призначалися (використовувалися) для схиляння 

особи до вчинення кримінального правопорушення, 

фінансування та/або матеріального забезпечення 

кримінального правопорушення або винагороди за його 

вчинення; 

3) були предметом кримінального правопорушення, 

крім тих, що повертаються власнику (законному 

володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - 

переходять у власність держави; 

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або 

використані як засоби чи знаряддя вчинення 

кримінального правопорушення, крім тих, що 

повертаються власнику (законному володільцю), який не 

знав і не міг знати про їх незаконне використання. 

… 

5. Спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, 

цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які 

згідно із законом підлягають поверненню власнику 

(законному володільцю) або призначені для відшкодування 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 96-3. Підстави для застосування до юридичних 

осіб заходів кримінально-правового характеру 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

1. Пропозиції щодо п. 1 та 2. ч. 1 

підтримати. 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1448#n1448
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1458#n1458
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1458#n1458
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1491#n1491
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1534#n1534
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1599#n1599
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1599#n1599
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1608#n1608
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1608#n1608
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1662#n1662
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2069#n2069
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2077#n2077
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2090#n2090
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2157#n2157
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2163#n2163
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2180#n2180
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2211#n2211
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2216#n2216
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2515#n2515
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2523#n2523
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2528#n2528
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2528#n2528
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2548#n2548
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2548#n2548
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2564#n2564
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2564#n2564
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1. Підставами для застосування до юридичної особи 

заходів кримінально-правового характеру є: 

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в 

інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних 

правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, 

частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і 

другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу; 

2) незабезпечення виконання покладених на її 

уповноважену особу законом або установчими 

документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття 

заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення 

будь-якого із кримінальних правопорушень, 

передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій 

статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 

369 і 369-2 цього Кодексу; 

3) вчинення її уповноваженою особою від імені 

юридичної особи будь-якого із кримінальних 

правопорушень, передбачених у статтях 258-258-5 цього 

Кодексу; 

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в 

інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних 

правопорушень, передбачених у статтях 109, 110, 113, 

146, 147, 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього 

Кодексу. 

Примітка 1. Під уповноваженими особами юридичної 

особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а 

також інших осіб, які відповідно до закону, установчих 

документів юридичної особи чи договору мають право 

діяти від імені юридичної особи. 

2. Кримінальні правопорушення, передбачені 

статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - 

четвертою статті 159-1, статтями 160, 209, 260, 262, 306, 

частинами першою і другою статті 368-3, частинами 

першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 

437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються 

вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони 

призвели до отримання нею неправомірної вигоди або 

створили умови для отримання такої вигоди, або були 

спрямовані на ухилення від передбаченої законом 

відповідальності. 

 

2. Пропозиції щодо п. 3 ч. 1 не 

підтримати, бо у цих випадках йдеться 

тільки про злочини – злочини 

терористичної спрямованості, які аж ніяк 

не можуть стати проступками. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

Стаття 964. Юридичні особи, до яких застосовуються 

заходи кримінально-правового характеру 

 

Від Комітету: 

Технічна описка – неправильно 
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899273426750#n729
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899273426750#n927
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2. Заходи кримінально-правового характеру, у 

випадках, передбачених пунктами 3 і 4 частини першої 

статті 963 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до 

суб’єктів приватного та публічного права резидентів та 

нерезидентів України, включаючи підприємства, установи 

чи організації, державні органи, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, 

організації, створені ними у встановленому порядку, фонди, 

а також міжнародні організації, інші юридичні особи, що 

створені у відповідності до вимог національного чи 

міжнародного права. 

Якщо держава або суб’єкт державної власності володіє 

часткою більше 25 відсотків в юридичній особі або 

юридична особа знаходиться під ефективним контролем 

держави чи суб’єкта державної власності, то дана юридична 

особа несе цивільну відповідальність у повному обсязі за 

неправомірно отриману вигоду та шкоду, заподіяну 

кримінальне правопорушення, що вчинене державою, 

суб’єктами державної власності або державного управління. 

 

підібраний відмінок для словосполучення 

«кримінальне правопорушення». 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

2. Заходи кримінально-правового 

характеру, у випадках, передбачених 

пунктами 3 і 4 частини першої статті 96-3 

цього Кодексу, можуть бути застосовані 

судом до суб’єктів приватного та 

публічного права резидентів та 

нерезидентів України, включаючи 

підприємства, установи чи організації, 

державні органи, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, організації, створені ними 

у встановленому порядку, фонди, а також 

міжнародні організації, інші юридичні 

особи, що створені у відповідності до вимог 

національного чи міжнародного права. 

Абзац другий –  виключити 

Стаття 96-5. Підстави для звільнення юридичної особи 

від застосування заходів кримінально-правового характеру 

 

1. Юридична особа звільняється від застосування до неї 

заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня 

вчинення її уповноваженою особою будь-якого 

кримінального правопорушення, зазначеного у статті 

96-3 цього Кодексу, і до дня набрання вироком законної 

сили минули такі строки: 

1) три роки - у разі вчинення кримінального 

проступку; 

2) п’ять років - у разі вчинення злочину середньої 

тяжкості; 

3) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 

4) п’ятнадцять років - у разі вчинення особливо 

тяжкого злочину. 

2. Перебіг давності застосування до юридичної особи 

заходів кримінально-правового характеру зупиняється, 

якщо її уповноважена особа, яка вчинила будь-яке  

кримінальне правопорушення, зазначене у статті 96-3 

Н.д. Яценко А.В. 

ВАРІАНТ 1:  

пункт 1 частини першої викласти в 

такій редакції: 

«1) один рік - у разі вчинення 

кримінального проступку;» 

ВАРІАНТ 2:  

Викласти частину першу у такій 

редакції: 

«1. Юридична особа звільняється від 

застосування до неї заходів кримінально-

правового характеру, якщо з дня вчинення 

її уповноваженою особою будь-якого 

кримінального правопорушення, 

зазначеного у статті 96-3 цього Кодексу, і 

до дня набрання вироком законної сили 

минули такі строки, визначені за 

наступними правилами: 

- залежно від класифікації 

кримінальних правопорушень строки 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1455090048912846#n560
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1455090048912846#n561
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899273426750#n556
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цього Кодексу, переховується від органів досудового 

слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності та її місцезнаходження невідоме. У таких 

випадках перебіг давності відновлюється з дня 

встановлення місцезнаходження цієї уповноваженої особи. 

3. Перебіг давності застосування до юридичної особи 

заходів кримінально-правового характеру переривається, 

якщо до закінчення передбачених у частинах першій та 

другій цієї статті строків її уповноважена особа повторно 

вчинила будь-яке кримінальне правопорушення, 

зазначене у статті 96-3 цього Кодексу. 

4. Обчислення давності в цьому разі починається з дня 

вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-

якого кримінального правопорушення, зазначеного у 

статті 96-3 цього Кодексу. При цьому строки давності 

обчислюються окремо за кожне кримінальне 

правопорушення. 

давності становлять: 

1) один рік- у разі вчинення 

кримінального проступку; 

2) п'ять років - у разі вчинення злочину 

середньої тяжкості; 

3) сім років - у разі вчинення тяжкого 

злочину; 

4) десять років - у разі вчинення 

особливо тяжкого злочину; 

- у разі вчинення злочину, зазначеного у 

статті 96-3 цього Кодексу і за який 

передбачене покарання у виді позбавлення 

волі, строк давності встановлюється не 

більше верхньої межі строку позбавлення 

волі за такий злочин, визначеної 

відповідною статтею Особливої частини 

цього Кодексу, за умови, що вона не 

перевищує встановлений цією статтею 

строк давності залежно від класифікації 

кримінальних правопорушень.» 

частину третю та четверту виключити; 

 

Від Комітету: 

Словосполучення «досудового 

слідства» замінити на «досудового 

розслідування». 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

1. У п. 1 ст. 95-5 КК скорегувати строкі 

давності стосовно окремих діянь 

відповідно до положень, запропонованих у 

статтях 49 і 80 КК 

2. Також скорегувати вказівку на 

відповідні діяння. 

Викласти п. 1-2 ч. 1 ст. 96-5 у такій 

редакції: 

«1) три роки ‒ у разі вчинення 

кримінального проступку або менш 

тяжкого злочину, за який передбачено 

покарання не більш суворе, ніж 

позбавлення волі на строк два роки; 

2) п’ять років ‒ у разі вчинення менш 

тяжкого злочину, за який передбачено 

покарання у виді позбавлення волі на 
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строк понад два роки;» 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Юридична особа звільняється від 

застосування до неї заходів кримінально-

правового характеру, якщо з дня вчинення її 

уповноваженою особою будь-якого 

кримінального правопорушення, 

зазначеного у статті 96-3 цього Кодексу, і 

до дня набрання вироком законної сили 

минули такі строки: 

1) три роки – у разі вчинення 

кримінального проступку або менш 

тяжкого злочину, за який передбачено 

покарання не більш суворе, ніж 

позбавлення волі на строк два роки; 
2) п’ять років – у разі вчинення менш 

тяжкого злочину, за який передбачено 

покарання у виді позбавлення волі на 

строк понад два роки; 

… 

2. Перебіг давності застосування до 

юридичної особи заходів кримінально-

правового характеру зупиняється, якщо її 

уповноважена особа, яка вчинила будь-яке 

кримінальне правопорушення, зазначене у 

статті 96-3 цього Кодексу, переховується 

від органів досудового розслідування та 

суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності та її місцезнаходження 

невідоме. У таких випадках перебіг 

давності відновлюється з дня 

встановлення місцезнаходження цієї 

уповноваженої особи. 

 

Стаття 96-7. Штраф 

 

.. 

2. У разі коли неправомірну вигоду не було одержано, 

або її розмір неможливо обчислити, суд, залежно від 

ступеня тяжкості кримінального правопорушення, 

вчиненого уповноваженою особою юридичної особи, 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Слова «злочин середньої тяжкості» 

замінити словами «менш тяжкий злочин». 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

2. У разі коли неправомірну вигоду не було 
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застосовує штраф у таких розмірах: 

за кримінальний проступок - від п'яти до десяти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

за злочин середньої тяжкості - від десяти до двадцяти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

за тяжкий злочин - від двадцяти до п'ятдесяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

за особливо тяжкий злочин - від п'ятдесяти до 

сімдесяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

 

одержано, або її розмір неможливо 

обчислити, суд, залежно від ступеня 

тяжкості кримінального правопорушення, 

вчиненого уповноваженою особою 

юридичної особи, застосовує штраф у таких 

розмірах: 

за кримінальний проступок – від п'яти до 

десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

за менш тяжкий злочин –  від десяти до 

двадцяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

за тяжкий злочин – від двадцяти до 

п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

за особливо тяжкий злочин –  від 

п'ятдесяти до сімдесяти п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

 

Стаття 96-9. Ліквідація 

 

1. Ліквідація юридичної особи застосовується судом у 

разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із 

кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 

110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 436, 436-1, 437, 

438, 442, 444, 447 цього Кодексу. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 96-10. Загальні правила застосування до 

юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру 

 

1. При застосуванні до юридичної особи заходів 

кримінально-правового характеру судом враховуються 

ступінь тяжкості вчиненого її уповноваженою особою 

кримінального правопорушення, ступінь здійснення 

кримінально протиправного наміру, розмір завданої 

шкоди, характер та розмір неправомірної вигоди, яка 

отримана або могла бути отримана юридичною особою, 

вжиті юридичною особою заходи для запобігання 

кримінальному правопорушенню. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У цілому підтримати, але не 

використовувати термін «кримінально 

протиправний» і у зв’язку з ним фразу 

«ступінь здійснення злочинного наміру» 

замінити на «ступінь реалізації умислу» 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. При застосуванні до юридичної особи 

заходів кримінально-правового характеру 

судом враховуються ступінь тяжкості 

вчиненого її уповноваженою особою 

кримінального правопорушення, ступінь 

реалізації умислу, розмір завданої шкоди, 

характер та розмір неправомірної вигоди, 
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яка отримана або могла бути отримана 

юридичною особою, вжиті юридичною 

особою заходи для запобігання 

кримінального правопорушення. 

Стаття 96-11. Застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру за сукупністю 

кримінальних правопорушень 
 

1. За сукупністю кримінальних правопорушень в 

межах одного провадження суд, застосувавши до 

юридичної особи заходи кримінально-правового характеру 

за кожен злочин окремо, визначає остаточний основний 

захід шляхом поглинення менш суворого заходу більш 

суворим. 

… 

Від Комітету: 

Необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію комітету підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. За сукупністю кримінальних 

правопорушень в межах одного 

провадження суд, застосувавши до 

юридичної особи заходи кримінально-

правового характеру за кожне кримінальне 

правопорушення окремо, визначає 

остаточний основний захід шляхом 

поглинення менш суворого заходу більш 

суворим. 

2. При застосуванні до юридичної 

особи заходів кримінально-правового 

характеру за кримінальне 

правопорушення за наявності 

невиконаного заходу за попереднім 

вироком (вироками) суду кожне з них 

виконується самостійно, крім випадків 

застосування судом ліквідації юридичної 

особи згідно з цим Кодексом. 

 

  

Стаття 97. Звільнення від кримінальної 

відповідальності із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру 

 

1. Неповнолітнього, який вперше вчинив 

кримінальний проступок або необережний злочин 

середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної 

відповідальності, якщо його виправлення можливе без 

застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до 

неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, 

передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Скорегувати, с урахування пропозицій, 

запропонованих стосовно ст. 45-46 КК 

Щодо ч. 1:  

Викласти ч. 1 ст. 97 у такій редакції: 

1. Неповнолітнього, який вперше 

вчинив кримінальний проступок, 

умисний менш тяжкий злочин, за який 

передбачено покарання не більш 

суворе, ніж позбавлення волі на строк 

два роки, або необережний менш 

тяжкий злочин, може бути звільнено від 
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кримінальної відповідальності, якщо його 

виправлення можливе без застосування 

покарання. У цих випадках суд застосовує 

до неповнолітнього примусові заходи 

виховного характеру, передбачені 

частиною другою статті 105 цього 

Кодексу. 

2. Щодо ч. 3:  

Скорегувати з урахуванням положень ч. 

1 ст. 97 КК та викласти у такій редакції:  

«3. У разі ухилення неповнолітнього, 

що вчинив кримінальне 

правопорушення, зазначене в частині 

першій цієї статті, від застосування до 

нього примусових заходів виховного 

характеру ці заходи скасовуються і він 

притягується до кримінальної 

відповідальності.» 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Неповнолітнього, який вперше 

вчинив кримінальний проступок, 

умисний менш тяжкий злочин, за який 

передбачено покарання не більш 

суворе, ніж позбавлення волі на строк 

два роки, або необережний менш 

тяжкий злочин, може бути звільнено від 

кримінальної відповідальності, якщо його 

виправлення можливе без застосування 

покарання. У цих випадках суд застосовує 

до неповнолітнього примусові заходи 

виховного характеру, передбачені 

частиною другою статті 105 цього 

Кодексу. 

… 

3. У разі ухилення неповнолітнього, 

що вчинив кримінальне 

правопорушення, зазначене в частині 

першій цієї статті, від застосування до 

нього примусових заходів виховного 

характеру ці заходи скасовуються і він 

притягується до кримінальної 

відповідальності. 
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Стаття 98. Види покарань 

1. До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні 

кримінального правопорушення, судом можуть бути 

застосовані такі основні види покарань: 

1) штраф; 

2) громадські роботи; 

3) виправні роботи; 

4) арешт; 

5) позбавлення волі на певний строк. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 99. Штраф 

… 

2. Розмір штрафу, в тому числі за вчинення 

кримінального правопорушення, за який передбачено 

основне покарання лише у виді штрафу понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення та з урахуванням 

майнового стану неповнолітнього в межах до п'ятисот 

встановлених законодавством неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

3. До неповнолітнього, що не має самостійного доходу, 

власних коштів або майна, на яке може бути звернене 

стягнення, засудженого за вчинення кримінального 

правопорушення, за яке передбачено основне покарання 

лише у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, може бути застосовано 

покарання у виді громадських робіт або виправних робіт 

згідно з положеннями статей 100, 103 цього Кодексу. 

Від Комітету: 

Технічна описка – «за який» замінити 

на «за яке» у ч. 2. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію щодо заміни 

словосполучення «злочину, за який» на 

словосполучення «кримінальне 

правопорушення, за яке» не підтримати, 

бо в ч. 3 йдеться тільки про вчинення 

злочину, а не будь-якого правопорушення 

(розмір штрафу понад 3000 н.м.д.г.) 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 102. Позбавлення волі на певний строк 

 

1. Покарання у виді позбавлення волі особам, які не 

досягли до вчинення кримінального правопорушення 

вісімнадцятирічного віку, може бути призначене на строк 

від шести місяців до десяти років, крім випадків, 

передбачених пунктом 5 частини третьої цієї статті. 

Неповнолітні, засуджені до покарання у виді позбавлення 

волі, відбувають його у спеціальних виховних установах. 

2. Позбавлення волі не може бути призначене 

неповнолітньому, який вперше вчинив кримінальний 

проступок. 

3. Покарання у виді позбавлення волі призначається 

неповнолітньому: 

1) за вчинений повторно кримінальний проступок - 

на строк не більше одного року шести місяців; 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Скорегувати ч. 2-3 з урахуванням змін, 

запропонованих в ст. 12 КК: 

«2. Позбавлення волі не може бути 

призначене неповнолітньому, який вперше 

вчинив менш тяжкий злочин, за який 

передбачено покарання у виді позбавлення 

волі на строк не більше двох років. 

3. Покарання у виді позбавлення волі 

призначається неповнолітньому: 

1) за вчинений повторно менш тяжкий 

злочин, за який передбачено покарання у 

виді позбавлення волі на строк не більше 

двох років, ‒ на строк не більше одного 

року шести місяців; 

2) за менш тяжкий злочин, за який 
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2) за злочин середньої тяжкості - на строк не більше 

чотирьох років; 

3) за тяжкий злочин - на строк не більше семи років; 

4) за особливо тяжкий злочин - на строк не більше 

десяти років; 

5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним 

позбавленням життя людини, - на строк до п'ятнадцяти 

років. 

передбачено покарання у виді позбавлення 

волі на строк понад двох років, ‒ на строк 

не більше чотирьох років;…» 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

2. Позбавлення волі не може бути 

призначене неповнолітньому, який вперше 

вчинив менш тяжкий злочин, за який 

передбачено покарання у виді 

позбавлення волі на строк не більше 

двох років. 

     3. Покарання у виді позбавлення волі 

призначається неповнолітньому: 

1) за вчинений повторно менш тяжкий 

злочин, за який передбачено покарання у 

виді позбавлення волі на строк не більше 

двох років, –  на строк не більше одного 

року шести місяців; 

2) за менш тяжкий злочин, за який 

передбачено покарання у виді 

позбавлення волі на строк понад двох 

років, – на строк не більше чотирьох 

років; 

Стаття 103. Призначення покарання 

… 

2. При призначенні покарання неповнолітньому за 

сукупністю кримінальних правопорушень або вироків 

остаточне покарання у виді позбавлення волі не може 

перевищувати п'ятнадцяти років. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пропозицію підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 105. Звільнення від покарання із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру 

 

1. Неповнолітній, який вчинив кримінальний 

проступок або злочин середньої тяжкості, може бути 

звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що 

внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної 

поведінки він на момент постановлення вироку не 

потребує застосування покарання. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Скорегувати ч. 1 виходячи з положень, 

запропонованих в ст. 12 та 74 КК: 

«1. Неповнолітній, який вчинив 

кримінальний проступок або менш 

тяжкий злочин, може бути звільнений 

судом від покарання, якщо буде визнано, 

що внаслідок щирого розкаяння та 

подальшої бездоганної поведінки він на 

момент постановлення вироку не потребує 

застосування покарання.» 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 
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1. Неповнолітній, який вчинив 

кримінальний проступок або менш 

тяжкий злочин, може бути звільнений 

судом від покарання, якщо буде визнано, 

що внаслідок щирого розкаяння та 

подальшої бездоганної поведінки він на 

момент постановлення вироку не потребує 

застосування покарання. 

Стаття 106. Звільнення від кримінальної 

відповідальності та відбування покарання у зв'язку із 

закінченням строків давності 

 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності та 

відбування покарання у зв'язку із закінченням строків 

давності до осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення у віці до вісімнадцяти років, 

застосовується відповідно до статей 49 та 80 цього Кодексу 

з урахуванням положень, передбачених цією статтею. 

2. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, 

встановлюються такі строки давності: 

1) два роки - у разі вчинення кримінального 

проступку; 

2) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої 

тяжкості; 

3) сім років - у разі вчинення тяжкого злочину; 

4) десять років - у разі вчинення особливо тяжкого 

злочину. 

3. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, 

встановлюються такі строки виконання обвинувального 

вироку: 

1) два роки - у разі засудження до покарання, не 

пов'язаного з позбавленням волі, а також при засудженні 

до покарання у виді позбавлення волі за кримінальний 

проступок; 

2) п'ять років - у разі засудження до покарання у виді 

позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також 

при засудженні до покарання у виді позбавлення волі на 

строк не більше п'яти років за тяжкий злочин; 

3) сім років - у разі засудження до покарання у виді 

позбавлення волі на строк більше п'яти років за тяжкий 

злочин; 

4) десять років - у разі засудження до покарання у виді 

позбавлення волі за особливо тяжкий злочин. 

 

Н.д. Яценко А.В. 

частину другу викласти у такій редакції 

«2. Щодо осіб, зазначених у частині 

першій цієї статті, встановлюються такі 

строки давності, визначені за наступними 

правилами: 

- залежно від класифікації 

кримінальних правопорушень строки 

давності становлять: 

1) один рік- у разі вчинення 

кримінального проступку; 

2) п'ять років - у разі вчинення злочину 

середньої тяжкості; 

3) сім років - у разі вчинення тяжкого 

злочину; 

4) десять років - у разі вчинення 

особливо тяжкого злочину; 

- у разі вчинення злочину, за який 

передбачене покарання у виді позбавлення 

волі, строк давності встановлюється не 

більше верхньої межі строку позбавлення 

волі за такий злочин, визначеної 

відповідною статтею Особливої частини 

цього Кодексу, за умови, що вона не 

перевищує встановлений цією статтею 

строк давності залежно від класифікації 

кримінальних правопорушень.» 

пункт 1 частини третьої викласти в 

такій редакції: 

«1) шість місяців - у разі засудження до 

покарання, не пов'язаного з позбавленням 

волі, а також при засудженні до покарання 

за кримінальний проступок;» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Скорегувати ч. 2 і запропонувати такі 
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строки стосовно неповнолітніх: 

«2. Щодо осіб, зазначених у частині 

першій цієї статті, встановлюються такі 

строки давності: 

1) два роки ‒ у разі вчинення 

кримінального проступку або менш 

тяжкого злочину, за який передбачено 

покарання не більш суворе, ніж 

позбавлення волі на строк два роки; 

2) п'ять років ‒ у разі вчинення менш 

тяжкого злочину, за який передбачено 

покарання у виді позбавлення волі на 

строк понад два роки;…» 

У ч. 3 п. 1 викласти у такій редакції: 

«1) два роки ‒ у разі засудження до 

покарання, не пов'язаного з позбавленням 

волі, а також при засудженні до 

покарання у виді позбавлення волі на 

строк не більше двох років за менш 

тяжкий злочин;» 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

2. Щодо осіб, зазначених у частині першій 

цієї статті, встановлюються такі строки 

давності: 

1) два роки – у разі вчинення 

кримінального проступку або менш 

тяжкого злочину, за який передбачено 

покарання не більш суворе, ніж 

позбавлення волі на строк два роки; 
2) п'ять років – у разі вчинення менш 

тяжкого злочину, за який передбачено 

покарання у виді позбавлення волі на 

строк понад два роки; 

… 

3. Щодо осіб, зазначених у частині першій 

цієї статті, встановлюються такі строки 

виконання обвинувального вироку: 

1) два роки –  у разі засудження до 

покарання, не пов'язаного з позбавленням 

волі, а також при засудженні до покарання у 

виді позбавлення волі на строк не більше 
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двох років за менш тяжкий злочин; 
2) п'ять років – у разі засудження до 

покарання у виді позбавлення волі на 

строк більш двох років за менш тяжкий 

злочин, а також при засудженні до 

покарання у виді позбавлення волі на 

строк не більше п'яти років за тяжкий 

злочин; 

 

Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання 

 

1. До осіб, які відбувають покарання у виді 

позбавлення волі за кримінальне правопорушення, 

вчинене у віці до вісімнадцяти років, може бути 

застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання незалежно від тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення. 

… 

3. Умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання може бути застосоване до засуджених за 

кримінальне правопорушення, вчинене у віці до 

вісімнадцяти років, після фактичного відбуття: 

1) не менше третини призначеного строку покарання у 

виді позбавлення волі за кримінальний проступок або 

злочин середньої тяжкості і за необережний тяжкий 

злочин; 

2) не менше половини строку покарання у виді 

позбавлення волі, призначеного судом за умисний тяжкий 

злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також, 

якщо особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення 

волі за умисне кримінальне правопорушення і до 

погашення або зняття судимості знову вчинила у віці до 

вісімнадцяти років нове умисне кримінальне 

правопорушення, за яке вона засуджена до позбавлення 

волі; 

3) не менше двох третин строку покарання у виді 

позбавлення волі, призначеного судом за умисний 

особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше 

відбувала покарання у виді позбавлення волі і була 

умовно-достроково звільнена від відбування покарання, 

але до закінчення невідбутої частини покарання та до 

досягнення вісімнадцятирічного віку знову вчинила 

умисне кримінальне правопорушення, за яке вона 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

НЕ Підтримати правки у ч. 1 та ч. 3, 

залишити вказівку на злочин, бо 

позбавлення волі може призначатися 

тільки за злочин. 

Щодо ч. 3: 

Скорегувати з урахуванням 

класифікації злочинів в ст. 12 КК, 

виклавши у такій редакції: 

«3. Умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання може бути 

застосоване до засуджених за злочин, 

вчинений у віці до вісімнадцяти років, 

після фактичного відбуття: 

1) не менше третини призначеного 

строку покарання у виді позбавлення волі 

за менш тяжкий злочин і за необережний 

тяжкий злочин; 

2) не менше половини строку покарання 

у виді позбавлення волі, призначеного 

судом за умисний тяжкий злочин чи 

необережний особливо тяжкий злочин, а 

також, якщо особа раніше відбувала 

покарання у виді позбавлення волі за 

умисний злочин і до погашення або зняття 

судимості знову вчинила у віці до 

вісімнадцяти років новий умисний злочин, 

за який вона засуджена до позбавлення 

волі; 

3) не менше двох третин строку 

покарання у виді позбавлення волі, 

призначеного судом за умисний особливо 

тяжкий злочин, а також, якщо особа 

раніше відбувала покарання у виді 

позбавлення волі і була умовно-
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засуджена до позбавлення волі. 

… 

5. У разі вчинення особою, щодо якої застосоване 

умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, 

протягом невідбутої частини покарання нового 

кримінального правопорушення суд призначає їй 

покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 

цього Кодексу. 

 

достроково звільнена від відбування 

покарання, але до закінчення невідбутої 

частини покарання та до досягнення 

вісімнадцятирічного віку знову вчинила 

умисний злочин, за який вона засуджена 

до позбавлення волі.» 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

3. Умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання може бути 

застосоване до засуджених за кримінальне 

правопорушення, вчинене у віці до 

вісімнадцяти років, після фактичного 

відбуття: 

1) не менше третини призначеного 

строку покарання у виді позбавлення волі 

за менш тяжкий злочин і за необережний 

тяжкий злочин; 

2) не менше половини строку покарання у 

виді позбавлення волі, призначеного судом 

за умисний тяжкий злочин чи необережний 

особливо тяжкий злочин, а також, якщо 

особа раніше відбувала покарання у виді 

позбавлення волі за умисний злочин і до 

погашення або зняття судимості знову 

вчинила у віці до вісімнадцяти років новий 

умисний злочин, за який вона засуджена 

до позбавлення волі; 

3) не менше двох третин строку 

покарання у виді позбавлення волі, 

призначеного судом за умисний особливо 

тяжкий злочин, а також, якщо особа 

раніше відбувала покарання у виді 

позбавлення волі і була умовно-

достроково звільнена від відбування 

покарання, але до закінчення невідбутої 

частини покарання та до досягнення 

вісімнадцятирічного віку знову вчинила 

умисний злочин, за який вона засуджена 

до позбавлення волі. 

Стаття 108. Погашення та зняття судимості 

1. Погашення та зняття судимості щодо осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення до досягнення 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

НЕ підтримати пропозицію щодо ч. 2 та 

ч. 3. 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n365
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1390899279916544#n372
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ними вісімнадцятирічного віку, здійснюється відповідно 

до статей 88-91 цього Кодексу з урахуванням положень, 

передбачених цією статтею. 

2. Такими, що не мають судимості, визнаються 

неповнолітні: 

1) засуджені до покарання, не пов'язаного з 

позбавленням волі, після виконання цього покарання; 

2) засуджені до позбавлення волі за злочин середньої 

тяжкості, якщо вони протягом одного року з дня відбуття 

покарання не вчинять нового кримінального 

правопорушення; 

3) засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, 

якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання 

не вчинять нового злочину; 

4) засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий 

злочин, якщо вони протягом п'яти років з дня відбуття 

покарання не вчинять нового злочину. 

… 

Щодо ч. 2:  

1. Залишити незмінним редакцію п. 1, 

бо до цієї категорії осіб належать у тому 

числі і засуджені за кримінальний 

проступок; 

2. П. 2-4 скорегувати з урахуванням 

раніше запропонованих положень ст. 89 

КК:  

«2) засуджені до позбавлення волі за 

менш тяжкий злочин, якщо вони протягом 

одного року з дня відбуття покарання не 

вчинять нового кримінального 

правопорушення; 

3) засуджені до позбавлення волі за 

тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох 

років з дня відбуття покарання не вчинять 

нового кримінального правопорушення; 

4) засуджені до позбавлення волі за 

особливо тяжкий злочин, якщо вони 

протягом п'яти років з дня відбуття 

покарання не вчинять нового 

кримінального правопорушення.» 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

2. Такими, що не мають судимості, 

визнаються неповнолітні: 

1) засуджені до покарання, не пов'язаного з 

позбавленням волі, після виконання цього 

покарання; 

2) засуджені до позбавлення волі за менш 

тяжкий злочин, якщо вони протягом 

одного року з дня відбуття покарання не 

вчинять нового кримінального 

правопорушення; 

3) засуджені до позбавлення волі за тяжкий 

злочин, якщо вони протягом трьох років з 

дня відбуття покарання не вчинять нового 

кримінального правопорушення; 

4) засуджені до позбавлення волі за 

особливо тяжкий злочин, якщо вони 

протягом п'яти років з дня відбуття 

покарання не вчинять нового 

кримінального правопорушення. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1455090048912846#n484
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Розділ I. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати зміну назви розділу 

  

Стаття 110-2. Фінансування дій, вчинених з метою 

насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 

або захоплення державної влади, зміни меж території або 

державного кордону України 

 

5. Особа, крім керівника організованої групи, 

звільняється від кримінальної відповідальності за дії, 

передбачені цією статтею, якщо вона до повідомлення їй 

про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила 

про те, що сталося, органу, службова особа якого наділена 

законом правом повідомляти про підозру, про відповідну 

незаконну діяльність або іншим чином сприяла її 

припиненню або запобіганню злочину, який вона 

фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її 

діях немає складу іншого злочину. 

Від Комітету: 

Необхідно замінити слова «злочин» у 

всіх відмінках. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Не підтримати і залишити термін «злочин», 

бо таке діяння не може бути кримінальним 

проступком. 

Погодитися тільки в останніх словах  ч. 5 

ст.110-2: «.. за умови, що в її діях немає 

складу іншого кримінального 

правопорушення». 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

5. Особа, крім керівника організованої 

групи, звільняється від кримінальної 

відповідальності за дії, передбачені цією 

статтею, якщо вона до повідомлення їй 

про підозру у вчиненні нею злочину 

добровільно заявила про те, що сталося, 

органу, службова особа якого наділена 

законом правом повідомляти про підозру, 

про відповідну незаконну діяльність або 

іншим чином сприяла її припиненню або 

запобіганню злочину, який вона 

фінансувала або вчиненню якого сприяла, 

за умови, що в її діях немає складу іншого 

кримінального правопорушення. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 109 КК. Від Комітету: 

У ч. 2 слово «злочинного» замінити на 

«кримінально протиправного» 

  

Розділ II. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати зміну назви розділу 

  

Стаття 115. Умисне вбивство 

 

1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння 

смерті іншій людині, - 

 

9) з метою приховати інший злочин або полегшити 

його вчинення; 

Від Комітету: 

Необхідно замінити слова «злочин» у 

всіх відмінках. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати: 

9) з метою приховати інше 

кримінальне правопорушення або 

полегшити його вчинення; 
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НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

2. Умисне вбивство: 

       … 

9) з метою приховати інше кримінальне 

правопорушення або полегшити його 

вчинення; 

 

Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж 

необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання злочинця 

Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж 

необхідної оборони, а також у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання злочинця, - 

карається виправними роботами на строк до двох років 

або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

 

Від Комітету:  

Необхідно замінити слова «злочинець» 

у всіх відмінках. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Замінити «злочинця» на «особа, що 

вчинила кримінальне правопорушення» 

Відхилити. Залишити санкцію 

незмінною, а саме позбавлення волі до 2 

років, бо діяння залишиться злочином 

У протилежному випадку це 

призводить не виправданого посилення 

кримінальної відповідальності, а також 

неминуче позначиться і на застосуванні 

цілої низки так званих пільгових 

інститутів та заохочувальних норм, бо 

обов’язково призведе до значного 

звуження сфери, а іноді, і цілком 

виключить можливість застосування 

таких, наприклад, інститутів, як 

звільнення від кримінальної 

відповідальності та від покарання (статті 

45, 46, 47, 48, 74, 81, 82 КК)  

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Стаття 118. Умисне вбивство при 

перевищенні меж необхідної оборони або у 

разі перевищення заходів, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення 

Умисне вбивство, вчинене при перевищенні 

меж необхідної оборони, а також у разі 

перевищення заходів, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, - 

карається виправними роботами на 
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строк до двох років або обмеженням волі 

на строк до трьох років, або позбавленням 

волі на строк до двох років. 

 

 

Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, 

заподіяне у стані сильного душевного хвилювання 

Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані 

сильного душевного хвилювання, що раптово виникло 

внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з 

боку потерпілого, - 

карається громадськими роботами на строк від ста 

п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними 

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на 

строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий 

строк. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

Відхилити. Залишити санкцію 

незмінною, а саме позбавлення волі до 2 

років, бо діяння залишиться злочином 

У протилежному випадку це 

призводить не виправданого посилення 

кримінальної відповідальності, а також 

неминуче позначиться і на застосуванні 

цілої низки так званих пільгових 

інститутів та заохочувальних норм, бо 

обов’язково призведе до значного 

звуження сфери, а іноді, і цілком 

виключить можливість застосування 

таких, наприклад, інститутів, як 

звільнення від кримінальної 

відповідальності та від покарання (статті 

45, 46, 47, 48, 74, 81, 82 КК) 

  

Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних 

ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони 

або у разі перевищення заходів, необхідних для 

затримання злочинця 

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, 

вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у 

разі перевищення заходів, необхідних для затримання 

злочинця, - 

карається громадськими роботами на строк від ста 

п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними 

роботами на строк до двох років, або арештом на строк до 

шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох 

років, або позбавлення волі на той самий строк. 

 

Від Комітету: 

Необхідно замінити слова «злочинець» 

у всіх відмінках. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

замість «злочинця», «особа, що вчинила 

кримінальне правопорушення» 

Відхилити. Відхилити і залишити 

санкцію незмінною ‒ діяння стає 

проступком 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких 

тілесних ушкоджень у разі перевищення 

меж необхідної оборони або у разі 

перевищення заходів, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення 

Умисне заподіяння тяжких тілесних 

ушкоджень, вчинене у разі перевищення 

меж необхідної оборони або у разі 

перевищення заходів, необхідних для 
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затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, - 

карається громадськими роботами на 

строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока 

годин або виправними роботами на строк 

до двох років, або арештом на строк до 

шести місяців, або обмеженням волі на 

строк до двох років. 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Змінити межі караності. 

Як мінімальні, так і максимальні межі 

штрафу в санкціях за проступки у деяких 

випадках мають бути переглянуті, 

враховуючи те, що їх розміри на сьогодні 

навряд чи відповідають ступеню суспільної 

небезпеки багатьох із цих діянь хоча б вже 

тому, що встановлювалися вони ще на 

початку двохтисячних років;  

2) соціальні стандарти на сьогодні вже теж 

змінилися і, наприклад, розмір 

прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб дорівнює 1600 грн., а мінімальна 

заробітна плата становить 3200 грн. Таким 

чином, штраф в розмірі до 50 або, навіть, до 

100 н.м.д.г. навряд чи може бути визнаний 

таким, що відповідає ступеню суспільної 

небезпеки багатьох кримінальних 

проступків. Отже, розміри штрафу мають 

визначатися із врахуванням усіх цих змін 

сучасного соціального буття.  

 

 

У санкції ч. 1 ст. 125 Умисне легке 

тілесне ушкодження передбачити: 
карається штрафом від двохсот до 

трьохсот НМДГ або громадськими 

роботами на строк до двохсот годин, або 

виправними роботами на строк до одного 

року. 

У санкції ч. 2 ст. 125  передбачити: 

карається штрафом від трьохсот до 

шестисот НМДГ або громадськими 

роботами на строк від ста п'ятдесяти до 

двохсот сорока годин або виправними 
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роботами на строк до одного року, або 

арештом на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до двох років. 

 

У санкції ч.1 ст. 126 Побої і мордування 

передбачити: 

карається штрафом до двохсот НМДГ або 

громадськими роботами на строк до 

двохсот годин, або виправними роботами на 

строк до одного року. 

 

У санкції ч. 1 ст. 132 КК  Розголошення 

відомостей про проведення медичного 

огляду на виявлення зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби 

передбачити: 

карається штрафом від двохсот до 

чотирьохсот НМДГ або громадськими 

роботами на строк до двохсот сорока годин, 

або виправними роботами на строк до двох 

років, або обмеженням волі на строк до 

трьох років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без 

такого. 

 

У санкції ч. 1 ст. 134. Незаконне 

проведення аборту передбачити: 

карається штрафом від двохсот до 

чотирьохсот мінімумів доходів громадян 

або громадськими роботами на строк від ста 

до двохсот сорока годин, або виправними 

роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до двох років. 

 

Стаття 135. Залишення в небезпеці 

1. Завідоме залишення без допомоги особи, яка 

перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена 

можливості вжити заходів до самозбереження через 

малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого 

безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, 

зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу 

надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити. залишити позбавлення 

волі до 2 років, бо діяння залишається 

злочином 

У протилежному випадку це 

призводить не виправданого посилення 

кримінальної відповідальності, а також 

неминуче позначиться і на застосуванні 
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потерпілого в небезпечний для життя стан, - 

карається обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

… 

цілої низки так званих пільгових 

інститутів та заохочувальних норм, бо 

обов’язково призведе до значного 

звуження сфери, а іноді, і цілком 

виключить можливість застосування 

таких, наприклад, інститутів, як 

звільнення від кримінальної 

відповідальності та від покарання (статті 

45, 46, 47, 48, 74, 81, 82 КК) 

Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані 

1. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані, при можливості надати таку 

допомогу або неповідомлення про такий стан особи 

належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі 

тілесні ушкодження, - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до 

двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести 

місяців. 

2. Ненадання допомоги малолітньому, який завідомо 

перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості 

надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан 

дитини належним установам чи особам - 

караються штрафом від п'ятисот до тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі 

на строк до трьох років, або позбавлення волі на той 

самий строк. 

… 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити.  

У санкції ч. 1 ст.136 підвищити розмір 

штрафу ‒ від 400 до 1000 НМДГ ‒ діяння 

залишається проступком 

У санкції ч. 2 ст. 136 підвищити розмір 

штрафу ‒ від 1000 до 2000 НМДГ ‒ діяння 

є проступком 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Ненадання допомоги особі, яка перебуває 

в небезпечному для життя стані, при 

можливості надати таку допомогу або 

неповідомлення про такий стан особи 

належним установам чи особам, якщо це 

спричинило тяжкі тілесні ушкодження, - 

караються штрафом від чотирьохсот до 

однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадськими 

роботами на строк від ста п'ятдесяти до 

двохсот сорока годин, або арештом на строк 

до шести місяців. 

2. Ненадання допомоги малолітньому, який 

завідомо перебуває в небезпечному для 

життя стані, при можливості надати таку 

допомогу або неповідомлення про такий 

стан дитини належним установам чи особам 

- 

караються штрафом від однієї тисячі до 

двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або арештом на строк до 

шести місяців, або обмеженням волі на 

строк до трьох років. 

 

  



75 
 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відповідно до наведених вище аргументів у 

санкції ч. 1 ст. 137 Неналежне виконання 

обов'язків щодо охорони життя та 

здоров'я дітей передбачити: 

карається штрафом від однієї тисячі до 

трьох тисяч НМДГ або обмеженням волі 

на строк до трьох років, або позбавленням 

волі на той самий строк, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого. 

 

У санкції ч. 1 ст. 139 Ненадання допомоги 

хворому медичним працівником 

передбачити: 

карається штрафом від однієї тисячі до 

трьох тисяч НМДГ, або громадськими 

роботами на строк до двохсот годин, або 

виправними роботами на строк до двох 

років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або 

без такого. 
 

  

Стаття 140. Неналежне виконання професійних 

обов'язків медичним або фармацевтичним працівником 

1. Невиконання чи неналежне виконання медичним або 

фармацевтичним працівником своїх професійних 

обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них 

ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для 

хворого, - 

карається позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років 

або виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити, залишити санкцію незмінною, 

а саме позбавлення волі до 2 років бо 

діяння залишається злочином 

  

Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над 

людиною 

1. Незаконне проведення медико-біологічних, 

психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це 

створювало небезпеку для її життя чи здоров'я, - 

карається штрафом до двохсот неоподатковуваних 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити, але: 

У санкції ч. 1 ст. 142  

 Підвищити розмір штрафу ‒ від  1000 до 

4000 НМДГ, що дозволить віднести діяння 

до злочинів. 
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мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 

строк до двох років, або обмеженням волі на строк до 

чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох 

років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

2. Доповнити арештом до шести місяців і 

обмеж/волі на строк до 5-ти 

 

У санкції ч. 2 ст. 142 

Позбав/права зробити обов’язковим 

додатковим покарання, а не 

факультативним 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

1. Незаконне проведення медико-

біологічних, психологічних або інших 

дослідів над людиною, якщо це створювало 

небезпеку для її життя чи здоров'я, - 

карається штрафом від однієї тисячі до 

чотирьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох 

років, або арештом на строк до шести 

місяців, або обмеженням волі на строк до 

п’яти років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї 

статті, вчинені щодо неповнолітнього, 

двох або більше осіб, шляхом 

примушування або обману, а так само 

якщо вони спричинили тривалий розлад 

здоров'я потерпілого, - 

караються обмеженням волі на строк до 

п'яти років або позбавленням волі на той 

самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох 

років. 

 

Стаття 143. Порушення встановленого законом 

порядку трансплантації органів або тканин людини 

1. Порушення встановленого законом порядку 

трансплантації органів або тканин людини - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 

строк до двох років, або обмеженням волі на строк до 

трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити.  

Проте підвищити розмір штрафу ‒ від  

2000 до 5000 НМДГ і ввести арешт до 

шести місяців, що дозволить віднести 

діяння до злочинів 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 
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певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

 

1. Порушення встановленого законом 

порядку трансплантації органів або тканин 

людини - 

карається штрафом від двох тисяч до п'яти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправними роботами 

на строк до двох років, або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням 

волі на строк до трьох років, з 

позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк 

до трьох років або без такого. 

 

 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

З урахуванням наведених вище 

аргументів у ч. 1 ст. 144 Насильницьке 

донорство підвищити розмір додаткового 

покарання у виді штрафу ‒ до 500 НМДГ, 

а позбавлення права як основне 

покарання ‒ до 5 років 

У санкції ст. 145 Незаконне 

розголошення лікарської таємниці 

привести у відповідність послідовність 

розташування видів покарань до вимог ст. 

51 КК і підвищити розмір штрафу ‒ до 500 

НМДГ, а саме передбачити: 

карається штрафом до п'ятисот НМДГ, 

або позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років, або 

громадськими роботами на строк до 

двохсот сорока годин, або виправними 

роботами на строк до двох років. 

  

Розділ III. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати ‒ змінити назву розділу 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 149 КК. Від Комітету: 

У п. 1 Примітки слово «злочинну» замінити 

на «кримінально протиправну» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Замінити «злочинну діяльність» на 

«вчинення кримінального 

правопорушення» 
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 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

З урахуванням наведених вище аргументів 

у санкції ч. 1  ст. 150 Експлуатація дітей 

передбачити: 

карається громадськими роботами на 

строк до двохсот сорока годин, або 

арештом на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, з 

позбавленням права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю на строк 

до трьох років та зі штрафом від п’ятисот 

до трьох тисяч НМДГ. 

 

У санкції ч. 2 ст. 150 передбачити: 

караються обмеженням волі на строк від 

двох до п’яти років або позбавленням 

волі на той самий строк, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років 

та зі штрафом від двох тисяч до п’яти 

тисяч НМДГ. 

 

У санкції ч. 3 ст. 150 передбачити: 

караються позбавленням волі на строк від 

п'яти до десяти років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років та зі 

штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч 

НМДГ 

 

у санкції ч. 1 ст. 150-1 передбачити: 

карається обмеженням волі на строк до 

трьох років або позбавленням волі на той 

самий строк, зі штрафом від п’ятисот до 

трьох тисяч НМДГ 

 

у ч. 2 ст. 150-1 замінити «злочин» на «одне 

із кримінальних правопорушень» 

у санкції ч. 2 ст. 150-1 передбачити: 

караються обмеженням волі на строк до 

п'яти років або позбавленням волі на строк 

від трьох до восьми років, зі штрафом від 

двох тисяч до п’яти тисяч НМДГ. 
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У санкції ч. 3 ст. 150-1 передбачити: 

караються позбавленням волі на строк від 

п'яти до десяти років зі штрафом від п’яти 

тисяч до десяти тисяч НМДГ. 

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ 

НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати зміну назву розділу 

У статтях 152, 153 замінити «злочин» на 

«будь-яке із кримінальних 

правопорушень» 

 

у санкції ч. 1 ст. 154 Примушування до 

вступу в статевий зв'язок підвищити 

розмір штрафу ‒  до 300 НМДГ  

  

Розділ V. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ 

ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати зміну назви розділу 

  

Стаття 158-1. Незаконне використання виборчого 

бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, 

голосування виборцем, учасником референдуму більше 

ніж один раз 

1. Надання або отримання виборчого бюлетеня чи 

бюлетеня для голосування на референдумі особою, яка не 

має права його надавати чи отримувати, або викрадення чи 

приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для 

голосування на референдумі, або надання виборцю 

заповненого виборчого бюлетеня чи бюлетеня для 

голосування на референдумі, або голосування виборцем, 

учасником референдуму більше ніж один раз - 

караються штрафом від ста до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити ‒ залишити проступком 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 158-2 

КК.  
Н.д. Яценко А.В. 

у абзаці другому частини другої слова 

«від трьох до п’яти років» замінити 

словами «від п’яти до семи років»; 

  

Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування 

політичної партії, передвиборної агітації, агітації з 

всеукраїнського або місцевого референдуму 

1. Подання завідомо недостовірних відомостей у звіті 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати  зміни до  санкції ч. 1 ст. 

159-1 і підвищити розмір штрафу від 

1000 до 4000 НМДГ 
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партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру або у фінансовому звіті про 

надходження та використання коштів виборчого фонду 

партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах - 

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

2. Умисне здійснення внеску на підтримку політичної 

партії особою, яка не має на те права, або від імені 

юридичної особи, яка не має на те права, умисне 

здійснення внеску на користь політичної партії фізичною 

особою або від імені юридичної особи у великому розмірі, 

умисне надання фінансової (матеріальної) підтримки для 

здійснення передвиборної агітації, агітації з 

всеукраїнського або місцевого референдуму фізичною 

особою або від імені юридичної особи у великому розмірі 

чи особою, яка не має на те права, або від імені юридичної 

особи, яка не має на те права, а так само умисне отримання 

внеску на користь партії від особи, яка не має права 

здійснювати такий внесок, або у великому розмірі, умисне 

отримання у великому розмірі фінансової (матеріальної) 

підтримки у здійсненні передвиборної агітації, агітації з 

всеукраїнського або місцевого референдуму, умисне 

отримання такої фінансової (матеріальної) підтримки від 

особи, яка не має права надавати таку фінансову 

(матеріальну) підтримку, - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї 

статті, вчинені повторно, - 

караються штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

 

Підтримати зміни до  санкції ч. 2 ст. 

159-1 і підвищити розмір штрафу від 

1000 до 4000 НМДГ 

 

Підтримати зміни до санкції ч. 3 ст. 

159-1, проте підвищити розмір штрафу від 

5000 до 10000 НМДГ 

 

 

Доповнити санкцію ч. 4 ст. 159-1 

додатковим покарання у виді штрафу 

від 3000 до 10000 НМДГ 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

3. Дії, передбачені частинами першою або 

другою цієї статті, вчинені повторно, - 

караються штрафом від п’яти тисяч до 

десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправними роботами 

на строк до двох років, або обмеженням 

волі на той самий строк, з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

4. Дії, передбачені частиною другою цієї 

статті, вчинені за попередньою змовою 

групою осіб, організованою групою або 

поєднані з вимаганням внеску чи 

фінансової (матеріальної) підтримки у 

здійсненні передвиборної агітації, агітації 

з всеукраїнського або місцевого 

референдуму, - 

караються обмеженням волі на строк до 

трьох років або позбавленням волі на той 

самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох 

років та зі штрафом від трьох тисяч до 

десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 160. Підкуп виборця, учасника референдуму 

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

виборцем, учасником референдуму для себе чи третьої 

особи неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення 

будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією 

ним свого виборчого права або права голосу (відмова від 

участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці 

(дільниці референдуму) більше одного разу, голосування 

за окремого кандидата на виборах або відмова від такого 

голосування, передання виборчого бюлетеня (бюлетеня 

для голосування на референдумі) іншій особі), незалежно 

від фактичного волевиявлення особи та результатів 

голосування - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на той самий строк. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити і залишити проступком 

 

У санкцію ч. 2 ст. 160 ввести додаткове 

покарання у виді штрафу в розмірі від 

3000 до 10000 НМДГ 

 

У санкцію ч. 4 ст. 160 ввести додаткове 

покарання у виді штрафу від 5000 до 

10000  НМДГ 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання виборцем, учасником 

референдуму для себе чи третьої особи 

неправомірної вигоди за вчинення чи 

невчинення будь-яких дій, пов’язаних з 

безпосередньою реалізацією ним свого 

виборчого права або права голосу (відмова 

від участі в голосуванні, голосування на 

виборчій дільниці (дільниці референдуму) 

більше одного разу, голосування за 

окремого кандидата на виборах або відмова 

від такого голосування, передання 

виборчого бюлетеня (бюлетеня для 

голосування на референдумі) іншій особі), 

незалежно від фактичного волевиявлення 

особи та результатів голосування - 

караються штрафом від ста до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на 

строк до двох років, або обмеженням волі 

на той самий строк. 

2. Пропозиція, обіцянка або надання 

виборцю чи учаснику референдуму 

неправомірної вигоди за вчинення або 

невчинення будь-яких дій, пов’язаних з 

безпосередньою реалізацією ним свого 

виборчого права чи права на участь у 

референдумі (відмова від участі в 

голосуванні, голосування на виборчій 

дільниці (дільниці референдуму) більше 

одного разу, голосування за окремого 
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кандидата на виборах, кандидатів від 

політичної партії, місцевої організації 

політичної партії або відмова від такого 

голосування, передача виборчого 

бюлетеня іншій особі), - 

караються обмеженням волі на строк до 

трьох років або позбавленням волі на той 

самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від одного до 

трьох років та зі штрафом від трьох 

тисяч до десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

… 

4. Дії, передбачені частиною другою або 

третьою цієї статті, вчинені повторно або 

за попередньою змовою групою осіб або 

членом виборчої комісії чи комісії з 

референдуму, членом ініціативної групи 

референдуму, кандидатом або його 

довіреною особою на виборах, 

представником політичної партії чи 

місцевої організації політичної партії у 

виборчій комісії чи комісії з 

референдуму, уповноваженою особою 

політичної партії чи місцевої організації 

політичної партії, офіційним 

спостерігачем на виборах або 

референдумі, - 

караються позбавленням волі на строк 

від п’яти до семи років з позбавленням 

права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк 

від одного до трьох років та зі штрафом 

від п’яти тисяч до десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 
 

Стаття 161. Порушення рівноправності громадян 

залежно від їх расової, національної належності, релігійних 

переконань, інвалідності та за іншими ознаками 

1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати частково. Віднести до 

злочинів проте за рахунок підвищення 

штрафу від 500 до 3500 НМДГ.   
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на приниження національної честі та гідності, або образа 

почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними 

переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав 

або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян 

за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками - 

караються штрафом від двохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до п'яти років, або 

позбавленням волі на строк до трьох років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

 

У санкції ч. 2 ст. 161 виключи штраф і 

доповнити  обмеженням волі на строк від 

2 до 5 років 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання 

національної, расової чи релігійної 

ворожнечі та ненависті, на приниження 

національної честі та гідності, або образа 

почуттів громадян у зв'язку з їхніми 

релігійними переконаннями, а також пряме 

чи непряме обмеження прав або 

встановлення прямих чи непрямих 

привілеїв громадян за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, інвалідності, 

етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками - 

караються штрафом від п’ятисот до трьох 

тисяч п'ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до п'яти років, з 

позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк 

до трьох років або без такого. 

2. Ті самі дії, поєднані з насильством, 

обманом чи погрозами, а також вчинені 

службовою особою, - 

караються обмеженням волі на строк від 

двох до п’яти років або позбавленням 

волі на той самий строк, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років або без такого. 

 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

 У санкції ч. 1 ст. 162 підвищити розмір 

штрафу від 300 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 163 підвищити розмір 

штрафу від 300 до 1000 НМДГ 
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Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 164 КК. Від Комітету: 

У ч. 2 необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

 

НЮУ ім Ярослава Мудрого: 

У ч. 2 ст. 164 замінити «раніше судимою» 

на «те саме діяння, вчинене повторно», бо 

це лише  кримінальний проступок 

 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 165 КК. Від Комітету: 

У ч. 2 необхідно замінити слово 

«злочин» у всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

замінити «раніше судимою» на «те саме 

діяння, вчинене повторно», бо це лише  

кримінальний проступок 

 

  

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з 

його невідповідністю ступеню тяжкості 

злочинів та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ст. 167 підвищити розмір штрафу 

від 500 до 2000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 168 підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч. 2 ст. 168 підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 171 підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч. 2 ст. 171 підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 2000 НМДГ 

 

У санкції ч. 3 ст. 171 підвищити розмір 

штрафу  від 2000 до 5000 НМДГ   

 

У ч. 1 ст. 172 виправити  в диспозиції назву 
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закону про корупцію (згідно чинної назви): 

«Незаконне звільнення працівника з роботи 

з особистих мотивів чи у зв’язку з 

повідомленням ним про порушення вимог 

Закону України «Про запобігання 

корупції» іншою особою, а також інше 

грубе порушення законодавства про працю-

» 

 

У санкції ч. 1 ст. 173 підвищити розмір 

штрафу від 200 до 500 НМДГ 

 

У санкції ч. 2 ст. 173 підвищити розмір 

штрафу  від 300 до 600 НМДГ 

 

У санкції ст. 174 підвищити розмір штрафу  

від 200 до 500 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 175 підвищити розмір 

штрафу від 1500 до 3000 НМДГ, а також 

додати в санкцію громадські роботи до 240 

год. і виключити позбавлення волі (тобто 

віднести діяння за ч. 1 до кримінальних 

проступків) 

 

У санкції ч. 2 ст. 175 підвищити розмір 

штрафу від 2000 до 5000 НМДГ, а також 

скоротити строк позбавлення волі до 3-х 

років. 

 

Стаття 180. Перешкоджання здійсненню релігійного 

обряду 

1. Незаконне перешкоджання здійсненню релігійного 

обряду, що зірвало або поставило під загрозу зриву 

релігійний обряд, - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами 

на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або 

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі 

на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк 

до трьох років. 

2. Примушування священнослужителя шляхом 

фізичного або психічного насильства до проведення 

релігійного обряду - 

Від Комітету: 

Санкція не відповідає законопроекту. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити  

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з 

його невідповідністю ступеню тяжкості 

злочинів та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

 

У санкції ч. 1 ст. 180 підвищити розмір 

штрафу до 200 НМДГ 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 
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карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 

шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох 

років. 

 

… 

1. Незаконне перешкоджання здійсненню 

релігійного обряду, що зірвало або 

поставило під загрозу зриву релігійний 

обряд, - 

карається штрафом до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадськими роботами на 

строк від ста двадцяти до двохсот сорока 

годин, або арештом на строк до шести 

місяців, або обмеженням волі на строк до 

двох років. 
2. Примушування священнослужителя 

шляхом фізичного або психічного 

насильства до проведення релігійного 

обряду - 

карається штрафом до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або арештом на строк до шести 

місяців. 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з 

його невідповідністю ступеню тяжкості 

злочинів та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ч. 1 ст. 184 підвищити розмір 

штрафу від 500 до 2000 НМДГ 

У санкції ч. 2 ст. 184 підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

  

Розділ VI. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати зміну назви розділу 

  

Стаття 185. Крадіжка 

1. Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) - 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадськими роботами на строк від вісімдесяти до 

двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк 

до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

… 

Н.д. Яценко А.В. 

в частині другій Примітки слова «189 та 

190» замінити словами «189 – 190» 

 

Від Комітету 

необхідно замінити слова «злочин» у 

всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити. Віднесення даного діяння 

до проступків, зважаючи на граничні межі 

розміру заподіяної шкоди – до 100 НМДГ, 

порушує принципи справедливості 
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відповідальності та пропорційності між 

тяжкістю правопорушення та юридичною 

відповідальністю 

залишити позбавлення волі до 3 років,  

але підвищити розмір штрафу ‒ від 500 

до 2000 НМДГ 

 

У примітці ст. 185 замінити «злочин» 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідних відмінках 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Таємне викрадення чужого майна 

(крадіжка) - 

карається штрафом від п'ятисот до двох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадськими 

роботами на строк від вісімдесяти до 

двохсот сорока годин, або виправними 

роботами на строк до двох років, або 

арештом на строк до шести місяців, або 

позбавленням волі на строк до трьох років. 

… 

 Примітка. 1. У статтях 185, 186 та 189-

191 повторним визнається кримінальне 

правопорушення, вчинене особою, яка 

раніше вчинила будь-яке з кримінальних 

правопорушень, передбачених цими 

статтями або статтями 187, 262 цього 

Кодексу. 

2. У статтях 185, 186, 189 та 190 цього 

кодексу значна шкода визнається із 

врахуванням матеріального становища 

потерпілого та якщо йому спричинені 

збитки на суму від ста до двохсот 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

3. У статтях 185-191, 194 цього Кодексу у 

великих розмірах визнається 

кримінальне правопорушення, вчинене 

однією особою чи групою осіб на суму, 

яка в двісті п'ятдесят і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум 
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доходів громадян на момент вчинення 

кримінального правопорушення. 

4. У статтях 185-187 та 189-191, 194 

цього кодексу в особливо великих 

розмірах визнається кримінальне 

правопорушення, вчинене однією 

особою чи групою осіб на суму, яка в 

шістсот і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян на момент вчинення 

кримінального правопорушення. 

  

Стаття 186. Грабіж 

1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) - 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадськими роботами на строк від ста двадцяти до 

двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк 

до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

 

Відхилити.  

Віднесення даного діяння до 

проступків, зважаючи на граничні межі 

розміру заподіяної шкоди – до 100 НМДГ 

та спосіб вчинення, порушує принципи 

справедливості та пропорційності між 

тяжкістю правопорушення і юридичною 

відповідальністю 

залишити позбавлення волі до 3 років,  

але підвищити розмір штрафу ‒ від  

1000 до 3000НМДГ 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Відкрите викрадення чужого майна 

(грабіж) - 

карається штрафом від однієї тисячі до 

трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадськими 

роботами на строк від ста двадцяти до 

двохсот сорока годин, або виправними 

роботами на строк до двох років, або 

арештом на строк до шести місяців, або 

позбавленням волі на строк до чотирьох 

років. 

 

 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 189 КК. Н.д. Яценко А.В. 

Частину першу викласти в такій 

редакції: 
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«Вимога передачі чужого майна чи 

права на майно або вчинення будь-яких 

дій майнового характеру з погрозою 

насильства над потерпілим чи його 

близькими родичами, обмеження прав, 

свобод або законних інтересів цих осіб, 

пошкодження чи знищення їхнього майна 

або майна, що перебуває в їхньому віданні 

чи під охороною (вимагання), - 

караються обмеженням волі на строк до 

п'яти років або позбавленням волі на той 

самий строк». 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з 

його невідповідністю ступеню тяжкості 

злочину та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У ч. 1 ст. 188-1 Підвищити розмір 

штрафу ‒  від 500 до 1000 НМДГ 

  

У чинному КК відсутня стаття 189-1 Н.д. Яценко А.В. 

Доповнити статтею 189-1: 

«1891. Шантаж 

1. Шантаж, тобто вимога вчинення 

певної дії або бездіяльності під загрозою 

розголошення будь-якої інформації щодо 

потерпілого або його близьких, в тому 

числі особистого характеру, -  

караються обмеженням волі на строк 

від двох до п’яти років або позбавленням 

волі на той самий строк. 

2.Приведення погроз, визначених 

частиною першою цієї статті, у виконання, 

- 

карається обмеженням волі на строк від 

трьох до шести років або позбавленням 

волі на той самий строк. 

3.Шантаж, вчинений повторно, за 

попередньою змовою групою осіб, із 

загрозою поширення відомостей у 

публічному виступі, зокрема з 

використанням засобів масової інформації, 

або таке, що завдало значної матеріальної 

та/або моральної шкоди потерпілому, - 

карається позбавленням волі на строк 
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від трьох до п’яти  років. 

4.Здійснення шантажу особами, що 

провадять професійну, громадську або 

службову діяльність, або здійснення 

шантажу щодо цих осіб, -  

карається позбавленням волі на строк 

від п’яти до десяти  років з позбавленням 

права обіймати певні посади або 

здійснювати професійну або громадську 

діяльність, при здійсненні якої або у 

зв'язку із здійсненням якої було скоєно 

діяння, на строк до трьох років. 

5. Шантаж, здійснений з метою 

отримання майна у великому розмірі, 

права на майно у великому розмірі або 

здійснення інших дій майнового характеру 

на суму у великому розмірі, -  

карається позбавленням волі на строк 

від п’яти  до десяти  років з конфіскацією 

майна». 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити: 

1) Порушується один із основних 

принципів криміналізації – правова 

визначеність діяння, бо не визначається 

зміст вимоги та погрози. 

2) Діяння посягає на інші суспільні 

відносин, ніж ті, що охороняються даним 

розділом Особливої частини КК 

3) Окремі прояви «Шантажу» 

визнаються КК способом вчинення деяких 

злочинів, а отже за їх вчинення вже 

встановлена кримінальна відповідальність    

4) Проект статті перевантажений 

оціночними поняттями, які авторами закону 

не розкриваються 

 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 190 КК. Н.д. Яценко А.В. 

у абзаці другому частини четвертої 

слова «від п’яти до дванадцяти років» 

замінити словами «від п’яти до десяти 

років» 
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НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з 

його невідповідністю ступеню тяжкості 

злочину та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ч. 1 ст. 190 Підвищити розмір 

штрафу ‒ від 500 до 2000 НМДГ 

У санкції ч. 2 ст. 190 Підвищити розмір 

штрафу ‒ від 1000 до 3000 НМДГ 

 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 191 КК. Н.д. Яценко А.В. 

у абзаці другому частини третьої слова «від 

трьох до восьми років»  замінити словами 

«на той самий строк»; 

у абзаці другому частини четвертої слова 

«від п’яти до восьми років» замінити 

словами «від трьох до восьми років»; 

у абзаці другому частини п’ятої слова «від 

семи до дванадцяти років» замінити 

словами «від п’яти до десяти років» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з 

його невідповідністю ступеню тяжкості 

злочину та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ч. 1 ст. 191 Підвищити розмір 

штрафу ‒ від 500 до 2000 НМДГ 

 

  

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з 

його невідповідністю ступеню тяжкості 

злочину та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ч. 1 ст. 192 Підвищити розмір 

штрафу ‒ від 200 до 500 НМДГ 

У санкції ч. 2 ст. 192 Підвищити розмір 

штрафу ‒ від 300  до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 193 Підвищити розмір 

штрафу ‒ від 200 до 400 НМДГ 

 

  

Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна 

1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити визнання проступком.  
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що заподіяло шкоду у великих розмірах, - 

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами 

на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або 

виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

… 

Віднесення даного діяння до проступків, 

зважаючи на граничні межі розміру 

заподіяної шкоди – яка в 250 і більше разів 

перевищує НМДГ, порушує принципи 

справедливості та пропорційності між 

тяжкістю правопорушенням і 

відповідальністю 

Проте, підвищити розмір штрафу у 

зв’язку з його невідповідністю ступеню 

тяжкості злочину та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

 

У санкції ч. 1 ст. 194 підвищити розмір 

штрафу ‒ від 1000 до 5000 НМДГ 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Умисне знищення або пошкодження 

чужого майна, що заподіяло шкоду у 

великих розмірах, - 

карається штрафом від однієї тисячі до 

п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадськими 

роботами на строк від ста двадцяти до 

двохсот сорока годин, або виправними 

роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, 

або позбавленням волі на той самий строк. 

 

 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

підвищити розмір штрафу у зв’язку з 

його невідповідністю ступеню тяжкості 

злочину та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ч. 1. Ст. 194-1 Підвищити розмір 

штрафу ‒ від 1000 до 5000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 195 Підвищити розмір 

штрафу ‒ від 500 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 197 Підвищити розмір 

штрафу ‒  до 200 НМДГ 
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Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 197-1 

КК. 

Від Комітету: 

У ч.2,4  необхідно замінити слово 

«злочин» у всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

1. Підтримати частково ‒ замінити 

«злочин» на кримінальне правопорушення, 

але вказати не на «особу, раніше судиму», 

а на «особу, яка раніше вчинила 

кримінальне правопорушення» 

2. Підвищити розмір штрафу у зв’язку з 

його невідповідністю ступеню тяжкості 

злочину та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ч. 1 ст. 197 Підвищити розмір 

штрафу ‒ до 500 НМДГ 

3. У ч. 4 ст. 197 слова «злочин» замінити 

на «кримінальне правопорушення», а 

вказівку на «судимість» замінити 

вказівкою на «повторність» 

 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 198 КК. Від Комітету: 

У п. 1 Примітки слово «злочинним» 

замінити на «кримінально протиправним» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Замінити «злочинним шляхом» ‒ 

на«майно, одержане внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення» 

 

  

Розділ VII. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати зміну назви розділу 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 199 КК. Н.д. Яценко А.В. 

у абзаці другому частини третьої слова 

«від восьми до дванадцяти років» замінити 

словами «від п’яти до десяти років» 

 

  

Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут 

або транспортування з метою збуту підакцизних товарів 

1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з 

цією метою, а також збут чи транспортування з метою 

збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, - 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати, але збільшити розмір 

штрафу ‒ від 2000 до 5000 НМДГ 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 
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караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

… 

1. Незаконне придбання з метою збуту або 

зберігання з цією метою, а також збут чи 

транспортування з метою збуту незаконно 

виготовлених алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів або інших підакцизних 

товарів, - 

караються штрафом від двох тисяч до 

п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

 

Стаття 205. Фіктивне підприємництво 

1. Фіктивне підприємництво, тобто створення або 

придбання суб'єктів підприємницької діяльності 

(юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності 

або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, - 

карається штрафом від однієї тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 

чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

… 

Н.д. Яценко А.В. 

ВАРІАНТ 1 

Абзац перший частини першої 

доповнити словами «, передбачена 

відповідними статтями  Особливої 

частини цього Кодексу, - » 

у абзаці другому частини першої слова 

«від п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян» замінити словами «від однієї 

тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян»; 

 

у абзаці другому частини другої слова 

«від трьох тисяч до п’яти тисяч 

неоподаткованих мінімумів громадян» 

замінити словами «від однієї тисячі до 

трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян»; 

 

ВАРІАНТ 2 для обговорення на робочій 

групі: 

Статтю 205 виключити з одночасним 

доповненням Кодексу України про 

адміністративні правопорушення статтею 

164-19 такого змісту: 

«Стаття 164-19. Фіктивне 

підприємництво 

1. Фіктивне підприємництво, тобто 

створення або придбання суб'єктів 

підприємницької діяльності (юридичних 
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осіб) з метою прикриття незаконної 

діяльності або здійснення видів діяльності, 

щодо яких є заборона, - 

тягне за собою накладення штрафу від 

однієї тисячі до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені 

повторно або заподіяли велику 

матеріальну шкоду державі, банкові, 

кредитним установам, іншим юридичним 

особам або громадянам, - 

тягнуть за собою накладення штрафу 

від двох тисяч до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Примітка. Матеріальна шкода, яка 

заподіяна фізичним особам, вважається 

великою, якщо вона у двісті і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян, а матеріальна шкода, яка 

заподіяна державі або юридичним особам, 

вважається великою, якщо вона у тисячу і 

більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян.»; 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Залишити злочином 

Проте підвищити розмір штрафу ‒ від  

1000 до 4000 НМДГ  

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Протидія законній господарській 

діяльності, тобто протиправна вимога 

припинити займатися господарською 

діяльністю чи обмежити її, укласти угоду 

або не виконувати укладену угоду, 

виконання (невиконання) якої може 

заподіяти матеріальної шкоди або 

обмежити законні права чи інтереси того, 

хто займається господарською діяльністю, 

поєднана з погрозою насильства над 

потерпілим або близькими йому особами, 
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пошкодження чи знищення їхнього майна 

або захоплення цілісного майнового 

комплексу, його частини, будівель, споруд, 

земельної ділянки, об’єктів будівництва, 

інших об’єктів та незаконне припинення 

або обмеження діяльності на цих об’єктах 

та обмеження доступу до них за відсутності 

ознак вимагання, - 

караються штрафом від трьох тисяч до 

п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

 

Стаття 205-1. Підроблення документів, які подаються 

для проведення державної реєстрації юридичної особи та 

фізичних осіб - підприємців 

1. Внесення в документи, які відповідно до закону 

подаються для проведення державної реєстрації юридичної 

особи або фізичної особи - підприємця, завідомо 

неправдивих відомостей, а також умисне подання для 

проведення такої реєстрації документів, які містять 

завідомо неправдиві відомості,  - 

караються штрафом від п’ятисот до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 

арештом на строк від трьох до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до двох років. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою 

змовою групою осіб, або службовою особою з 

використанням свого службового становища, - 

караються штрафом від тисячі до п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити 

  

Стаття 206. Протидія законній господарській 

діяльності 

1. Протидія законній господарській діяльності, тобто 

протиправна вимога припинити займатися господарською 

діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не 

виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої 

може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні 

права чи інтереси того, хто займається господарською 

діяльністю, поєднана з погрозою насильства над 

потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати і віднести до категорії 

злочинів 
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знищення їхнього майна або захоплення цілісного 

майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, 

земельної ділянки, об’єктів будівництва, інших об’єктів та 

незаконне припинення або обмеження діяльності на цих 

об’єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак 

вимагання, - 

караються штрафом від однієї тисячі до п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

… 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 209 КК. Н.д. Яценко А.В. 

у абзаці другому частини другої слова «від 

семи до дванадцяти років» замінити 

словами «від чотирьох до семи років»; 

у абзаці другому частини третьої слова «від 

восьми до п’ятнадцяти років» замінити 

словами «від п’яти до десяти років»; 

Пункт перший примітки 1 викласти в новій 

редакції: 

«Суспільно небезпечним протиправним 

діянням, що передувало легалізації 

(відмиванню) доходів, відповідно до цієї 

статті є діяння, яке встановлене 

обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили, та за яке Кримінальним 

кодексом України передбачено основне 

покарання у виді позбавлення волі або 

штрафу понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (за винятком діянь, передбачених 

статтями 205, 212 та 212-1 Кримінального 

кодексу України), або діяння, вчинене за 

межами України, якщо воно визнається 

суспільно небезпечним протиправним 

діянням, що передувало легалізації 

(відмиванню) доходів, за кримінальним 

законом держави, де воно було вчинене, і є 

злочином за Кримінальним кодексом 

України та внаслідок вчинення якого 

незаконно одержані доходи.» 

 

Від Комітету: 

Слово «злочинним», «злочином» замінити 

на «кримінально протиправним», 

«кримінальним правопорушенням» 
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НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати, але уточнити ‒ внаслідок 

вчинення кримінального 

правопорушення 

 

 

Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства 

про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму 

1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або 

подання недостовірної інформації про фінансові операції, 

що відповідно до закону підлягають фінансовому 

моніторингу, спеціально уповноваженому центральному 

органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань 

фінансового моніторингу, якщо такі діяння заподіяли 

істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам 

чи інтересам окремих громадян, державним чи 

громадським інтересам або інтересам окремих юридичних 

осіб, - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

Від Комітету: 

Слово «злочинним» замінити на 

«кримінально протиправним» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

 

Підтримати, але уточнити ‒ внаслідок 

вчинення кримінального 

правопорушення 

  

Підтримати зміни до санкції ч. 1 ст. 209-1 

штраф ‒ від 1000 до 4000 НМДГ.  

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

Стаття 209-1. Умисне порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних унаслідок вчинення 

кримінального правопорушення, або 

фінансування тероризму 

1. Умисне неподання, несвоєчасне подання 

або подання недостовірної інформації про 

фінансові операції, що відповідно до закону 

підлягають фінансовому моніторингу, 

спеціально уповноваженому центральному 

органу виконавчої влади із спеціальним 

статусом з питань фінансового 

моніторингу, якщо такі діяння заподіяли 

істотну шкоду охоронюваним законом 

правам, свободам чи інтересам окремих 

громадян, державним чи громадським 

інтересам або інтересам окремих 

юридичних осіб, - 

караються штрафом від однієї тисячі до 

чотирьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням 
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права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

Стаття 210. Нецільове використання бюджетних 

коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів 

з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з 

їх перевищенням 

1. Нецільове використання бюджетних коштів 

службовою особою, а так само здійснення видатків 

бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч 

Бюджетному кодексу України чи закону про Державний 

бюджет України на відповідний рік, якщо предметом таких 

дій були бюджетні кошти у великих розмірах, - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів) 

1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів), що входять в систему 

оподаткування, введених у встановленому законом 

порядку, вчинене службовою особою підприємства, 

установи, організації, незалежно від форми власності або 

особою, що займається підприємницькою діяльністю без 

створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, 

яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до 

фактичного ненадходження до бюджетів чи державних 

цільових фондів коштів у значних розмірах, - 

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою 

групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного 

ненадходження до бюджетів чи державних цільових 

фондів коштів у великих розмірах, - 

караються штрафом від чотирьох тисяч до шести 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити ‒ залишити до 2000 НМДГ, 

тобто віднести до проступків з урахуванням 

приписів ч. 4 і 5 ст. 212 КК 

 

Зміни до ч. 2 ст. 212 Підтримати частково, 

підвищити розмір штрафу ‒ від 2000 до 

4000 НМДГ.  

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Умисне ухилення від сплати податків, 

зборів (обов'язкових платежів), що входять 

в систему оподаткування, введених у 

встановленому законом порядку, вчинене 

службовою особою підприємства, установи, 

організації, незалежно від форми власності 

або особою, що займається 

підприємницькою діяльністю без створення 

юридичної особи чи будь-якою іншою 

особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо 

ці діяння призвели до фактичного 

ненадходження до бюджетів чи державних 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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певною діяльністю на строк до трьох років. 

… 

цільових фондів коштів у значних розмірах, 

- 

карається штрафом від однієї тисячі до 

двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою 

змовою групою осіб, або якщо вони 

призвели до фактичного ненадходження до 

бюджетів чи державних цільових фондів 

коштів у великих розмірах, - 

караються штрафом від двох тисяч до 

чотирьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

Стаття 212-1. Ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування та 

страхових внесків на загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування 

1. Умисне ухилення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи 

страхових внесків на загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування, вчинене службовою особою 

підприємства, установи, організації незалежно від форми 

власності або особою, яка здійснює підприємницьку 

діяльність без створення юридичної особи, чи будь-якою 

іншою особою, яка зобов'язана його сплачувати, якщо таке 

діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів 

загальнообов'язкового державного соціального 

страхування коштів у значних розмірах, - 

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою 

групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного 

ненадходження до фондів загальнообов'язкового 

державного соціального страхування коштів у великих 

розмірах, - 

караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Зміни до ч. 1 ст. 212-1 Відхилити ‒ 

залишити проступком 

Зміни до ч. 2 ст. 212-1 Підтримати 

частково, підвищити розмір штрафу ‒ від 

2000 до 4000, що відносить діяння до 

злочинів 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Умисне ухилення від сплати єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування чи страхових внесків 

на загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування, вчинене службовою особою 

підприємства, установи, організації 

незалежно від форми власності або особою, 

яка здійснює підприємницьку діяльність без 

створення юридичної особи, чи будь-якою 

іншою особою, яка зобов'язана його 

сплачувати, якщо таке діяння призвело до 

фактичного ненадходження до фондів 

загальнообов'язкового державного 

соціального страхування коштів у значних 

розмірах, - 

карається штрафом від однієї тисячі до 
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позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

… 

двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою 

змовою групою осіб, або якщо вони 

призвели до фактичного ненадходження до 

фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування коштів у великих 

розмірах, - 

караються штрафом від двох тисяч до 

чотирьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 213 КК. Від Комітету: 

У ч.2  необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Виправити санкцію відповідно до ст. 61 КК 

‒ обмеження волі до 2-х років (бо інакше 

покарання є абсолютно визначеними) 

 

У ч. 2 ст. 213 Замінити  слова «раніше 

судимою» на вчинені «повторно» 

  

Стаття 219. Доведення до банкрутства 

Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих 

мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах 

третіх осіб вчинення громадянином - засновником 

(учасником) або службовою особою суб'єкта господарської 

діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової 

неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це 

завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору, 

- 

карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати  

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

 

  

Стаття 220-1. Порушення порядку ведення бази даних 

про вкладників або порядку формування звітності 

1. Внесення керівником або іншою службовою особою 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 
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банку до бази даних про вкладників завідомо неправдивих 

відомостей - 

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

2. Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою 

змовою групою осіб, - 

карається штрафом від чотирьох тисяч до шести 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Внесення керівником або іншою службовою особою 

банку у звітність, яка подається до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб, завідомо неправдивих відомостей - 

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

… 

У санкції ч. 4 ст. 220-1 Виправити 

санкцію і обмежити позбавлення права 

строком до 3-х років відповідно до ст. 55 

КК, а також виправити «обмеження» права 

на «позбавлення» права 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

4. Умисне пошкодження або знищення 

керівником або іншою службовою особою 

банку бази даних про вкладників або 

вчинення дій, що унеможливлюють 

ідентифікацію вкладника за 

інформацією, наявною у базі даних про 

вкладників, або вчинення дій, наслідком 

яких є незаконне збільшення суми 

витрат Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, пов’язаних з виведенням 

банку з ринку, або унеможливлюють 

початок здійснення виплат коштів 

вкладникам неплатоспроможного банку 

відповідно до Закону України "Про 

систему гарантування вкладів фізичних 

осіб", - 

караються позбавленням волі на 

строк до чотирьох років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк 

до трьох років 

Стаття 220-2. Фальсифікація фінансових документів та 

звітності фінансової організації, приховування 

неплатоспроможності фінансової установи або підстав для 

відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи 

1. Внесення змін до документів або реєстрів 

бухгалтерського обліку або внесення у звітність фінансової 

установи завідомо неповних або недостовірних відомостей 

про угоди, зобов’язання, майно установи, у тому числі яке 

перебуває в довірчому управлінні, чи про фінансовий стан 

установи, чи підтвердження такої інформації, надання 

такої інформації Національному банку України, 

опублікування чи розкриття такої інформації в порядку, 

визначеному законодавством України, якщо ці дії вчинені з 

метою приховування ознак банкрутства чи стійкої 

фінансової неспроможності або підстав для обов’язкового 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Внесення змін до документів або реєстрів 

бухгалтерського обліку або внесення у 

звітність фінансової установи завідомо 

неповних або недостовірних відомостей про 

угоди, зобов’язання, майно установи, у 

тому числі яке перебуває в довірчому 

управлінні, чи про фінансовий стан 

установи, чи підтвердження такої 

інформації, надання такої інформації 

Національному банку України, 
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відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії 

або визнання її неплатоспроможною, - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до чотирьох років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до десяти років. 

 

опублікування чи розкриття такої 

інформації в порядку, визначеному 

законодавством України, якщо ці дії 

вчинені з метою приховування ознак 

банкрутства чи стійкої фінансової 

неспроможності або підстав для 

обов’язкового відкликання (анулювання) у 

фінансової установи ліцензії або визнання її 

неплатоспроможною, - 

караються штрафом від однієї тисячі до 

чотирьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до чотирьох 

років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами 

1. Надання завідомо неправдивої інформації органам 

державної влади, органам влади Автономної Республіки 

Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або 

іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, 

дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності 

ознак злочину проти власності - 

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

… 

Від Комітету 

Необхідно замінити слова «злочин» у 

всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого:  

Замінити «злочину» на «кримінального 

правопорушення» 

 

Відхилити. Залишити проступком, 

проте підвищити  штраф до 3000 НМДГ 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Надання завідомо неправдивої інформації 

органам державної влади, органам влади 

Автономної Республіки Крим чи органам 

місцевого самоврядування, банкам або 

іншим кредиторам з метою одержання 

субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи 

пільг щодо податків у разі відсутності ознак 

кримінального правопорушення проти 

власності – 

карається штрафом від однієї тисячі до 

трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 
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Стаття 223-1. Підроблення документів, які подаються 

для реєстрації випуску цінних паперів 

1. Внесення уповноваженою особою в документи, які 

подаються для реєстрації випуску цінних паперів, завідомо 

неправдивих відомостей, якщо це заподіяло значну 

матеріальну шкоду інвесторові в цінні папери, - 

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

  

Стаття 224. Виготовлення, збут та використання 

підроблених недержавних цінних паперів 

1. Виготовлення з метою збуту, збут чи використання 

іншим чином підроблених недержавних цінних паперів - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

  

Стаття 227. Умисне введення в обіг на ринку України 

(випуск на ринок України) небезпечної продукції 

Умисне введення в обіг (випуск на ринок України) 

небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не 

відповідає вимогам щодо безпечності продукції, 

встановленим нормативно-правовими актами, якщо такі дії 

вчинені у великих розмірах, - 

караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

… 

ЛДУВС: 

Необґрунтоване посилення санкції у 8 

разів. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

  

Стаття 229. Незаконне використання знака для товарів і 

послуг, фірмового найменування, кваліфікованого 

зазначення походження товару 

1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, 

фірмового найменування, кваліфікованого зазначення 

походження товару, або інше умисне порушення права на 

ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному 

розмірі, - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити. Залишити проступком. 

Підвищити штраф до 3000 НМДГ 
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Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської 

таємниці 

Умисне розголошення комерційної або банківської 

таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця 

відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, 

якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих 

мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської 

діяльності, - 

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити. Залишити проступком. 

Підвищити штраф до 3000 НМДГ 

  

Стаття 232-1. Незаконне використання інсайдерської 

інформації 

1. Умисне незаконне розголошення, передача або 

надання доступу до інсайдерської інформації, а так само 

надання з використанням такої інформації рекомендацій 

стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи 

похідних (деривативів), якщо це призвело до отримання 

особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або 

уникнення учасником фондового ринку чи третіми 

особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну 

шкоду охоронюваним законом правам, свободам та 

інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 

 

У санкції ч. 2 ст. 232-1 Підвищити 

штраф до 6000 НМДГ 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

2. Вчинення з використанням 

інсайдерської інформації на власну 

користь або на користь інших осіб 

правочинів, спрямованих на придбання 

або відчуження цінних паперів чи 

похідних (деривативів), яких стосується 

інсайдерська інформація, якщо це 

призвело до отримання особою, яка 

вчинила зазначені дії, чи третіми 

особами необґрунтованого прибутку в 

значному розмірі, або уникнення 

учасником фондового ринку чи третіми 

особами значних збитків, або якщо це 

заподіяло значну шкоду охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам 

юридичних осіб, - 

караються штрафом від трьох тисяч до 

шести тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю 
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на строк до трьох років або без такого. 

 

Стаття 232-2. Приховування інформації про діяльність 

емітента 

1. Ненадання службовою особою емітента інвестору в 

цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий 

запит інформації про діяльність емітента в межах, 

передбачених законом, або надання йому недостовірної 

інформації, якщо це заподіяло інвестору в цінні папери (у 

тому числі акціонеру) матеріальну шкоду в значному 

розмірі, - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Ті самі діяння, вчинені повторно, - 

караються штрафом від трьох тисяч до шести тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося 

  

Розділ VIII. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Пітримати 

  

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 

невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ч. 1 ст. 238 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 500 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 239 Підвищити розмір 

штрафу від  300 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 239-1 Підвищити штраф 

від 300 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 239-2 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 500 НМДГ 

 

У санкції ч. 2 ст. 239-2  Знизити строк 

обмеження волі на строк до 3-х років і 

знизити строк позбавлення волі до 2-х років 
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У санкції ч. 1 ст. 240 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 2000 НМДГ 

 

У санкції ч. 2 ст. 240 Підвищити розмір 

штрафу від 2000 до 3000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 241 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 242 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

Стаття 243. Забруднення моря 

… 

3. Неповідомлення спеціально відповідальними за те 

особами морських та повітряних суден або інших засобів і 

споруд, що знаходяться в морі, адміністрації найближчого 

порту України, іншому уповноваженому органу або особі, 

а у разі скидання з метою поховання - і організації, яка 

видає дозволи на скидання, інформації про підготовлюване 

або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання чи 

невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і 

територіальних вод України або у відкритому морі 

шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини 

понад встановлені норми, інших відходів, якщо це 

створило небезпеку для життя, здоров'я людей або живих 

ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і 

відпочинку або перешкодити іншим законним видам 

використання моря, - 

карається штрафом від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до п'яти років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 

невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ч. 1 ст. 243 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

 

У ч. 3 ст. 243 Відхилити але підвищити 

розмір штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Забруднення моря в межах внутрішніх 

морських чи територіальних вод України 

або в межах вод виключної (морської) 

економічної зони України матеріалами 

чи речовинами, шкідливими для життя 

чи здоров'я людей, або відходами 

внаслідок порушення спеціальних 

правил, якщо це створило небезпеку для 

життя чи здоров'я людей або живих 

ресурсів моря чи могло перешкодити 

законним видам використання моря, а 

також незаконне скидання чи поховання 

в межах внутрішніх морських чи 

територіальних вод України або у 

відкритому морі зазначених матеріалів, 

речовин і відходів - 

караються штрафом від однієї тисячі до 

трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 
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обмеженням волі на строк до трьох років, 

або позбавленням волі на той самий 

строк, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або 

без такого. 

… 

3. Неповідомлення спеціально 

відповідальними за те особами морських та 

повітряних суден або інших засобів і 

споруд, що знаходяться в морі, 

адміністрації найближчого порту України, 

іншому уповноваженому органу або особі, а 

у разі скидання з метою поховання - і 

організації, яка видає дозволи на скидання, 

інформації про підготовлюване або 

здійснене внаслідок крайньої потреби 

скидання чи невідворотні втрати ними в 

межах внутрішніх морських і 

територіальних вод України або у 

відкритому морі шкідливих речовин чи 

сумішей, що містять такі речовини понад 

встановлені норми, інших відходів, якщо це 

створило небезпеку для життя, здоров'я 

людей або живих ресурсів моря чи могло 

завдати шкоди зонам лікування і 

відпочинку або перешкодити іншим 

законним видам використання моря, - 

карається штрафом від п’ятисот до однієї 

тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до п'яти років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років. 

 

Стаття 244. Порушення законодавства про 

континентальний шельф України 

1. Порушення законодавства про континентальний 

шельф України, що заподіяло істотну шкоду, а також 

невжиття особою, що відповідає за експлуатацію 

технологічних установок або інших джерел небезпеки в 

зоні безпеки, заходів для захисту живих організмів моря 

від дії шкідливих відходів або небезпечних випромінювань 

та енергії, якщо це створило небезпеку їх загибелі або 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Погодитися частково, у санкції ч. 1 ст. 244 

підвищити розмір штрафу від 1000 до 3000 

НМДГ 

 

Зміни до санкції ч. 2 ст. 244 підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 
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загрожувало життю чи здоров'ю людей, - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Дослідження, розвідування, розробка природних 

багатств та інші роботи на континентальному шельфі 

України, які провадяться іноземцями, якщо це не 

передбачено договором між Україною і заінтересованою 

іноземною державою, згода на обов'язковість якого надана 

Верховною Радою України або спеціальним дозволом, 

виданим у встановленому законом порядку, - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк до шести місяців. 

 

1. Порушення законодавства про 

континентальний шельф України, що 

заподіяло істотну шкоду, а також невжиття 

особою, що відповідає за експлуатацію 

технологічних установок або інших джерел 

небезпеки в зоні безпеки, заходів для 

захисту живих організмів моря від дії 

шкідливих відходів або небезпечних 

випромінювань та енергії, якщо це створило 

небезпеку їх загибелі або загрожувало 

життю чи здоров'ю людей, - 

караються штрафом від однієї тисячі до 

трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або обмеженням волі на 

строк до трьох років, або позбавленням волі 

на строк до двох років. 

 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 

невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ч. 1 ст. 245 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 3000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 246 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 5000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 247 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 2000 НМДГ 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 248 КК. Від Комітету: 

У ч.2  необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ч. 1 ст. 248 підвищити розмір 

штрафу від 500 до 2000 НМДГ 

У ч. 2 ст. 248 Вказівку на «особу, раніше 

судиму» замінити на «повторність», бо до її 

змісту входить і рецидив 

У санкції ч. 2 ст. 248 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 4000 НМДГ 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 249 КК. Від Комітету: 

У ч. 2 необхідно замінити слово «злочин» у 
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всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ч. 1 ст. 249 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

 

У ч. 2 ст. 249 Вказівку на «особу, раніше 

судиму» замінити на «повторність», бо до 

її змісту входить і рецидив 

 

У  санкції ч. 2 ст. 249 Підвищити розмір 

штрафу від 2000 до 4000 НМДГ 

 

 

 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 

невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ч. 1 ст. 250 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 251 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 2000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 252 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 253 Додати в санкцію 

штраф у розмірі від 500 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ст. 254 Підвищити розмір штрафу 

від 500 до 1000 НМДГ 

 

  

Розділ IX. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати зміну назви 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 255 КК Н.д. Яценко А.В. 

у абзаці першому частини першої після 

слів «створення злочинної організації» 

доповнити фразою «, передбачене 

статтями 256 - 270-1 цього Кодексу, »; 

у абзаці другому частини першої слова 

«до дванадцяти років» замінити словами 
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«до десяти років»; 

доповнити статтю приміткою такого 

змісту: 

«Примітка.  Злочинною організацією у 

передбачених статтями 256 - 270-1цього 

Кодексу є ієрархічне об’єднання трьох і 

більше осіб, члени якого, за попередньою 

змовою  зорганізувалися з метою 

неодноразового вчинення тяжких чи 

особливо тяжких злочинів, що створює 

небезпеку для життя чи здоров’я людини 

або заподіяння значної майнової шкоди.» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити пропозиції Яценко А.В.. як 

такі, що необґрунтовано повторюють 

положення ч. 4 ст. 28 КК та створюють 

невиправдану колізію між ознаками 

злочинної організації, закріпленими у ч. 4 

ст. 28 КК 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 

невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

 

У санкції ч. 2 ст. 263 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 500 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 265-1 Виключити із 

санкції штраф у зв’язку з підвищеною 

суспільною небезпекою цього діяння. Тим 

більше, що навіть погроза викрасти такі 

предмети карається тільки позбавленням 

волі (див. ст. 266 КК) 

 

У санкції ч. 1 ст. 267 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 267-1 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до  500 НМДГ 

 

У санкції ч. 2 ст. 267-1 Підвищити розмір 

штрафу від 300 до 700 НМДГ 
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У  санкції ч. 3 ст. 267-1 Підвищити розмір 

штрафу від 400 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 268 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 500 НМДГ 

 

У санкції ч. 2 ст. 268 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 5000 НМДГ 

 

У ч. 1 ст. 269 Підвищити розмір штрафу від 

2000 до 10000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 270 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 1000 НМДГ 

У примітці до ст. 270 з урахування того, що 

на сьогоднішній день підрахунки збитків 

здійснюються, виходячи з такої одиниці, як 

800 грн., пропонується знизити великий і 

особливо великий розмір прямих збитків ‒ 

відповідно  ‒ до 200 та 600 н.м.д.г. 

 

У санкції ч. 1 ст. 270-1 Підвищити розмір 

штрафу від 300 до 1000 НМДГ 

 

Розділ X. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати зміну назви розділу 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 

невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

 

У санкції ч. 1 ст. 271 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000  НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 272 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

У санкції ч. 1 ст. 275 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

 

 

  

Розділ XI. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ТРАНСПОРТУ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати зміну назви розділу 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 
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невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ч. 1 ст. 276 Доповнити санкцією 

штрафом у розмірі від 500 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч.1 ст. 276-1 Доповнити штрафом 

у розмірі від 1000 до 3000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 277 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 2000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 279 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 600 НМДГ  

 

У санкції ч. 1 ст. 280 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 1000 НМДГ 
 

У санкції ч. 1 ст. 281 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 1000 НМДГ  

 

У санкції ч. 1 ст. 282 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 1000 
 

У санкції ч.1 ст. 283 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ст. 284 Підвищення розміру 

штрафу від 200 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ст. 285 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 600 НМДГ 
 

 

 

Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього 

руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами 

1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним 

засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості 

тілесне ушкодження, - 

карається штрафом від трьох тисяч до п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати.  Але уточнити від трьох 

тисяч до п’яти тисяч 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Порушення правил безпеки дорожнього 

руху або експлуатації транспорту особою, 

яка керує транспортним засобом, що 

  



114 
 

виправними роботами на строк до двох років, або арештом 

на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк 

до трьох років, з позбавленням права керувати 

транспортними засобами на строк до трьох років або без 

такого. 

… 

Примітка. Під транспортними засобами в цій статті та 

статтях 286-1, 287, 289 і 290 слід розуміти всі види 

автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і 

тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні 

транспортні засоби. 

 

спричинило потерпілому середньої 

тяжкості тілесне ушкодження, - 

карається штрафом від двох тисяч до 

чотирьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох 

років, або арештом на строк до шести 

місяців, або обмеженням волі на строк до 

трьох років, з позбавленням права керувати 

транспортними засобами на строк до трьох 

років або без такого. 

 

Стаття 286-1. Керування транспортними засобами в 

стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або під впливом лікарських препаратів, що знижують 

увагу та швидкість реакції 

1. Керування транспортними засобами в стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або 

під впливом лікарських препаратів, що знижують їх 

увагу та швидкість реакції, а також передача 

керування транспортним засобом особі, яка перебуває в 

стані такого сп'яніння чи під впливом таких 

лікарських препаратів, - 

карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з 

позбавленням права керувати транспортними засобами 

на строк до трьох років або без такого. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, 

вчинені повторно, - 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до 

трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з позбавленням права керування 

транспортними засобами на строк до трьох років. 

Від Комітету: 

Санкція м’якша, ніж у чинній нормі 

КУпАП. 

 

ЛДУВС, НАВС: 

Криміналізація даного діяння може 

призвести до завантаження органів 

слідства. 

Криміналізується лише частина 

диспозиції статті 130 КУпАП, залишаючи 

керування водним або залізничним 

транспортом в стані сп’яніння. Така 

позиція є непослідовною. 

 

ДДУВС: 

 

Не зрозуміло яким чином керування 

одних транспортних засобів при 

однакових умовах відносяться до 

кримінального правопорушення, а інших 

засобів до адміністративної. 

 

ХНУВС: 

 

Дана стаття містить покарання, що не 

передбачена видами покарань у статті 51 

КК. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити, бо: 

1. Навіть більш небезпечні порушення 

правил експлуатації транспорту (див. 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1443605833076529#n1970
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1443605833076529#n1978
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1443605833076529#n1991
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супровідний лист до законопроекту) 

залишилися у сфері адміністративно-

правового регулювання. 

2. Частина діянь (зокрема допуск до 

керування, що включає в себе як 

складову і передачу керування) вже 

криміналізована в ст. 287 КК. 

3. Частина 2 ст. 286-1 зовсім не враховує, 

що особа, засуджена за ч. 1 ст. 286-1, 

тобто за проступок ‒ після сплати 

штрафу вже не має судимості 

(протиріччя зі ст. 89 Заг. част. КК) 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Не погоджуємося з редакцією санкції, вона 

не відповідає нормам Загальної частини КК 

щодо видів покарання.   

 

 

 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ч. 1 ст. 288: 

1. Підвищити розмір штрафу від 500 до 

2000. 

2. Виправити в санкції додаткове 

покарання, бо позбавлення права може бути 

піддана не тільки особа, яка обіймає посади, 

пов’язані з відповідальністю за 

експлуатацію транспорту, а й водій, який 

допустив до керування особу, що, 

наприклад, не має права на управління. 

Тому додаткове покарання має бути 

сформульовано загальним чином, а суд у 

вироку його конкретизує. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 289 КК Від Комітету   
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У примітці необхідно замінити слова 

«злочин» у всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

1. У санкції ч. 1 ст. 289 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

2. Замінити «злочин» на «кримінальне 

правопорушення» 

 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 

невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

 

У санкції ч. 1 ст. 290 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

 

У санкції ч.1 ст. 291 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

У санкції ч. 1 ст. 292 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 2000 НМДГ 

 

 

  

Розділ XII. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА 

МОРАЛЬНОСТІ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

Підтримати зміну назви розділу 

  

Стаття 293. Групове порушення громадського порядку 

Організація групових дій, що призвели до грубого 

порушення громадського порядку або суттєвого 

порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи 

організації, а також активна участь у таких діях - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк до шести місяців. 

 

Підтримати, проте доповнити 

громадськими роботами на строк до 240 

год. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

Організація групових дій, що призвели до 

грубого порушення громадського порядку 

або суттєвого порушення роботи 

транспорту, підприємства, установи чи 

організації, а також активна участь у таких 

діях - 

караються штрафом від однієї тисячі до 

чотирьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

громадськими роботами на строк до 

двохсот сорока годин, або арештом на 
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строк до шести місяців. 

 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ст. 295 Підвищити розмір 

штрафу  від 1000 до 4000, щоб санкція 

була співрозмірною із санкціями статей 

293, 294 КК і діяння визнавалося 

злочином, а не проступком. 

 

Санкцію ч. 1 ст. 296 Доповнити 

громадськими роботами на строк до 240 

час. 

 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 

невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ч. 1 ст. 297 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 3000 НМДГ 
 

У санкції ч. 1 ст. 298 Підвищити розмір 

штрафу від 100 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч. 2 ст. 298 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 2000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 298-1 Підвищити 

розмір штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

 

 

 

  

Стаття 300. Ввезення, виготовлення або 

розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і 

жорстокості, расову, національну чи релігійну 

нетерпимість та дискримінацію 

1. Ввезення в Україну творів, що пропагують культ 

насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну 

нетерпимість та дискримінацію, з метою збуту чи 

розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, 

перевезення чи інше переміщення з тією самою метою або 

їх збут чи розповсюдження, а також примушування до 

участі в їх створенні - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

Від Комітету: 

Санкція не відповідає законопроекту у ч. 2 

(має бути від двох тисяч). 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати зміни до санкції ч. 1 ст. 300 

 

Підтримати зміни до санкції ч. 2 ст. 300  

проте підвищити розмір штрафу від 2000 до 

5000 НМДГ, що дозволяє віднести діяння 

до категорії злочинів 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 
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арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі 

на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що 

пропагують культ насильства і жорстокості, расову, 

національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, а 

також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них 

творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію, - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до п'яти років. 

… 

… 

2. Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, 

що пропагують культ насильства і 

жорстокості, расову, національну чи 

релігійну нетерпимість та дискримінацію, а 

також збут неповнолітнім чи 

розповсюдження серед них творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну 

нетерпимість та дискримінацію, - 

караються штрафом від двох тисяч до 

п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або обмеженням волі на 

строк до п'яти років. 

 

Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і 

розповсюдження порнографічних предметів 

1. Ввезення в Україну творів, зображень або інших 

предметів порнографічного характеру з метою збуту чи 

розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, 

перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або 

їх збут чи розповсюдження, а також примушування до 

участі в їх створенні - 

караються штрафом від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі 

на строк до трьох років, або позбавлення волі на той 

самий строк. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити, але підвищити розмір штрафу 

від 100 до 500 НМДГ і залишити діяння 

проступком 

У санкції ч. 2 ст. 301 Підвищити розмір 

штрафу від 300 до 700 НМДГ 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Ввезення в Україну творів, зображень або 

інших предметів порнографічного 

характеру з метою збуту чи 

розповсюдження або їх виготовлення, 

зберігання, перевезення чи інше 

переміщення з тією самою метою, або їх 

збут чи розповсюдження, а також 

примушування до участі в їх створенні - 

караються штрафом від ста до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або арештом на строк до шести 

місяців, або обмеженням волі на строк до 

трьох років. 

2. Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та 

відеопродукції, комп'ютерних програм 

порнографічного характеру, а також збут 

неповнолітнім чи розповсюдження серед 

них творів, зображень або інших 

предметів порнографічного характеру, - 

караються штрафом від трьохсот до 
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семисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або обмеженням волі на 

строк до п'яти років, або позбавленням 

волі на той самий строк. 

 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 302 КК. Від Комітету: 

У ч.2  необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ч.1 ст. 302 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

У ч. 2 ст. 302 замінити кваліфікуючу ознаку 

«раніше судимою» на «повторність» 

  

Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у протиправну 

діяльність 

1. Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, 

у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до 

семи років. 

2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або 

батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи 

піклувальником, або особою, на яку покладено обов'язки 

щодо виховання потерпілого чи піклування про нього, - 

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до 

десяти років. 

 

Від Комітету: 

Слово «протиправну» замінити на 

«крмінально протиправну» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити використання терміну 

«протиправна» і замінити у назві слова «у 

злочинну діяльність» на «у вчинення 

кримінального правопорушення» 

 

У ч. 1 ст. 304 замінити слово 

«неповнолітніх» у множина на 

«неповнолітнього» в однині 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

Стаття 304. Втягнення неповнолітнього у 

вчинення кримінального 

правопорушення 

1. Втягнення неповнолітнього у вчинення 

кримінального правопорушення, у 

пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними 

іграми - 

карається позбавленням волі на строк від 

трьох до семи років. 

 

  

Розділ XIII. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО 

ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 
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НАСЕЛЕННЯ 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 307 КК. Від Комітету: 

У ч.2,4  необхідно замінити слово «злочин» 

у всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Замінити слово «злочинів» на «одне із 

кримінальних правопорушень» у 

відповідних відмінках 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 308 КК. Від Комітету: 

У ч. 2 необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Замінити слово «злочинів» на «одне із 

кримінальних правопорушень» у 

відповідних відмінках 

  

Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення чи пересилання 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів без мети збуту 

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети 

збуту - 

караються штрафом від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або арештом 

на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк 

до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох 

років. 

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою 

групою осіб чи  протягом року після засудження за цією 

статтею або якщо предметом таких дій були 

наркотичні засоби, психотропні речовини або їх 

аналоги у великих розмірах, - 

караються позбавленням волі на строк до двох 

років. 

Від Комітету: 

У ч.2  необхідно замінити слово 

«злочин» у всіх відмінках 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ч. 1 ст. 309  

1. Відхилити стосовно зниження строку 

позбавлення волі. Залишити діяння 

злочином. 

2. Підвищити розмір штрафу від 500 до 

3000 НМДГ 

 

У ч. 2 ст. 309 Пропозицію відхилити та 

замінити слова «один із злочинів» на 

«кримінальне правопорушення», залишити 

діяння злочином. 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів без 

мети збуту - 

караються штрафом від п'ятисот до трьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправними роботами 

на строк до двох років, або арештом на 
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строк до шести місяців, або обмеженням 

волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за 

попередньою змовою групою осіб чи 

особою, яка раніше вчинила одне із 

кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями 307, 308, 310, 317 

цього Кодексу, або якщо предметом таких 

дій були наркотичні засоби, психотропні 

речовини або їх аналоги у великих 

розмірах, - 

караються позбавленням волі на строк від 

двох до п'яти років. 
 

 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 310 КК. Від Комітету: 

У ч.2  необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

Замінити слово «злочин» на 

«кримінальне правопорушення» 

Санкцію ч. 2 ст.310  Зробити санкцію 

альтернативною і доповнити її штрафом у 

розмірі від 500 до 1000 НМДГ 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 311 КК. Від Комітету: 

У ч.4  необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У ч. 1 ст. 311 Підвищити розмір штрафу від 

500 до 2000 НМДГ 

Замінити «злочин» на «кримінальне 

правопорушення» у відповідних відмінках 

  

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ч. 1 ст. 312 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

  

Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання 

обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи 

заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання 

службовим становищем та інші незаконні дії з таким 

обладнанням 

1. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, 

Від Комітету: 

У ч.2  необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

 

НУЮ ім. Ярослава Мудрого: 

Замінити «злочин» на «кримінальне 

правопорушення» 
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призначеного для виготовлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним 

шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, 

придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам 

такого обладнання - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк від трьох до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох років. 

… 

Підтримати зміни до санкції ч. 1 ст. 313 

проте доповнити позбавленням волі на той 

самий строк, щоб санкція була 

співрозмірною із санкцією ч. 1 ст. 312 КК 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Викрадення, привласнення, вимагання 

обладнання, призначеного для 

виготовлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів, чи 

заволодіння ним шляхом шахрайства, а 

також незаконне виготовлення, придбання, 

зберігання, передача чи продаж іншим 

особам такого обладнання - 

караються штрафом від однієї тисячі до 

чотирьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на 

строк від трьох до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, 

або позбавленням волі на той самий 

строк. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за 

попередньою змовою групою осіб або 

особою, яка раніше вчинила одне із 

кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 

317, 318 цього Кодексу, а також 

заволодіння обладнанням, призначеним 

для виготовлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів, 

шляхом зловживання службовою особою 

своїм службовим становищем - 

караються позбавленням волі на строк 

від двох до шести років. 

 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 314 КК. Від Комітету: 

У ч.2  необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

«злочин» замінити на «кримінальне 

правопорушення» у відповідних відмінках 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 315 КК. Від Комітету: 

У ч.2  необхідно замінити слово «злочин» у 
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всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

замінити слово «злочин» на «кримінальне 

правопорушення» 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 316 КК. Від Комітету: 

У ч.2  необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

замінити слово «злочин» на 

«кримінальне правопорушення» 

  

Стаття 318. Незаконне виготовлення, підроблення, 

використання чи збут підроблених документів на 

отримання наркотичних засобів, психотропних речовин 

або прекурсорів 

1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання 

або збут підроблених чи незаконно одержаних документів, 

які дають право на отримання наркотичних засобів чи 

психотропних речовин або прекурсорів, призначених для 

вироблення або виготовлення цих засобів чи речовин, - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до трьох років. 

… 

Від Комітету: 

У ч.2  необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 

замінити слово «злочин»  на «кримінальне 

правопорушення» 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за 

попередньою змовою групою осіб, або 

особою, яка раніше вчинила одне із 

кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями 306-317 цього 

кодексу, - 

караються позбавленням волі на строк 

від двох до п'яти років 

  

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 

невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

 

У санкції ч. 1 ст. 319 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 2000 НМДГ 

У санкції ч. 1 ст. 320 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

У санкції ч. 2 ст. 320 Підвищити розмір 

штрафу від 2000 до 4000 НМДГ 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 321 КК. Від Комітету: 

У ч.5  необхідно замінити слово «злочин» у 
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всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 

невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

 

У санкції ч. 1 ст. 321 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 2000 НМДГ 

У санкції ч. 2 ст. 321 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 2000 НМДГ 

 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 321-1 

КК. 

Від Комітету: 

У ч.4  необхідно замінити слово «злочин» у 

всіх відмінках. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого:  

У санкції ч. 3 ст. 321-1 Підвищити межу 

позбавлення волі до 15 років, бо лише за 

таких умов альтернативою йому може 

бути довічне позбавлення волі. Інакше, 

це суперечить приписам ст. 64 КК 

 

  

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 

невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

 

У санкції ч. 1 ст. 322 від 1000 до 3000 

НМДГ 

У санкції ч.1 ст. 323 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 2000 НМДГ 

замінити слово «злочин» на 

«кримінальне правопорушення» 

 

У санкції ч.1 ст. 325 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 2000 

 

У санкції ч. 1 ст. 326 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч.1 ст. 327 Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 
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Розділ XIV. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, 

НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати зміну назви розділу 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 

невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

У санкції ч. 1 ст. 333 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 334 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 3000 НМДГ 

 

У санкції ч.1 ст. 337 Підвищити розмір 

штрафу до 300 НМДГ 

 

У санкції ч.2 ст. 337 Підвищити розмір 

штрафу до 400 НМДГ 

 

 

 

 

  

Розділ XV КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 

ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ 

ЖУРНАЛІСТІВ 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати зміну назви розділу 

Підвищити розмір штрафу у зв’язку з його 

невідповідністю ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам.  

 У санкції ч. 1 ст. 338 Підвищити 

розмір штрафу від 200 до 500 

У санкції ч. 2 ст. 338 Підвищити штраф 

від 200 до 500 НМДГ 

У санкції ч. 1 ст. 339 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 500 НМДГ 

  

Стаття 342. Опір представникові влади, працівникові 

правоохоронного органу, державному виконавцю, 

приватному виконавцю, члену громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

… 

2. Опір працівникові правоохоронного органу під час 

виконання ним службових обов’язків, державному 

виконавцю чи приватному виконавцю під час примусового 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

У санкції ч. 1 ст. 342 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 500 

У санкції ч. 2 ст.  342 Відхилити та 

підвищити розмір штрафу від 100 до 300, 

бо діяння залишається злочином 
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виконання рішень, члену громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовцеві під час виконання цими особами 

покладених на них обов'язків щодо охорони громадського 

порядку або уповноваженій особі Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб - 

карається штрафом від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк від трьох до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до чотирьох років, або 

позбавленням волі на строк до трьох років. 

… 

Стаття 343. Втручання в діяльність працівника 

правоохоронного органу, працівника державної виконавчої 

служби, приватного виконавця 

… 

2. Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню 

злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або 

вчинені службовою особою з використанням свого 

службового становища, - 

караються позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років 

або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням 

волі на строк до трьох років. 

 

Від Комітету: 

Санкція не відповідає законопроекту.  

У ч.2  необхідно замінити слово 

«злочин» у всіх відмінках. 

 

НЮУ ім . Ярослава Мудрого 

Замінити «злочин» на «кримінальне 

правопорушення» 

У санкції ч. 1 ст. 343 Підвищити розмір 

штрафу до 300, бо чинний розмір 

штрафу не відповідає ступеню тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам. 

У санкції ч. 2 ст. 343 Підтримати 

частково і додати позбавлення волі на 

строк до 2-х років, за рахунок чого 

діяння стає злочином 

  

Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча 

1. Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента 

України, Голову Верховної Ради України, народного 

депутата України, Прем'єр-міністра України, члена 

Кабінету Міністрів України, Голову чи члена Вищої ради 

правосуддя, Голову чи члена Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини або його представника, Директора 

Національного антикорупційного бюро України, Голову 

Рахункової палати або іншого члена Рахункової палати, 

Голову або члена Центральної виборчої комісії, Голову 

Національного банку України, члена Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення, Голову 

Антимонопольного комітету України, Голову Фонду 

державного майна України, Голову Державного комітету 

НЮУ ім Ярослава Мудрого: 

Відхилити, бо це діяння без зміни 

санкції залишається злочином 
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телебачення і радіомовлення України з метою 

перешкодити виконанню ними службових обов'язків або 

добитися прийняття незаконних рішень - 

карається штрафом від двохсот до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк від трьох до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

… 

Стаття 347. Умисне знищення або пошкодження майна 

працівника правоохоронного органу, працівника органу 

державної виконавчої служби чи приватного виконавця 

1. Умисне знищення або пошкодження майна, що 

належить працівникові правоохоронного органу, 

працівникові органу державної виконавчої служби, 

приватному виконавцю (у тому числі після звільнення з 

посади) чи їхнім близьким родичам, у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків працівником 

правоохоронного органу або примусовим виконанням 

рішень державним виконавцем чи приватним виконавцем 

(у тому числі у минулому) - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі 

на строк до п'яти років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

1. Підтримати, але підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 5000 

2. Додати позбавлення волі на строк до 5-

ти років для приведення цієї санкції у 

відповідність  із санкціями за аналогічні 

діяння (частини перші ст. 352, 378 КК та 

ін..) 

  

Стаття 347-1. Умисне знищення або пошкодження 

майна журналіста 

1. Умисне знищення або пошкодження майна, що 

належить журналісту, його близьким родичам чи членам 

сім’ї, у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної 

професійної діяльності - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі 

на строк до п’яти років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

1. Підтримати  

2. Додати позбавлення волі на строк до 3-

х років для приведення цієї санкції у 

відповідність  із санкціями за аналогічні 

діяння (частини перші ст. 352, 378 КК та 

ін..) 

  

Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного 

депутата України та депутата місцевої ради 

1. Невиконання службовою особою законних вимог 

народного депутата України, депутата місцевої ради, 

створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм 

завідомо неправдивої інформації - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого6 

Відхилити, залишити проступком 

  



128 
 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі 

на строк до трьох років. 

2. Невиконання службовою особою законних вимог 

комітетів Верховної Ради України чи тимчасових слідчих 

комісій Верховної Ради України, створення штучних 

перешкод у їх роботі, надання недостовірної інформації - 

караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

У санкції ч. 1 ст. 352 Підвищити 

розмір штрафу від 1000 до 4000 НМДГ, 

бо чинний розмір штрафу не відповідає 

ступеню тяжкості правопорушення та 

сучасним соціально-економічним 

стандартам. 

У санкції ч. 1 ст. 353 Підвищити 

розмір штрафу від 200 до 500 НМДГ, бо 

чинний розмір штрафу не відповідає 

ступеню тяжкості правопорушення та 

сучасним соціально-економічним 

стандартам. 

 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 354 КК. Від Комітету: 

У ч.5 та примітці  необхідно замінити 

слово «злочин» у всіх відмінках. 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

 

У ч.5 та примітці  не потрібно вносити міни, 

бо тут перелічені тільки корупційні 

діяння, які завжди визнаються 

злочинами. 

 

Підвищити розмір штрафу, бо чинний 

розмір штрафу не відповідає ступеню 

тяжкості правопорушення та сучасним 

соціально-економічним стандартам. 

 

Підвищити розмір штрафу від 500 до 

1000 НМДГ 
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У санкції ч. 1 ст. 354 Підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000 НМДГ. 

 

У ч. 2 ст. 354 Підвищити розмір штрафу 

від 1000 до 2000 НМДГ  

 

У ч. 3 ст. 354 Підвищити розмір штрафу від 

2000 до 3000 НМДГ 

 

У ч. 4 ст. 354 Підвищити розмір штрафу від 

3000 до 4000 НМДГ 

 

У санкції ч.1 ст. 355 Додати в санкцію 

штраф до 300 НМДГ 

 

У ч. 1 ст. 356 Підвищити розмір штрафу до 

300 НМДГ 

 

 

 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 357 КК Н.д. Яценко А.В. 

у першому абзаці частини першої фразу 

«вчинене з корисливих мотивів або в 

інших особистих інтересах, - »замінити на 

фразу «якщо воно завдало істотної шкоди 

охоронюваним законом правам, свободам 

та інтересам окремих громадян або 

державним чи громадським  інтересам, або 

інтересам юридичних осіб, -»; 

частину другу викласти у такій 

редакції: 

ВАРІАНТ 1 

«2. Ті самі дії, якщо вони спричинили 

тяжкі наслідки, -  

ВАРІАНТ 2 

«2. Ті самі дії, якщо вони спричинили 

тяжкі наслідки або вчинені працівником 

правоохоронного органу, - 

караються штрафом до сімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк до 

трьох років, або позбавленням волі на той 

самий строк. 
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доповнити статтю приміткою такого 

змісту: 

«Примітка. Істотна шкода та тяжкі 

наслідки, застосовуються у розумінні 

статті 364 цього Кодексу.» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого : 

У ч. 1 ст. 357 Підвищити розмір штрафу від 

100 до 500 НМДГ  

 

У ч. 2 ст. 357 Підвищити розмір штрафу від 

200 до 600 НМДГ 

 

У ч. 3 ст. 357 Підвищити розмір штрафу від 

100 до 500 НМДГ 

 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 358 КК Н.д. Яценко А.В. 

абзац перший частин першої, другої, 

третьої  та четвертої доповнити фразою 

«якщо це завдало істотної шкоди 

охоронюваним законом правам, свободам 

та інтересам окремих громадян або 

державним чи громадським  інтересам, або 

інтересам юридичних осіб, -»; 

 

абзац другий частини першої викласти у 

такій редакції: 

«караються штрафом до однієї тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.»; 

 

абзац другий частини другої викласти у 

такій редакції: 

«караються штрафом від однієї тисячі до 

двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.»; 

 

абзац другий частини третьої викласти у 

такій редакції: 

«караються штрафом від двох тисяч до 

трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.»; 
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абзац другий частини четвертої викласти у 

такій редакції: 

«карається штрафом від однієї тисячі до 

трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.»; 

 

доповнити статтю приміткою такого змісту: 

«Примітка. Істотна шкода застосовуються у 

розумінні статті 364 цього Кодексу.» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого : 

У санкції ч. 1 ст. 358 Підвищити 

мінімальний розмір штрафу ‒ від 200 

НМДГ  

У санкції ч. 2 ст. 358 Підвищити розмір 

штрафу до 500 НМДГ 

 

У санкції ч. 4 ст. 358 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 500 НМДГ 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого : 

Підвищити розмір штрафу, бо чинний 

розмір штрафу не відповідає ступеню 

тяжкості правопорушення та сучасним 

соціально-економічним стандартам. 

 

У санкції ч. 1 ст. 360 Підвищити розмір 

штрафу від 200 до 1000 НМДГ 

 

 

Розділ XVI. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), 

СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ 

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого : 

Підтримати ‒ змінити назву розділу 

  

Стаття 361-1. Створення з метою використання, 

розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи 

технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут 

1. Створення з метою використання, розповсюдження 

або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих 

програмних чи технічних засобів, призначених для 

несанкціонованого втручання в роботу електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих 

систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, - 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого : 

Відхилити, бо діяння залишається 

злочином 
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караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

… 

Стаття 361-2. Несанкціоновані збут або 

розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка 

зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних 

мережах або на носіях такої інформації 

1. Несанкціоновані збут або розповсюдження 

інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в 

електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 

автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на 

носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно 

до чинного законодавства, - 

караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого : 

Відхилити, бо діяння залишається 

злочином 

  

Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка 

оброблюється в електронно-обчислювальних машинах 

(комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних 

мережах або зберігається на носіях такої інформації, 

вчинені особою, яка має право доступу до неї 

1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування 

інформації, яка оброблюється в електронно-

обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих 

системах чи комп'ютерних мережах або зберігається на 

носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право 

доступу до неї, - 

караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого : 

Відхилити і залишити діяння проступком 

  

Стаття 363. Порушення правил експлуатації 

електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, 

яка в них оброблюється 

Порушення правил експлуатації електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих 

систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або 

порядку чи правил захисту інформації, яка в них 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого : 

Відхилити і залишити діяння 

проступком 
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оброблюється, якщо це заподіяло значну шкоду, вчинені 

особою, яка відповідає за їх експлуатацію, - 

караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на той самий строк. 

 

Стаття 363-1. Перешкоджання роботі електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих 

систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку 

шляхом масового розповсюдження повідомлень 

електрозв'язку 

1. Умисне масове розповсюдження повідомлень 

електрозв'язку, здійснене без попередньої згоди адресатів, 

що призвело до порушення або припинення роботи 

електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв'язку, - 

карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до трьох років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого : 

Відхилити і залишити діяння 

проступком 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 364 КК Н.д. Яценко А.В. 

у частині третій примітки після цифр 

«365-2» додати цифри «366»; 

  

Розділ XVII. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ 

ПОСЛУГ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

Підтримати зміну назви розділу 

  

Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями 

службовою особою юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми 

1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з 

метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших 

осіб використання всупереч інтересам юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми службовою особою такої юридичної особи своїх 

повноважень, якщо це завдало істотної шкоди 

охоронюваним законом правам або інтересам окремих 

громадян, або державним чи громадським інтересам, або 

інтересам юридичних осіб, - 

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

Підтримати 

У санкції ч. 2 ст. 364-1 Підвищити 

розмір штрафу від 2000 до 5000 НМДГ 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

2. Те саме діяння, якщо воно 

спричинило тяжкі наслідки, - 

карається штрафом від двох тисяч до 

п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк до шести місяців, або 

позбавленням волі на строк від трьох до 
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арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі 

на строк до двох років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

двох років. 

… 

шести років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох 

років. 

 

Стаття 365-2. Зловживання повноваженнями особами, 

які надають публічні послуги 

1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором, 

нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або 

службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб, іншою особою, яка не є державним службовцем, 

посадовою особою місцевого самоврядування, але 

здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням 

публічних послуг, у тому числі послуг експерта, 

арбітражного керуючого, приватного виконавця, 

незалежного посередника, члена трудового арбітражу, 

третейського судді (під час виконання цих функцій), або 

державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації 

прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з 

метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало 

істотної шкоди охоронюваним законом правам або 

інтересам окремих громадян, державним чи громадським 

інтересам або інтересам юридичних осіб, - 

карається обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавлення волі на той самий строк з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до десяти років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Виключити із диспозиції ч. 1 вказівку на 

службову особу, бо суб’єктом цього 

злочину вона бути не може (службова 

особа за такі дії несе відповідальність або 

за ст. 364, або за ст. 364-1). 

1. Відхилити, але підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 4000 ‒ корупційний 

злочин. 

2. Скоротити в санкції строк позбавлення 

права до 3-х років, бо інше суперечить 

приписам ч. 1 ст. 55 КК. 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Зловживання своїми повноваженнями 

аудитором, нотаріусом, оцінювачем, 

уповноваженою особою Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, 

іншою особою, яка не є державним 

службовцем, посадовою особою місцевого 

самоврядування, але здійснює професійну 

діяльність, пов'язану з наданням 

публічних послуг, у тому числі послуг 

експерта, арбітражного керуючого, 

приватного виконавця, незалежного 

посередника, члена трудового арбітражу, 

третейського судді (під час виконання цих 

функцій), або державним реєстратором, 

суб’єктом державної реєстрації прав, 

державним виконавцем, приватним 

виконавцем з метою отримання 

неправомірної вигоди, якщо це завдало 

істотної шкоди охоронюваним законом 

правам або інтересам окремих громадян, 

державним чи громадським інтересам або 

інтересам юридичних осіб, - 

карається штрафом від однієї тисячі 

до чотирьох тисяч неоподатковуваних 
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мінімумів доходів громадян або 
обмеженням волі на строк до трьох років, 

з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Стаття 366. Службове підроблення 

1. Складання, видача службовою особою завідомо 

неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних 

документів завідомо неправдивих відомостей, інше 

підроблення офіційних документів - 

караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

… 

Н.д. Яценко А.В. 

абзац перший частини першої 

доповнити словами «, якщо вони завдали 

істотної шкоди охоронюваним законом 

правам, свободам та інтересам окремих 

громадян або державним чи громадським  

інтересам, або інтересам юридичних осіб - 

»; 

 

абзац другий частини першої викласти 

у такій редакції: 

«караються штрафом від однієї тисячі 

до двох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до двох років»; 

 

абзац другий частини другої викласти у 

такій редакції: 

«караються обмеженням волі на строк 

від одного до трьох років або 

позбавленням волі на строк до двох років 

зі штрафом від однієї тисячі до трьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян». 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати встановлення штрафу у 

розмірі від 1000 до 4000, завдяки чому 

діяння стає злочином 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Складання, видача службовою 

особою завідомо неправдивих офіційних 

документів, внесення до офіційних 

документів завідомо неправдивих 

відомостей, інше підроблення офіційних 

  



136 
 

документів - 

караються штрафом від однієї тисячі 

до чотирьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до трьох років, 

з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації 

Подання суб’єктом декларування завідомо 

недостовірних відомостей у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, передбаченої Законом України 

"Про запобігання корупції", або умисне неподання 

суб’єктом декларування зазначеної декларації - 

караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до 

чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадськими роботами на строк від ста 

п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі 

на строк до двох років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. 

… 

Н.д. Яценко А.В. 

ВАРІАНТ 1 

«караються штрафом від двох тисяч 

п’ятисот до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.»  

 

в абзаці другому примітки слова 

«прожиткових мінімумів для працездатних 

осіб» замінити на фразу «розмірів 

мінімальної заробітної плати»; 

 

ВАРІАНТ 2 (з частковим урахуванням 

законопроекту 7279-1): 

Викласти ст. 366-1 у такій редакції: 

«Подання суб’єктом декларування 

завідомо недостовірних відомостей у 

декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, передбаченої Законом 

України "Про запобігання корупції", якщо 

такі відомості відрізняються від 

достовірних на суму понад 250 розмірів 

встановленої законом мінімальної 

заробітної плати або умисне неподання 

суб’єктом декларування зазначеної 

декларації,- 

карається штрафом від двох тисяч 

п’ятисот до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Примітка. Суб’єктами декларування є 

особи, які відповідно до частин першої та 

другої статті 45 Закону України "Про 

запобігання корупції" зобов’язані 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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подавати декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування.» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Відхилити, бо діяння і так є злочином 

Стаття 367. Службова недбалість 

1. Службова недбалість, тобто невиконання або 

неналежне виконання службовою особою своїх службових 

обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало 

істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам 

та інтересам окремих громадян, державним чи 

громадським інтересам або інтересам окремих юридичних 

осіб, - 

карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Погоджуємося. 

 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 368 КК Н.д. Яценко А.В. 

у абзаці другому частини другої слова 

«до шести років» замінити словами «до 

п’яти років»; 

у абзаці другому частини третьої слова 

«від п’яти до десяти років» замінити 

словами «від трьох до семи років»; 

у абзаці другому частини четвертої 

слова «від восьми до дванадцяти років» 

замінити словами «від п’яти до десяти 

років»; 

у частині першій примітки по тексту 

слова «неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян» замінити на фразу 

«розмір встановленої законом мінімальної 

заробітної плати» 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ч. 1 ст. 368 Підвищити 

розмір штрафу від 1000 до 5000 НМДГ 

До примітки додати дізнавачів у 

зв’язку з введенням цього суб’єкта до 

КПК 
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Стаття 368-2. Незаконне збагачення 

1. Набуття особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, у 

власність активів у значному розмірі, законність підстав 

набуття яких не підтверджено доказами, а так само 

передача нею таких активів будь-якій іншій особі - 

караються позбавленням волі на строк до трьох років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією 

майна. 

… 

Н.д. Яценко А.В. 

(з частковим урахуванням 

законопроекту 7279-1): 

 

викласти частину першу та другу у 

наступній редакції: 

«1. Набуття особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, активів у значному 

розмірі, законність підстав набуття яких 

не підтверджено доказами, поєднане з їх 

привласненням чи передачею третім 

особам, - 

караються позбавленням волі на строк 

до двох років. 

2. Ті самі діяння, вчинені службовою 

особою, яка займає відповідальне 

становище або особливо відповідальне 

становище, - 

караються позбавленням волі на строк 

від двох до п’яти років.»; 

частину третю виключити; 

у частині другій примітки слова 

«неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян» замінити на фразу «розмірів 

встановленої законом мінімальної 

заробітної плати». 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ч. 1 ст. 368-2: 

1. Виключити із санкції конфіскацію 

майна, бо вона не може бути призначене 

за цей злочин, оскільки це суперечить 

приписам ст. 59 КК. 

2. Замість конфіскації додати в санкцію 

додаткове покарання у виді штрафу від 

1000 до 3000 НМДГ 

 

У санкції ч. 2 ст. 368-2 

1. Виключити із санкції конфіскацію 

майна, бо вона не може бути призначене 

за цей злочин, оскільки це суперечить 

приписам ст. 59 КК. 
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2. Замість конфіскації додати в санкцію 

додаткове покарання у виді штрафу від 

2000 до 5000 НМДГ 

 

У санкції ч. 3 ст..368-2 додати слово «та» 

(граматично правильно) 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Стаття 368-2. Незаконне збагачення 

1. Набуття особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, у власність активів у 

значному розмірі, законність підстав 

набуття яких не підтверджено доказами, а 

так само передача нею таких активів будь-

якій іншій особі - 

караються позбавленням волі на строк 

до двох років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років 

та зі штрафом від однієї тисячі до трьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

2. Ті самі діяння, вчинені службовою 

особою, яка займає відповідальне 

становище, - 

караються позбавленням волі на 

строк від двох до п’яти років з 

позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років та зі штрафом 

від двох тисяч до п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

3. Діяння, передбачені частиною 

першою цієї статті, вчинені службовою 

особою, яка займає особливо 

відповідальне становище, - 

караються позбавленням волі на 

строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років та з 
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конфіскацією майна. 

 

 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ч. 1 ст. 368-3 Підвищити 

розмір штрафу від 500 до 2000 НМДГ 

У санкції ч. 2 ст. 368-3 Підвищити 

розмір штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

 

У санкції ч. 2 ст. 368-3 Підвищити 

розмір штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 368-4 Підвищити 

розмір штрафу від 500 до 2000 НМДГ 

 

У санкції ч. 2 ст. 368-4 Підвищити 

розмір штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

 

У санкції ч. 3 ст. 368-4 Підвищити 

розмір штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

 

У санкції ч. 1 ст. 369 Підвищити 

розмір штрафу до 1000 НМДГ 

 

  

Стаття 369-2. Зловживання впливом 

1. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної 

вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за 

таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі 

вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою 

на виконання функцій держави, - 

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

Відхилити, бо діяння є злочином за 

рахунок наявності в санкції 

позбавлення волі, але підвищити розмір 

штрафу від 300 до 1000 

 

У санкції ч. 2 ст. 369-2 Підвищити 

розмір штрафу від 1000 до 4000, 

 

 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

1. Пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди особі, яка пропонує 

чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду 

або за надання такої вигоди третій особі 

вплинути на прийняття рішення особою, 

уповноваженою на виконання функцій 

держави, - 

караються штрафом від трьохсот до 
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однієї тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк від двох до 

п’яти років, або позбавленням волі на 

строк до двох років. 

2. Прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання неправомірної вигоди 

для себе чи третьої особи за вплив на 

прийняття рішення особою, 

уповноваженою на виконання функцій 

держави, або пропозиція чи обіцянка 

здійснити вплив за надання такої 

вигоди - 

караються штрафом від однієї тисячі 

до чотирьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

позбавленням волі на строк від двох до 

п’яти років. 

 

Розділ XVIII. КРИМІНАЛЬНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

Підтримати зміну назви розділу 

 

  

 Санкцію ч. 1 ст. 371 доповнити 

позбавленням волі на той самий строк, 

за рахунок чого діяння стає злочином 

У статті 372 замінити слово 

«невинного» на «невинуватого» 

У статті 373 додати дізнавача у 

зв’язку з введенням такого суб’єкта до 

КПК 

  

У чинному КК відсутня стаття 373-1 КК Н.д. Яценко А.В. 

Доповнити статтею такого змісту: 

«373-1. Завідомо незаконне внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань 

1. Завідомо незаконне внесення 

слідчим, прокурором відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань –  

 караються обмеженням волі на строк 

до трьох років або позбавленням волі на 

той самий строк.» 

 

НЮУ Ім. Ярослава Мудрого: 
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Відхилити 

Стаття 374. Порушення права на захист 

1. Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а 

також інше грубе порушення права підозрюваного, 

обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, прокурором 

або суддею, - 

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або арештом 

на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років або без такого. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати та додати дізнавача у 

зв’язку з введенням такого суб’єкта до 

КПК 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

1. Недопущення чи ненадання 

своєчасно захисника, а також інше грубе 

порушення права підозрюваного, 

обвинуваченого на захист, вчинене 

дізнавачем, слідчим, прокурором або 

суддею, - 

карається штрафом від однієї тисячі до 

чотирьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох 

років, або арештом на строк до шести 

місяців, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без 

такого. 

2. Ті самі дії, які призвели до 

засудження невинуватої у вчиненні 

кримінального правопорушення особи, 

або вчинені за попередньою змовою 

групою осіб, або такі, що спричинили 

інші тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на 

строк від трьох до семи років з 

позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років. 

  

Стаття 376. Втручання в діяльність судових органів 

1. Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з 

метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків 

або добитися винесення неправосудного рішення - 

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або арештом 

на строк до шести місяців. 

… 

Від Комітету: 

У ч.2  необхідно замінити слово 

«злочин» у всіх відмінках. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 

 

У санкції ч. 1 ст. 381 підвищити розмір 

штрафу від 200 до 500 НМДГ 

У санкції ч. 1 ст. 382  підвищити 

  



143 
 

розмір штрафу від 500 до 2000  НМДГ 

У санкції ч. 2 ст. 382  Підвищити 

розмір штрафу від 1000 до 3000 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

… 

2. Ті самі дії, якщо вони 

перешкодили запобіганню 

кримінального правопорушення чи 

затриманню особи, яка його вчинила, 

або вчинені особою з використанням 

свого службового становища, - 

караються позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до п'яти 

років або арештом на строк до шести 

місяців, або позбавленням волі на строк 

до трьох років. 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 382 КК Н.д. Яценко А.В. 

доповнити частиною 2-1. наступного 

змісту:  

«2-1. Невиконання працівником 

правоохоронного органу ухвали  суду за 

результатами розгляду скарги на рішення, 

дії чи бездіяльність під час досудового 

розслідування, що набрали законної сили, 

або перешкоджання їх виконанню –  

караються позбавленням волі на строк від 

трьох до п’яти років з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ч. 1 ст. 382  підвищити розмір 

штрафу від 500 до 2000  НМДГ 

У санкції ч. 2 ст. 382  Підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 383 КК Н.д. Яценко А.В. 

В абзаці першому частини першої слова 

«про вчинення злочину» замінити «чи 

оприлюднення в будь-яких джерелах про 

вчинення злочину та/або кримінального 

проступку - ». 
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Від Комітету: 

Слово «злочин» у всіх відмінках замінити 

на «кримінальне правопорушення». 

 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

1. Підтримати щодо зміни слова 

«злочину» 

2. Додати дізнавача у зв’язку з введенням 

такого суб’єкта до КПК 

 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ч. 1 ст. 385: 

Підвищити розмір штрафу від 200 до 500 

НМДГ 

У санкції ст. 386 підвищити розмір 

штрафу від 200 до 500 НМДГ 

До диспозиції ст. 387 Додати дізнавача у 

зв’язку з введенням такого суб’єкта до 

КПК 

У санкції ч. 1 ст. 387 підвищити розмір 

штрафу від 200 до 500 НМДГ 

У санкції ч. 2 ст. 387 підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

У санкції ч. 1 ст. 388 підвищити розмір 

штрафу від 500 до 4000 НМДГ, за рахунок 

чого діяння стає злочином 

У санкції ч. 2 ст. 388 підвищити розмір 

штрафу від 2000 до 5000 НМДГ 

У санкції ч. 1 ст. 397 підвищити розмір 

штрафу від 300 до 1000 НМДГ 

У санкції ч. 2 ст. 397 підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

  

Розділ XIX. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ КРИМІНАЛЬНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ) 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 

  

Стаття 401. Поняття військового кримінального 

правопорушення 
 

1. Військовими злочинами визнаються передбачені 

цим розділом кримінальні правопорушення проти 

встановленого законодавством порядку несення або 

проходження військової служби, вчинені 

військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та 

Від Комітету: 

Слово «злочинами» замінити на 

«кримінальними правопорушеннями». 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

Слово «злочинами» замінити на 

«кримінальними правопорушеннями». 

… 
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резервістами під час проходження зборів. 

3. Особи, не зазначені у цій статті, за співучасть у 

військових кримінальних правопорушеннях підлягають 

відповідальності за відповідними статтями цього розділу. 

4. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, 

передбачене статтями цього розділу, може бути звільнена 

від кримінальної відповідальності згідно із статтею 44 цього 

Кодексу із застосуванням до неї заходів, 

передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил 

України. 

 

1. Військовими кримінальними 

правопорушеннями визнаються 

передбачені цим розділом діяння проти 

встановленого законодавством порядку 

несення або проходження військової 

служби, вчинені військовослужбовцями, а 

також військовозобов’язаними та 

резервістами під час проходження зборів. 

 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

З санкції ч. 2 ст.407 виключити з 

санкції таке покарання, як штраф 

У санкції ч. 1 ст. 412 підвищити 

розмір штрафу від 500 до 2000 НМДГ, бо 

чинний розмір не відповідає тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам 

У санкції ч. 1 ст. 425 підвищити 

розмір штрафу від 2000 до 4000 НМДГ, 

бо чинний розмір не відповідає тяжкості 

правопорушення та сучасним соціально-

економічним стандартам 

 

  

Стаття 426. Бездіяльність військової влади 

 

1. Умисне неприпинення кримінального 

правопорушення, що вчиняється підлеглим, або 

ненаправлення військовою службовою особою до органу 

досудового розслідування повідомлення про підлеглого, 

який вчинив кримінальне правопорушення, а також інше 

умисне невиконання військовою службовою особою дій, 

які вона за своїми службовими обов’язками повинна була 

виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду, - 

караються штрафом від п’ятдесяти до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

службовим обмеженням на строк до двох років, або 

позбавленням волі на строк до трьох років. 

… 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ч. 1 ст. 426 підвищити розмір 

штрафу від 1000 до 3000 НМДГ 

 

НДІ ВПЗ НАПрН України: 

1. Умисне неприпинення кримінального 

правопорушення, що вчиняється 

підлеглим, або ненаправлення військовою 

службовою особою до органу досудового 

розслідування повідомлення про 

підлеглого, який вчинив кримінальне 

правопорушення, а також інше умисне 

невиконання військовою службовою 

особою дій, які вона за своїми службовими 

обов’язками повинна була виконати, якщо 

це заподіяло істотну шкоду, - 

караються штрафом від однієї тисячі 

до трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/551-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/551-14
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службовим обмеженням на строк до двох 

років, або позбавленням волі на строк до 

трьох років. 

 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції ч.1 ст. 435 додати штраф від 

500 до 1000 

  

Розділ XX. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА 

МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

Підтримати 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 444 КК Від Комітету: 

Слово «злочини» замінити на 

«кримінальні правопорушення». 

  

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого: 

У санкції статті 445 підвищити розмір 

штрафу від 500 до 1000 НМДГ 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 447 КК Від Комітету: 

У ч. 5 слово «злочину» замінити на 

«кримінального правопорушення». 

  

Кримінальний процесуальний кодекс   

Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу 

1. Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає 

окремих вказівок, мають таке значення: 

… 

7) закон України про кримінальну відповідальність  

законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну 

відповідальність; 

 

81) керівник органу дізнання – начальник 

підрозділу дізнання, органу Національної поліції, органу 

безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства, органу державного бюро 

розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу 

внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України та його заступники, які 

діють у межах свої повноважень, а в разі відсутності 

підрозділу дізнання – керівник органу досудового 

розслідування; 

… 

171) дізнавач – службова особа підрозділу дізнання 

органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що 

Від Комітету: 

П. 8-1 технічна описка: «своїх». 

 

Національна поліція України, КМЄС: 

Більш доцільно передбачити, що дізнавачем 

є службова особа відповідного органу, яка 

уповноважена на проведення досудового 

розслідування у формі дізнання. 

 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого та кафедра 

кримінального процесу і ОРД НЮУ імені 

Ярослава Мудрого: 

Чинне законодавство не передбачає 

«органу дізнання». У зв’язку з цим, 

пропонуємо визначитися з тим, хто саме є 

керівником «органу дізнання» - керівник 

органу досудового розслідування чи 

керівник підрозділу дізнання, адже від 

цього залежить правильність 

нормопроектування та законність 
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здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства, органу державного бюро розслідувань, 

Національного антикорупційного бюро України, у 

випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена 

особа іншого підрозділу вказаних органів; 

19) сторони кримінального провадження - з боку 

обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу 

досудового розслідування, керівник органу дізнання, 

прокурор, а також потерпілий, його представник та 

законний представник у випадках, установлених цим 

Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений 

(підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру або вирішувалося 

питання про їх застосування, їхні захисники та законні 

представники; 

правозастосовної діяльності. 

У пункті 17 слова «кримінальних 

правопорушень» замінити словами 

«злочинів у формі досудового слідства»; 

У п. 17-1 після слів «Національного 

антикорупційного бюро України» додати 

«органу Державної кримінально-виконавчої 

служби України». 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 36 КПК Н.д. Яценко А.В.Частину другу доповнити 

пунктом 7-1 такого змісту: 

«7-1. Скасовувати дії слідчого, які 

полягають у внесенні відомостей я до 

Єдиного реєстру про кримінальне 

правопорушенндосудових розслідувань, за 

відсутністю обґрунтованої інформації про 

подію кримінального правопорушення, 

наявність в діянні складу кримінального 

правопорушення.» 

 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого та кафедра 

кримінального процесу і ОРД НЮУ імені 

Ярослава Мудрого: 

Пропонуємо додати  пункт 81 ч. 2 ст. 36 

такого змісту: 

«81) ініціювати перед керівником підрозділу 

дізнання питання про відсторонення 

дізнавача від проведення дізнання та 

призначення іншого дізнавача за наявності 

підстав, передбачених цим Кодексом, для 

його відводу, або у випадку неефективного 

дізнання;»; 

 

  

«Стаття 38. Орган досудового розслідування 

1. Органами досудового розслідування є органи, 

що здійснюють досудове слідство і дізнання. 

ЛДУВС: 

В проекті йде дублювання ч. 2 та ч. 3 

ст. 38 КПК. Редакція ст. 38 дає можливість 
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2. Досудове слідство здійснюють: 

1) слідчі підрозділи: 

а) органів Національної поліції; 

б) органів безпеки; 

в) органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства; 

г) органів державного бюро розслідувань; 

ґ) органів Державної кримінально-виконавчої 

служби України; 

2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього 

контролю Національного антикорупційного бюро України. 

3. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або 

уповноважені особи інших підрозділів: 

а) органів Національної поліції; 

б) органів служби безпеки; 

в) органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства; 

г) органів державного бюро розслідувань; 

ґ) органів Державної кримінально-виконавчої 

служби України; 

д) Національного антикорупційного бюро 

України. 

4. Досудове слідство здійснюють слідчі одноособово 

або слідчою групою. 

Виключено 

5. Орган досудового розслідування зобов’язаний 

застосовувати всі передбачені законом заходи для 

забезпечення ефективності досудового розслідування. 

 

 

 

реалізувати положення щодо провадження 

досудового розслідування у формі дізнання, 

тому редагування не потребує. 

 

НАПУ: 

Доцільно не створювати підрозділи 

дізнання, а керівнику органу досудового 

розслідування надати повноваження самому 

визначати дізнавача з числа слідчих 

працівників. 

 

Кафедра кримінального процесу 

НЮУ імені Ярослава Мудрого та 

кафедра кримінального процесу і ОРД 

НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Законопроектом не передбачена 

можливість здійснення дізнання групою 

дізнавачів. Вважаємо, що такі випадки 

можуть мати місце при розслідуванні 

кримінальних проступків і це доцільно було 

б передбачити в чинному КПК. 

 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 39 

КПК 
Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого та кафедра 

кримінального процесу і ОРД НЮУ імені 

Ярослава Мудрого: 

У назві ст. 39 та по її тексту слово 

«розслідування» замінити словом 

«слідства». 

Доповнити ч. 2 ст. 39 відповідним пунктом 

наступного змісту: «вносити відомості про 

кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, визначати 

форму досудового розслідування. 
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Якщо у заяві чи повідомленні про 

кримінальне правопорушення вбачаються 

ознаки кримінального проступку, керівник 

органу досудового слідства направляє заяву 

чи повідомлення керівнику органу дізнання 

для проведення розслідування у формі 

дізнання». 

 

Стаття 401.  Дізнавач 

1. Дізнавач при здійсненні дізнання користується 

повноваженнями слідчого. Дізнавач несе 

відповідальність за законність та своєчасність 

здійснення дізнання. 

2. Дізнавач уповноважений: 

1) починати дізнання за наявності підстав, 

передбачених цим Кодексом; 

2) проводити огляд місця події, опитувати осіб, 

вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, 

речі і документи, що є безпосереднім предметом 

кримінального проступку, або виявлені під час 

затримання, особистого огляду або огляду речей; а 

також слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 

(розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 

3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій 

та негласних слідчих (розшукових) дій, у випадках, 

установлених цим Кодексом, відповідним оперативним 

підрозділам; 

4) звертатися за погодженням із прокурором до 

слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, проведення 

слідчих (розшукових) дій; 

5) повідомляти за погодженням із керівником 

органу дізнання особі про підозру в учиненні 

кримінального проступку; 

6) за результатами розслідування складати 

обвинувальний акт, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру 

та подавати їх прокурору на затвердження; 

7) приймати процесуальні рішення у випадках, 

передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття 

кримінального провадження за наявності підстав, 

передбачених статтею 284 цього Кодексу; 

8) здійснювати інші повноваження, передбачені 

цим Кодексом. 

Від Комітету: 

У п. 2 ч. 2 ст. 40-1 перелік дозволених 

слідчих дій не узгоджується із ч. 2 ст. 84 

КПК. 

ГНЕУ: 

Норма сформульована некоректно, адже 

якщо йдеться про повноваження, от ними 

особа наділяється, а не користується. 

Повноваження слідчого визначені 

статтею 40 КПК. Якщо зазначено, що 

дізнавач має такі ж самі повноваження як і 

слідчий, то необхідність їх дублювання 

відсутня. Воднчас ч. 1 ст. 40-1 неоюхідно 

доповнити винятками, тобто 

повноваженнями якими дізнавач не може 

користуватися. 

Відповідно до статті 132 КПК, правом 

звертатися до слідчого судді наділений 

слідчий і прокурор, що суперечить п. 4 ч. 2 

ст. 40-1. 

ЛДУВС: 

Викликає сумнів правильності введення 

суб’єкта : керівник органу дізнання. 

Доцільно в рамках ст. 39 КПК «керівник 

органу досудового розслідування» 

реалізувати відповідні положення. 

 

Кафедра кримінального процесу 

НЮУ імені Ярослава Мудрого та 

кафедра кримінального процесу і ОРД 

НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Перше речення ч. 1 ст. 40-1 викласти у 

наступній редакції: «Дізнавач при 

здійсненні дізнання користується 

повноваженнями слідчого із врахуванням 

положень Глави 25 цього Кодексу». 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455095683665674#n2537
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3. Дізнавач зобов’язаний виконувати доручення 

та вказівки прокурора, які надаються в письмовій 

формі.  

4. Дізнавач, здійснюючи свої повноваження 

відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй 

процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не 

мають на те законних повноважень, забороняється. 

Органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації, 

службові особи, інші фізичні особи зобов’язані 

виконувати законні вимоги та процесуальні рішення 

дізнавача. 

 

Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений 

 

3. Підозрюваний, обвинувачений має право: 

… 

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового 

розслідування в порядку, передбаченомустаттею 221 цього 

Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 

290, 314-2 цього Кодексу; 

 

   

Стаття 56. Права потерпілого 

1. Протягом кримінального провадження потерпілий 

має право: 

… 

11) знайомитися з матеріалами, які безпосередньо 

стосуються вчиненого щодо нього кримінального 

правопорушення, в порядку, передбаченому цим Кодексом, 

у тому числі після відкриття матеріалів згідно зі статтею 

290, 314-2 цього Кодексу, а також знайомитися з 

матеріалами кримінального провадження, які безпосередньо 

стосуються вчиненого щодо нього кримінального 

правопорушення, у випадку закриття цього провадження; 

   

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 62 

КПК. 
Від Комітету: 

У ч. 1 слово «злочинними» замінити на 

«кримінально протиправними» 

 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089968383612#n2090
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089968383612#n2593
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Стаття 64-1. Представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження 

4. Під час досудового розслідування представник 

юридичної особи має право: 

… 

2) ознайомлюватися з матеріалами досудового 

розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього 

Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно із статтею 

290, 314-2 цього Кодексу. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 77 

КПК. 

 

 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого та кафедра 

кримінального процесу і ОРД НЮУ імені 

Ярослава Мудрого: 

Назву статті 77 викласти у наступній 

редакції: 

«Стаття 77. Підстави для відводу 

прокурора, слідчого, дізнавача»; 

у частині першій після слова «слідчий» 

додати слово «, дізнавач»;» 

 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 78 

КПК. 

 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого та кафедра 

кримінального процесу і ОРД НЮУ імені 

Ярослава Мудрого: 

у частині першій після слова «слідчий,» 

додати слово «дізнавач»; 

у пункті третьому частини другої після слів 

«членом сім’ї» додати «дізнавача,»; 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 80 КПК Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого та кафедра 

кримінального процесу і ОРД НЮУ імені 

Ярослава Мудрого: 

у частині першій після слова «слідчий,» 

додати слово «дізнавач,»; 

 

  

Стаття 83. Наслідки відводу слідчого, прокурора, 

захисника, представника, експерта, спеціаліста, 
Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого та кафедра 
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представника персоналу органу пробації, перекладача 

1. У разі задоволення відводу слідчого, дізнавача, 

прокурора в кримінальному провадженні повинні бути 

невідкладно призначені відповідно інший слідчий - 

керівником органу досудового розслідування, інший 

дізнавач – керівником органу дізнання або інший 

прокурор - керівником органу прокуратури. 

кримінального процесу і ОРД НЮУ імені 

Ярослава Мудрого: 

назву статті 83 викласти у такій редакції: 

«Наслідки відводу дізнавача, слідчого, 

прокурора, захисника, представника, 

експерта, спеціаліста, представника 

персоналу органу пробації, перекладача»; 

у частині першій після слова «слідчого,» 

додати слово «дізнавача,»; 

у другому реченні частини третьої після 

слів «іншого захисника,» додати слово 

«дізнавач,»; 

 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 100 

КПК. 
Від Комітету: 

У ч. 6,7,8,9 слово «злочин» замінити у 

всіх відмінках на «кримінальне 

правопорушення» у відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 154 

КПК. 
Від Комітету: 

У ч. 1 словосполучення «тяжкості 

злочину» замінити на «тяжкості 

кримінального правопорушення» 

  

Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення майна 

1. Тимчасовим вилученням майна є фактичне 

позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких 

перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, 

можливості володіти, користуватися та розпоряджатися 

певним майном до вирішення питання про арешт майна або 

його повернення або його спеціальну конфіскацію в 

порядку, установленому законом. 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого та кафедра 

кримінального процесу і ОРД НЮУ імені 

Ярослава Мудрого: 

Запропоновані зміни до ст. 167 КПК 

України не відповідають чинному 

законодавству, оскільки ст. 170 КПК 

України вже охоплює таку мету арешту 

майна, як спеціальна конфіскація. 

Частина 1 ст. 167, 168, абз. 2, 3 ч. 1 ст. 298-

3 Проекту Закону суперечать ч. 5 ст. 171 

КПК, яка передбачає, що клопотання 

слідчого, прокурора про арешт тимчасово 

вилученого майна повинно бути подано не 

пізніше наступного робочого дня після 

вилучення майна, інакше майно має бути 

негайно повернуто особі, у якої його було 

вилучено. У разі тимчасового вилучення 

майна під час обшуку, огляду, 

здійснюваних на підставі ухвали слідчого 

судді, передбаченої ст. 235 КПК, 

клопотання про арешт такого майна 

повинно бути подано слідчим, прокурором 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2204#n2204
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протягом 48 годин після вилучення майна, 

інакше майно має бути негайно повернуто 

особі, в якої його було вилучено. Тому ч. 1 

ст. 167 КПК необхідно залишити в чинній 

редакції. 

Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення майна 

1. Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно 

затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 

298-3 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне 

затримання, зобов’язана одночасно із доставленням 

затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої 

уповноваженої службової особи передати їй тимчасово 

вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого 

майна засвідчується протоколом. 

ГНЕУ: 

Формулювання э некоректним, оскільки 

стаття 298-3 не визначає порядок 

законного затримання особи. 

 

 

 

 

  

Стаття 169. Припинення тимчасового вилучення 

майна 

1. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у 

якої воно було вилучено: 

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке 

вилучення майна безпідставним; 

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у 

задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 

3) у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 

171, частиною шостою статті 173цього Кодексу; 

4) у разі скасування арешту; 

5)  за вироком суду в кримінальному провадженні 

щодо кримінального проступку. 

ГНЕУ: 

П. 5 э зайвим, оскільки дане питання 

вже врегульване КПК. Так у п.4 ч. 1 ст. 

169 КПК передбачено що тимчасово 

вилучене майно повертаэться особі у разі 

скасування арешту. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 170 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Стаття 182. Застава 

… 

5. Розмір застави визначається у таких межах: 

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у 

вчиненні злочину середньої тяжкості, - від одного до 

двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб; 

2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у 

вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти 

розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у 

вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до 

трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати. 

   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089968383612#n1991
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089968383612#n1998
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089968383612#n1679
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089968383612#n1701
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… 

Стаття 197. Строк дії ухвали про тримання під вартою, 

продовження строку тримання під вартою 

… 

3. Строк тримання під вартою може бути продовжений 

слідчим суддею в межах строку досудового розслідування 

в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк 

тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під 

час досудового розслідування не повинен перевищувати: 

1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо 

злочинів середньої тяжкості; 

2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні 

щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. 

   

Стаття 214. Початок досудового розслідування 

1. Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не 

пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про 

вчинене кримінальне правопорушення або після 

самостійного виявлення ним з будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, зобов’язаний внести 

відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який 

здійснюватиме досудове розслідування, визначається 

керівником органу досудового розслідування, а 

дізнавач – керівником органу дізнання, а в разі 

відсутності підрозділу дізнання – керівником органу 

досудового розслідування.  
6. Слідчий, дізнавач невідкладно у письмовій формі 

повідомляє керівника органу прокуратури про початок 

досудового розслідування, підставу початку досудового 

розслідування та інші відомості, передбачені частиною 

п’ятою цієї статті. 

Н.д. Яценко А.В.  

Частину першу викласти в такій 

редакції: 

«Слідчий, дізнавач, прокурор 

невідкладно, але не пізніше 48 годин після 

подання заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення або після 

самостійного виявлення ним з будь-якого 

джерела обставин, що містить обґрунтовану 

інформацію, яка свідчить про подію 

кримінального правопорушення, наявність 

в діянні складу кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести 

відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, розпочати 

розслідування та через 48 годин з моменту 

внесення таких відомостей надати заявнику 

витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме 

досудове розслідування, визначається  

керівником органу досудового 

розслідування. 

Доповнити частиною 1-1 такого 

змісту: 

«1-1. За наявності підстав, що свідчать 

про відсутність події кримінального 

правопорушення, відсутність в діянні 

складу кримінального правопорушення 

слідчий, прокурор невідкладно, але не 

пізніше 48 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089968383612#n2041
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правопорушення або після самостійного 

виявлення ним з будь-якого джерела 

обставин про вчинене кримінальне 

правопорушення, виносить постанову про 

відмову в реєстрації в Єдиному реєстрі 

досудових розслідувань. Внесення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 

завідомо неправдивих відомостей про 

наявність події кримінального 

правопорушення, наявність в діянні складу 

кримінального правопорушення тягне за 

собою кримінальну відповідальність.» 

Частину четверту викласти у такій 

редакції: 

«Слідчий, дізнавач, прокурор, інша 

службова особа, уповноважена на 

прийняття та реєстрацію заяв  і повідомлень 

про кримінальні правопорушення, 

зобов’язані прийняти таку заяву чи 

повідомлення з подальшим внесенням 

відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань або для винесення постанови 

про відмову в реєстрації в Єдиному реєстрі 

досудових розслідувань. Відмова у 

прийнятті заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення не 

допускається.» 

Від Комітету: 

У ч. 8 слово «злочин» замінити у всіх 

відмінках на «кримінальне 

правопорушення» у відповідному. 

 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого та кафедра 

кримінального процесу і ОРД НЮУ імені 

Ярослава Мудрого: 

Останнє речення ч. 1 ст. 214 КПК викласти 

у такій редакції «слідчий, дізнавач, який 

здійснюватиме досудове розслідування, 

визначається керівником органу досудового 

розслідування». 

 

У ч. 8 слово «злочин» замінити у всіх 

відмінках на «кримінальне 
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правопорушення». 

Стаття 216. Підслідність 

1. Слідчі органів Національної поліції здійснюють 

досудове розслідування кримінальних правопорушень, 

передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності 

інших органів досудового розслідування. 

2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 

114-1, 201, 258-258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 333, 

334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 

446, 447 Кримінального кодексу України. 

Якщо під час розслідування кримінальних 

правопорушень, передбачених статтями 328, 329, 422 

Кримінального кодексу України, будуть встановлені 

кримінальні правопорушення, передбачені статтями 364, 

365, 366, 367, 425, 426 Кримінального кодексу України, 

вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове 

розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із 

кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, 

щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони 

розслідуються слідчими органів безпеки, крім випадків, 

коли ці кримінальні правопорушення віднесено згідно з 

цією статтею до підслідності Національного 

антикорупційного бюро України. 

3. Слідчі органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства, здійснюють 

досудове розслідування кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями 204, 205, 205-1, 212, 212-1, 216, 

218-1, 219 Кримінального кодексу України. 

Якщо під час розслідування зазначених кримінальних 

правопорушень будуть встановлені кримінальні 

правопорушення, передбачені статтями 192, 199, 200, 222, 

222-1, 358, 366 Кримінального кодексу України, вчинені 

особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, 

або іншою особою, якщо вони пов’язані із 

кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, 

щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони 

розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль 

за додержанням податкового законодавства. 

4. Слідчі органів державного бюро розслідувань 

здійснюють досудове розслідування кримінальних 

правопорушень: 

Н.д. Яценко А.В.  

Абзац другий – четвертий частини дев’ятої 

замінити абзацом другим  такого змісту: 

«Досудове розслідування у кримінальних 

провадженнях за статтею 209 

Кримінального кодексу України 

розпочинається після того, як 

обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили, буде встановлено факт 

вчинення особою суспільно небезпечного 

протиправного діяння, що передувало 

легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом (за винятком 

діянь, передбачених статтями 205, 212 та 

212-1 Кримінального кодексу України) та 

крім випадку коли суспільно небезпечне 

протиправне діяння, що передувало 

легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, вчинено за 

межами України, а легалізація (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, - на 

території України.» 

 

Від Комітету: 

У ч. 9 слово «злочинним» замінити на 

«кримінально протиправним». 

 

Мінюст: 

Недоцільною вбачається доповнення 

пунктом 11, оскільки правила підслідності 

і так визначені статтею 216 для 

кримінальних правопорушень. 

 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого та кафедра 

кримінального процесу і ОРД НЮУ імені 

Ярослава Мудрого: 

Недоцільною вбачається доповнення 

пунктом 11, оскільки правила підслідності і 

так визначені статтею 216 для 

кримінальних правопорушень. 
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1) вчинених Президентом України, повноваження 

якого припинено, Прем’єр-міністром України, членом 

Кабінету Міністрів України, першим заступником та 

заступником міністра, членом Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, 

Головою Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України, Головою Фонду державного майна 

України, його першим заступником та заступником, 

членом Центральної виборчої комісії, народним депутатом 

України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини, Директором Національного антикорупційного 

бюро України, Генеральним прокурором України, його 

першим заступником та заступником, Головою 

Національного банку України, його першим заступником 

та заступником, Секретарем Ради національної безпеки і 

оборони України, його першим заступником та 

заступником, Постійним Представником Президента 

України в Автономній Республіці Крим, його першим 

заступником та заступником, радником або помічником 

Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України, суддею, працівником 

правоохоронного органу, особою, посада якої належить до 

категорії "А", крім випадків, коли досудове розслідування 

цих кримінальних правопорушень віднесено до 

підслідності Національного антикорупційного бюро 

України згідно з частиною п’ятою цієї статті; 

2) вчинених службовими особами Національного 

антикорупційного бюро України, заступником 

Генерального прокурора України - керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими 

прокурорами Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування 

цих кримінальних правопорушень віднесено до 

підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю 

Національного антикорупційного бюро України згідно з 

частиною п’ятою цієї статті; 

3) проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові кримінальні правопорушення), крім 

кримінальних правопорушень, передбачених статтею 

422 Кримінального кодексу України. 

5. Детективи Національного антикорупційного бюро 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2963#n2963
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України здійснюють досудове розслідування 

кримінальних правопорушень, передбачених статтями 

191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників 

юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 

369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо 

наявна хоча б одна з таких умов: 

1) кримінальне правопорушення вчинено: 

… 

2) розмір предмета кримінального правопорушення 

або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує 

розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленої законом на час вчинення кримінального 

правопорушення чину (якщо кримінальне 

правопорушення вчинено службовою особою державного 

органу, правоохоронного органу, військового формування, 

органу місцевого самоврядування, суб’єкта 

господарювання, у статутному капіталі якого частка 

державної або комунальної власності перевищує 50 

відсотків); 

3) кримінальне правопорушення, передбачений 

статтею 369, частиною першою статті 369-2 

Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової 

особи, визначеної у частині четвертій статті 18 

Кримінального кодексу України або у пункті 1 цієї 

частини. 

Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими 

розслідуваннями, які проводяться детективами 

Національного антикорупційного бюро України, своєю 

постановою може віднести кримінальне провадження у 

кримінальних правопорушеннях, передбачених абзацом 

першим цієї частини, до підслідності детективів 

Національного антикорупційного бюро України, якщо 

відповідним кримінальним правопорушенням було 

заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки 

охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної 

або юридичної особи, а також державним чи суспільним 

інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти 

заподіяння шкоди життєво важливим інтересам 

суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, 

територіальній цілісності України, реалізації 

конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше 

осіб. 

Детективи Національного антикорупційного бюро 

України з метою попередження, виявлення, припинення та 
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розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені 

цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора 

Національного антикорупційного бюро України та за 

погодженням із прокурором Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури можуть також розслідувати 

кримінальні правопорушення, які віднесені до 

підслідності слідчих інших органів. 

У разі встановлення підрозділом внутрішнього 

контролю Національного антикорупційного бюро України 

кримінальних правопорушень, передбачених статтями 

354, 364-370 Кримінального кодексу України, які були 

вчинені службовою особою Національного 

антикорупційного бюро України (крім Директора 

Національного антикорупційного бюро України, його 

першого заступника та заступника), такі кримінальні 

правопорушення розслідуються детективами зазначеного 

підрозділу.  

6. Слідчі органів Державної кримінально-виконавчої 

служби України здійснюють досудове розслідування 

кримінальних правопорушень, вчинених на території 

або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

7. У кримінальних провадженнях щодо кримінальних 

правопорушень, передбачених статтями 384, 385, 386, 

387, 388, 396 Кримінального кодексу України, досудове 

розслідування здійснюється слідчим того органу, до 

підслідності якого відноситься кримінальне 

правопорушення, у зв’язку з яким почато досудове 

розслідування. 

9. У кримінальних провадженнях щодо кримінальних 

правопорушень,  передбачених статтями 209 і 209-1 

Кримінального кодексу України, досудове розслідування 

здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове 

розслідування або до підслідності якого відноситься 

суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, крім випадків, коли ці кримінальні 

правопорушення, віднесено згідно із цією статтею до 

підслідності Національного антикорупційного бюро 

України. 

Досудове розслідування у провадженнях із легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

проводиться без попереднього або одночасного 

притягнення особи до кримінальної відповідальності за 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2436#n2436
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2436#n2436
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2535#n2535
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2745#n2745
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2751#n2751
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2756#n2756
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2760#n2760
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2766#n2766
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2807#n2807
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вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, 

що передувало легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, у кримінальних 

провадженнях за статтею 209 Кримінального кодексу 

України у разі, коли, зокрема: 

суспільно небезпечне протиправне діяння, що 

передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, вчинено за межами України, а 

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, - на території України; 

факт вчинення суспільно небезпечного протиправного 

діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, встановлений судом у 

відповідних процесуальних рішеннях. 

10. Якщо під час досудового розслідування буде 

встановлено інші кримінальні  правопорушення, вчинені 

особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або 

іншою особою, якщо вони пов’язані із кримінальними 

правопорушеннями, вчиненими особою, щодо якої 

ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому 

органу, який здійснює у кримінальному провадженні 

досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд 

за досудовим розслідуванням, у разі неможливості 

виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю 

постановою визначає підслідність всіх цих кримінальних 

правопорушень. 

11. При визначенні органу, що здійснюватиме досудове 

розслідування у формі дізнання, застосовуються 

правила підслідності, передбачені цією статтею. 

Стаття 217. Об’єднання і виділення матеріалів 

досудового розслідування 

… 

2. Не можуть бути об’єднані в одне провадження 

матеріали досудових розслідувань щодо кримінального 

проступку та щодо злочину за виключенням випадків, 

коли це може негативно вплинути на повноту досудового 

розслідування та судового розгляду. У таких випадках 

розслідування злочину та кримінального проступку 

здійснюється за правилами досудового слідства. 

Положення глави 25 цього Кодексу в цьому разі не 

застосовуються. 

НДІВПЗНАПрНУ 

 

Пропозиція розробників проекту щодо 

можливості одночасного розслідування 

злочину і проступку у разі неможливості 

виділити в окреме провадження (ч. 2 ст. 

217 КПК) видається сумнівною. Адже 

законодавець, встановлюючи в КПК 

заборону на об'єднання в одне провадження 

матеріали досудового розслідування щодо 

кримінального проступку з матеріалами 

досудового розслідування щодо злочину 

керувався критерієм пропорційності 

обмеження прав та свобод учасників 

провадження, а саме для попередження 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1415#n1415
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необґрунтованого та виправданого 

обмеження прав та свобод учасників 

провадження при розслідуванні проступків 

в межах, допустимих при розслідуванні 

злочинів. 

 

Стаття 218. Місце проведення досудового 

розслідування 

… 

4. На початку розслідування слідчий перевіряє 

наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо 

того ж кримінального правопорушення. 

У разі якщо буде встановлено, що іншим слідчим 

органу досудового розслідування або слідчим іншого органу 

досудового розслідування розпочато кримінальне 

провадження щодо того ж кримінального правопорушення, 

слідчий передає слідчому, який здійснює досудове 

розслідування, наявні у нього матеріали та відомості, 

повідомляє про це прокурора, потерпілого або заявника та 

вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

Якщо під час досудового слідства буде 

встановлено, що особа вчинила кримінальний 

проступок при відсутності у її діях складу злочину, 

слідчий за погодженням з прокурором надсилає 

матеріали кримінального провадження керівнику 

органу дізнання з урахуванням підслідності. 

Якщо при здійсненні дізнання буде встановлено, що 

особа вчинила злочин, дізнавач за погодженням з 

прокурором надсилає матеріали кримінального 

провадження керівнику органу досудового 

розслідування з урахуванням підслідності. 

Кафедра кримінального процесу 

НЮУ імені Ярослава Мудрого та 

кафедра кримінального процесу і ОРД 

НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Назва статті 218 КПК не відповідає змісту 

запропонованих законопроектом змін. На 

наш погляд, врегулювати правовідносини, 

що є предметом запропонованих змін 

потрібно в окремій статті КПК.  

До того ж у Абз. 3 ч. 4 ст. 218 

словосполучення «при відсутності у її діях 

складу злочину» необхідно виключити, 

оскільки факт встановлення вчинення 

особою кримінального проступку сам по 

собі означатиме відсутність у діях особи 

складу злочину.  

 

  

Стаття 219. Строки досудового розслідування 

1. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 

1) протягом сорока восьми годин з моменту 

повідомлення особі про підозру  в учиненні 

кримінального проступку або затримання особи в 

порядку, передбаченому частиною четвертою статті  298-

2 цього Кодексу; 

1-1) протягом двадцяти діб з дня повідомлення особі 

про підозру в учиненні кримінального проступку у 

випадках: 

а) коли підозрюваний не визнає вину; 

б) необхідності проведення додаткових слідчих та 

Від Комітету: 

Ч. 3 – не вказано яким саме 

прокурором може бути продовжений строк 

дізнання. 

Пп. Б п. 1-1 ч. 1 незрозумілим є 

словосполучення «слідчих та розшукових 

дій». 

 

ГНЕУ: 

Встановлення таких коротких строків 

(ст. 219, 301) є необґрунтовано короткими, 

що не сприятиме дотриманню такої засади 
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розшукових дій;  

в) учинення кримінального проступку 

неповнолітнім. 

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про 

підозру у вчиненні злочину. 

 

2. Строк досудового слідства може бути продовжений 

у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього 

Кодексу. При цьому загальний строк досудового 

розслідування не може перевищувати: 

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру 

у вчиненні злочину середньої тяжкості; 

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про 

підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

3. Строк дізнання може бути продовжений 

прокурором до одного місяця в порядку, передбаченому 

статтею 298-5 цього Кодексу. 

4. Строк із дня винесення постанови про зупинення 

кримінального провадження до дня її скасування слідчим 

суддею або винесення постанови про відновлення 

кримінального провадження, а також строк ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування сторонами 

кримінального провадження в порядку, передбаченому 

статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, 

передбачені цією статтею. 

5. Загальний строк досудового розслідування при 

об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, 

передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 

1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок 

часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 

2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки 

часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування 

по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в 

межах строків досудового розслідування злочину, який 

передбачає найбільш тривалий строк досудового 

розслідування з урахуванням можливості його продовження, 

передбаченої частиною другою цієї статті. 

6. Обрахований відповідно до частини четвертої цієї 

статті загальний строк досудового розслідування в 

об’єднаному кримінальному провадженні визначається 

прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 

цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна 

постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням 

загального строку в об’єднаному кримінальному 

як законність. 

 

НАВС: 

На практиці буде відсутня можливість 

дотримуватися таких коротких строків як 

48 годин (наразі КПК встановлює 1 місяць). 

Окрім того, обчислити 48-годинний строк 

закінчення досудового розслідування 

виявиться проблематичним, бо відповідно 

до ст. 115 КПК він обчислюється днями. 

ДЮІ: 

Строк досудового розслідування 48 

годин не відповідає загальній засаді 

розумності строків. 

 

КМЄС: 

Строк є занадто коротким. Поточний 

(1 місячний) строк досудового 

розслідування є обґрунтованим та 

прийнятним. 

 

 

Кафедра кримінального процесу 

НЮУ імені Ярослава Мудрого та 

кафедра кримінального процесу і ОРД 

НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Пропонована редакція статті не 

відповідає положенням статті 219 КПК 

(зміни, які набрали чинності 16.03.2018 р.). 

До того ж, щодо запропонованих змін 

до ч. 1 ст. 219 КПК та змісту ч. 1 ст. 298-5 

КПК, якою доповнено главу 25 КПК, слід 

звернути увагу на: 1) ідентичність 

формулювань підстав для визначення 

строків досудового розслідування 

кримінальних проступків і для 

продовження строків дізнання, а саме: 

досудове розслідування повинно бути 

закінчено «протягом двадцяти діб з дня 

повідомлення особі про підозру в учиненні 

кримінального проступку у випадках: … б) 

необхідності проведення додаткових 

слідчих та розшукових дій … » (підп. «б» п. 

1-1 ч. 1 ст. 219 КПК) та «строк дізнання 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1390899279916544#n2631
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1474872347756754#n2593
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1474872347756754#n2063
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1474872347756754#n2652
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провадженні може бути вирішено питання його 

продовження. 

 

може бути продовжений прокурором до 

місяця у випадку необхідності проведення 

додаткових слідчих та розшукових дій» (ч. 

1 ст. 298-5 КПК), що не сприяє визначеності 

при вирішенні зазначених питань; 2) 

некоректність формулювання «проведення 

додаткових слідчих та розшукових дій», 

адже під час здійснення досудового 

розслідування кримінальних проступків 

може виникнути необхідність у проведенні 

в тому числі нових і повторних слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій, а 

не лише додаткових дій.  

 

 

НДІВПЗ НАПрНУ 

встановлення таких стислих строків 

провадження по кримінальним проступкам, 

як пропонується,  взмозі значно зашкодити 

якості проведеного розслідування. Адже з 

урахуванням об’єктивно можливої 

складності певних проступків (до числа 

яких розробники ККП віднесли навіть 

злочини середньої тяжкості) розслідувати їх 

протягом 1 місяця не завжди є реальним 

завданням. В той час, як проведення 

слідчих (розшукових) дій після закінчення 

строку розслідування заборонено, а якщо 

вони були проведені, то їхні результати 

визнаються недійсними, а встановлені 

докази - недопустимими (ч. 8 ст. 223 КПК). 

Видається певний потенціал прискорення 

розслідування по таким проступкам містить 

в собі законодавча вимога розумності 

строків кримінального провадження (ст. 28 

КПК), що націлює на ефективну 

організацію кримінального провадження за 

принципом «не дочікуючись сплину 

граничних термінів».  

 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 233 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочину» замінити на 

«кримінального правопорушення»  

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 246 Від Комітету:   
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КПК. У ч. 2,6 слово «злочин» замінити у всіх 

відмінках на «кримінальне 

правопорушення» у відповідному. 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 248 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 251 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Стаття 254. Заходи щодо захисту інформації, 

отриманої в результаті проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій 

1. Відомості про факт та методи проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, осіб, які їх проводять, а також 

інформація, отримана в результаті їх проведення, не 

підлягають розголошенню особами, яким це стало відомо в 

результаті ознайомлення з матеріалами в порядку, 

передбаченому статтею 290, 314-2 цього Кодексу. 

   

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 269-1 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочинні» замінити на 

«кримінально протиправні» 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 272 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочинної діяльності» замінити на 

«кримінальнео протиправної діяльності»  

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 273 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 284 

КПК. 
Національна поліція України: 

 

Пропозиція щодо доповнення частини 1 

статті 284 КПК України новим пунктом 

10, яким передбачити можливість закриття 

кримінального провадження в разі, якщо 

закінчилися строки давності, визначені 

частиною 1 статті 49 КК. 

  

Стаття 290. Відкриття матеріалів іншій стороні 

… 

12. Якщо сторона кримінального провадження не 

здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї 

статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в 

Кафедра кримінального процесу 

НЮУ імені Ярослава Мудрого та 

кафедра кримінального процесу і ОРД 

НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Пропонуємо ч. 13 ст. 290 виключити у 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089968383612#n2593
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них, як докази. 

13. Відкриття матеріалів дізнання сторонами 

кримінального провадження здійснюється в порядку, 

передбаченому статтею 314-2 цього Кодексу. 

зв’язку із зауваженнями, які висловлені до 

статті 314-2. 

 

Стаття 294. Загальні положення продовження строку 

досудового розслідування 

 

 

Виключити 

 

 

 

 

2. Якщо досудове розслідування злочину (досудове 

слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 

2 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути 

продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 

частини другої статті 219 цього Кодексу: 

... 

   

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 459 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Стаття 298. Особливості початку досудового 

розслідування у формі дізнання 

1. Керівник органу дізнання визначає дізнавача, 

який здійснюватиме  досудове розслідування у формі 

дізнання.  

2. Досудове розслідування кримінальних 

проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними 

правилами досудового розслідування, передбаченими 

цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. 

3. У невідкладних випадках до внесення відомостей 

у Єдиному реєстрі досудових розслідувань можуть 

проводитися огляд місця події, опитування осіб, 

вилучення знарядь і засобів вчинення кримінального 

проступку, речей і документів, що є безпосереднім 

предметом кримінального проступку, або виявлені під 

час затримання особи, особистого огляду або огляду 

речей. 

Від Комітету: 

Перелік слідчих (розшукових) дій до 

внесення відомостей у Єдиному реєстрі 

досудових розслідувань щодо проступків 

ширший, ніж для злочинів (ч. 3).  

 

Кафедра кримінального процесу 

НЮУ імені Ярослава Мудрого та 

кафедра кримінального процесу і ОРД 

НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Пропонуємо залишити назву і зміст 

чинної редакції статті 298. 

  

Стаття 298-1. Процесуальні джерела доказів у 

кримінальних проступках 

1. Процесуальними джерелами доказів у 

кримінальному провадженні про проступки, крім 

Від Комітету: 

Джерела доказів не узгоджуються із ст. 84 

КПК. 

 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1474872347756754#n2081
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1474872347756754#n2081
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1474872347756754#n2084
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1474872347756754#n2085
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1474872347756754#n2085
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визначених у статті 84 цього Кодексу, також є пояснення 

особи, яка притягається до відповідальності, показання 

технічних приладів та технічних засобів, що мають 

функцію фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- 

і кінозйомки, відеозапису, результати медичного 

освідування, заключення спеціаліста. 

 

НАВС: 

Неправильною є позиція щодо різної 

процедури визнання злочинів допустимими 

для злочинів і проступків. 

 

 

Мінюст:  

випливають із загальних положень КПК, є 

значно вужчими і будуть нагромаджувати 

КПК. 

 

НАПУ, КМЄС: 

Необґрунтованою є позиція введення 

нових процесуальних джерел доказів. 

 

Кафедра кримінального процесу 

НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Вважаємо, що внесення пропонованих 

змін є недоцільним.  

Вбачається, що використана в назві 

статті термінологія є неприйнятною тому, 

що докази існують не в рамках злочинів або 

кримінальних проступків, а виключно в 

кримінальному провадженні. Крім того, 

пропозиція розширити коло доказів під час 

здійснення дізнання таким процесуальним 

джерелом, як пояснення особи, що 

притягується до відповідальності, навіть не 

дивлячись на зауваження «крім визначених 

у статті 84 цього Кодексу», грубо 

суперечить вимогам КПК України, оскільки 

в ч. 8 ст. 95 КПК України категорично 

передбачається, що сторони кримінального 

провадження, потерпілий, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, мають право отримувати від 

учасників кримінального провадження та 

інших осіб за їх згодою пояснення, які не є 

джерелом доказів. Крім того, 

запропонувавши таке процесуальне 

джерело доказів, як пояснення, розробники 

законопроекту ніяким чином не роз’яснили, 

що вони собою становлять, а також в ході 

яких процесуальних дій вони можуть 
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отримуватися. З огляду на сказане, відсутні 

будь-які гарантії забезпечення прав та 

законних інтересів осіб, які надаватимуть 

такі пояснення, зокрема, права на захист 

підозрюваного. 

З приводу пропозиції запровадження 

як доказів показань технічних приладів, 

можна стверджувати, що вони можуть 

використовуватися в кримінальному 

провадженні в якості речових доказів (ст. 98 

КПК України), без спеціального 

передбачення цього в ст. 298-1. 

Показання технічних засобів, що 

мають функцію фото- і кінозйомки, 

відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, 

відеозапису, за наявності відповідних ознак, 

можуть аналогічно використовуватися в 

кримінальному провадженні в якості 

речових доказів (ст. 98 КПК України) або 

документів (ст. 99 КПК України). При 

цьому, обов’язковому врахуванню підлягає 

п. 3.4. Рішення Конституційного Суду 

України від 20 жовтня 2011 року у справі за 

конституційним поданням Служби безпеки 

України щодо офіційного тлумачення 

положення частини третьої статті 62 

Конституції України. 

Щодо таких процесуальних джерел 

доказів, як «результати медичного 

освідування», а також «заключення 

спеціаліста» (вочевидь, мова йде про 

висновок спеціаліста) варто зауважити, що 

відсутність визначень змісту цих понять, а 

також вимог до їхнього отримання, 

закономірно призводитиме до відсутності 

гарантії забезпечення прав та законних 

інтересів учасників кримінального 

провадження, при збиранні таких доказів, а 

також відсутності гарантії їх достовірності 

та допустимості. Зокрема питання про 

недостовірність заключення спеціаліста 

може бути поставлено навіть на тій 



168 
 

підставі, що ця особа не попереджається 

про кримінальну відповідальність за 

надання завідомо неправдивого висновку 

(за текстом законопроекту – заключення). 

Кафедра кримінального процесу і 

ОРД НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Щодо доповнення Глави 25 КПК статтею 

298-1 зазначимо наступне. Відповідно до 

статті 84 КПК процесуальними джерелами 

доказів є показання, речові докази, 

документи, висновки експертів. Згідно з  

буквальним тлумаченням зазначеного 

положення цей перелік є вичерпним і 

розширювальному тлумаченню не підлягає. 

З огляду на це, пропозиція, щодо 

доповнення процесуальних джерел доказів 

у кримінальних проступках, на наш погляд, 

є недоцільною. Крім того, авторами 

законопроекту серед таких джерел 

пропонується запровадити пояснення 

особи, яка притягається до 

відповідальності, що прямо суперечить 

положенню  частини 8 статті 95 КПК 

відповідно до якого, сторони кримінального 

провадження, потерпілий, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, мають право отримувати від 

учасників кримінального провадження та 

інших осіб  за їх згодою пояснення, які  не є 

джерелом доказів. Щодо пропозиції 

виокремлення серед процесуальних джерел 

доказів у кримінальних проступках 

показань технічних приладів та технічних 

засобів, що мають функцію фото- і 

кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і 

кінозйомки, відеозапису, результати 

медичного освідування, заключення 

спеціаліста, зауважимо, що перелічені 

матеріальні об’єкти підпадають під ознаки, 

передбачені статтею 99 КПК і є 

процесуальним джерелом доказів – 

документами.  
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Стаття 298-2. Затримання особи, яка вчинила 

кримінальний проступок 

1.Уповноважена службова особа має право 

затримати та доставити особу, яку застали безпосередньо 

під час учинення кримінального проступку або відразу 

після цього, до відповідного підрозділу органу дізнання в 

таких випадках:  

1) якщо особа  відмовляється виконувати законні 

вимоги уповноваженої особи щодо припинення 

проступку або чинить опір; 

2) якщо особа намагається залишити місце події;  

3) якщо під час безпосереднього переслідування 

особа, що вчинила кримінальний проступок, не виконує 

законних вимог уповноваженої особи; 

4) якщо особа перебуває в стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння та може завдати 

шкоду собі або оточуючим; 

5) якщо особа не має при собі документів, що 

посвідчують особу; 

6) якщо очевидці, у тому числі потерпілий, 

указують на те, що саме ця особа щойно вчинила 

кримінальний проступок; 

7) якщо сукупність очевидних ознак на тілі, одязі 

чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно 

вчинила кримінальний проступок. 

2. Затримання особи, яка вчинила кримінальний 

проступок, здійснюється не більше як на три години з 

Від Комітету: 

Не узгоджується із ч. 3 статті 207 

КПК, оскільки для проступків 

запроваджується виключно затримання 

уповноваженою  службовою особою. 

Стаття 208 КПК регулює питання 

законного затримання, яку по суті дублює 

норма 298-2. 

Не узгоджується із ч. 1 ст. 301 

Законопроекту по строках (Строк 

досудового розслідування – 48 годин з 

моменту повідомлення про підозру чи 

затримання особи. У разі затримання у 

слідчого є 48 годин для того, щоб 

повідомити про підозру і передати 

матеріали провадження прокурору, у якого 

є 24 години для закінчення дізнання. Таким 

чином строк становитиме 48+24=72 години, 

що суперечить статті 218.). 

Мінюст:  

випливають із загальних положень 

КПК, є значно вужчими і будуть 

нагромаджувати КПК. 

Кафедра кримінального процесу 

НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Аналіз пропозицій щодо внесення змін до 

законодавства в частині строків проведення 

дізнання і, зокрема, затримання особи, 

свідчить про наступне. Вбачається, що 

розробниками проекту було взято за основу 

підхід, характерний для розгляду справ про 

адміністративне правопорушення. Це 

обумовлено занадто скороченим строком 
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для проведення дізнання (48 годин), 

окремими підставами для затримання 

(наприклад, перебування особи у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння). Проте запропоновані зміни 

передбачають «механічне», безсистемне 

запровадження до КПК України правил, які 

регулюють адміністративні процедури. 

Сказане пояснюється тим, що 

дізнання є формою досудового 

розслідування, яке в свою чергу, виступає 

стадією кримінального провадження. З 

огляду на це, процедура дізнання повинна 

бути адоптованою, в першу чергу, до 

правил саме кримінального провадження. В 

світлі цього, запропоновані зміни 

безпідставно порушують концептуальні 

засади кримінального процесуального 

законодавства України, з огляду на що –

 потребують вдосконалення. 

Зокрема назва запропонованої 

законопроектом ст. 298-2 «Доставлення 

(затримання) особи, яка вчинила 

кримінальний проступок» є логічно 

неправильною через те, що безпідставно 

змішує зміст такого тимчасового 

запобіжного заходу, як затримання, а також 

окрему процесуальну діяльність, що 

супроводжує затримання – доставлення до 

органу досудового розслідування (ст. 210 

КПК України). 

Положення ч. 3 ст. 298-2 суперечить 

загальному правилу про те, що аналогічне, 

по суті, роз’яснення уповноважена 

службова особа має здійснювати 

безпосередньо під час затримання (ч. 5 ст. 

208 КПК України). Крім того, обов’язок 

щодо роз’яснення затриманому його прав і 

обов’язків, в тому числі надання належної 

медичної допомоги, після його доставлення 

до органу досудового розслідування, 

міститься в ч. 3 ст. 212 КПК України. 
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Окрім цього, обов’язок повідомлення 

прокурора про затримання підозрюваного 

до сімдесяти двох годин, що має 

здійснюватися протягом двадцяти чотирьох 

годин з моменту затримання, вбачається 

таким, що суперечить положенню ч. 5 ст. 

208 КПК України, оскільки за загальним 

правилом, обов’язок повідомляти 

прокурора про кожний факт затримання 

здійснюється шляхом негайного надіслання 

йому копії протоколу затримання. 

 

Кафедра кримінального процесу і ОРД 

НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Ст.2982 «Затримання особи, яка 

вчинила кримінальний проступок» не 

тільки суперечить положенням ст.ст. 207 та 

208 КПК, але в якості засад затримання 

передбачає  по суті адміністративні 

правопорушення, що недопустимо для 

кримінального провадження, оскільки в 

ньому засадами затримання є тільки ознаки 

причетності особи до вчинення 

кримінального правопорушення. 

 Для забезпечення затримання особи 

за підозрою у вчиненні кримінального 

проступку достатньо внести наступні зміни 

у редакцію ч. 1 ст. 108 КПК. По-перше 

слово «злочину» замінити словами 

«кримінального правопорушення». По-

друге, слова « за який передбачене 

покарання у вигляді позбавлення волі» - 

виключити, оскільки на практиці, при 

затриманні, доволі складно надати точну 

кваліфікацію діянню, та визначитися, чи 

передбачене за нього покарання у вигляді 

позбавлення волі.  

У ч. 3 ст. 298-2 Проекту Закону 

пропонується закріпити, що уповноважена 

службова особа, що здійснила доставлення, 

та/або дізнавач повинні негайно повідомити 

особі зрозумілою для неї мовою підстави 

доставлення, а також роз’яснити право мати 

захисника, отримувати медичну допомогу, 
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давати пояснення та інші процесуальні 

права, передбачені цим Кодексом. 

Між тим, така пропозиція суперечить 

загальному правилу про те, що аналогічне, 

по суті, роз’яснення уповноважена 

службова особа має здійснювати 

безпосередньо під час затримання (ч. 5 ст. 

208 КПК). Крім того, обов’язок щодо 

роз’яснення затриманому його прав і 

обов’язків, в тому числі надання належної 

медичної допомоги, після його доставлення 

до органу досудового розслідування, 

міститься в ч. 3 ст. 212 КПК.  

Окрім цього, обов’язок повідомлення 

прокурора про затримання підозрюваного 

до сімдесяти двох годин, що має 

здійснюватися протягом двадцяти чотирьох 

годин з моменту затримання, вбачається 

таким, що суперечить положенню ч. 5 ст. 

208 КПК України, оскільки за загальним 

правилом, обов’язок повідомляти 

прокурора про кожний факт затримання 

здійснюється шляхом негайного надіслання 

йому копії протоколу затримання.  

Доцільно викласти назву ст. 298-2 
Проекту Закону у такій редакції 

«Затримання особи, яка вчинила 

кримінальний проступок, та її доставлення 

до органу досудового розслідування». 

Узгодити редакційно ст. 298-2 Проекту 

Закону та ст. 208 КПК в частині випадків 

(підстав) затримання.  

У запропонованому проекті не 

стикуються строки затримання, які згідно з 

Конституцією України не можуть 

перевищувати 72 години.        

Так, досудове розслідування повинно 

бути закінчено протягом сорока восьми 

годин з моменту повідомлення особі про 

підозру в учиненні кримінального 

проступку або затримання особи в 

порядку, передбаченому частиною 

четвертою статті  298-2 цього Кодексу (п. 1 

ч. 1 ст. 219 проекту); дізнавач зобов’язаний 



173 
 

у найкоротший строк, але не пізніше 

сорока восьми годин з моменту 

затримання особи в порядку, 

передбаченому частиною четвертою статті 

298-2 цього Кодексу, подати прокурору всі 

зібрані матеріали дізнання разом з 

повідомленням про підозру, про що 

письмово повідомляє підозрюваного, його 

захисника, законного представника, 

потерпілого (ч. 1 ст. 301 проекту); прокурор 

зобов’язаний протягом п’яти днів після 

отримання повідомлення про підозру особі 

разом з матеріалами дізнання, а у випадку  

затримання особи в порядку, 

передбаченому частиною четвертою статті 

298-2 цього Кодексу, протягом двадцяти 

чотирьох годин здійснити одну із 

зазначених дій: 1) прийняти рішення про 

закриття кримінального провадження, а у 

випадку затримання особи в порядку, 

передбаченому частиною четвертою статті 

298-2 цього Кодексу, - негайне звільнення 

затриманої особи; 2) повернути 

кримінальне провадження дізнавачу із 

письмовими вказівками про проведення 

процесуальних дій з одночасним 

продовженням терміну дізнання до одного 

місяця та звільнити затриману особу (у 

випадку затримання особи в порядку, 

передбаченому частиною четвертою статті 

298-2 цього Кодексу); 3) звернутися до суду 

з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру або 

звільненням від кримінальної 

відповідальності (ч. 2 ст. 301 проекту).  

Таким чином, на момент звернення  з 

обвинувальним актом до суду вже спливає 

72 годинний строк затримання. 

 

НДІВПЗНАПрНУ 
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Специфіка здійснення провадження 

по кримінальних проступках за чинним 

КПК передбачає, що під час їх 

розслідування не допускається: 

застосування запобіжних заходів у вигляді 

домашнього арешту, застави або тримання 

під вартою (ст. 299 КПК), проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій під час 

проведення дізнання (ст.300 КПК), 

затримання особи уповноваженою особою 

без ухвали слідчого судді, суду в порядку 

статті 208 КПК. Ці обмеження є цілком 

виправданими з огляду на те, що суспільна 

небезпечність кримінальних проступків, у 

порівнянні зі злочинами, менша, тому і 

процесуальний вплив на права та свободи 

людини повинен також бути меншим 

(принцип пропорційності втручання ). 

З огляду на це невиправданими 

видається положення проекту, що навпаки, 

звужуює рівень захищеності особи в царині 

кримінального провадження, а саме: щодо 

затримання уповноваженою службовою 

особою особи, яку застали безпосередньо 

під час учинення кримінального проступку 

або відразу після цього у конкретно 

визначених випадках до 72 годин в порядку 

статті 208 КПК з повідомленням прокурора 

(ч. 4 ст. 298-2 КПК) 

 

 моменту доставлення до органу дізнання або 

шість годин з моменту фактичного затримання. 

3. Уповноважена службова особа, що здійснила 

доставлення, та/або дізнавач повинні негайно 

повідомити особі зрозумілою для нею мовою підстави 

доставлення, а також роз’яснити право мати захисника, 

отримувати медичну допомогу, давати пояснення та інші 

процесуальні права, передбачені цим Кодексом. 

4. У випадках, передбачених  пунктами 1, 4, 5 

частини першої цієї статті,  для встановлення особи та 

з’ясування обставин кримінального проступку особа 

затримується в порядку, передбаченому статтею 208 

цього Кодексу, до сімдесяти двох годин з повідомленням 

про це  прокурора шляхом негайного надсилання йому 

Потребує уніфікування строк 

затримання, оскільки наявні три варіанти: 3 

години, 6 годин (ч. 2 ст. 298-2), 72 години 

(ч. 3 ст. 301), що суперечать ч. 2 ст. 298-5, ч. 

2 ст. 301. 

ГНЕУ: 

У статтях 298-2 та 298-3 КПК 

процесуальна дія «особистий огляд» не 

передбачена чинним КПК. Натомість є 

особистий обшук та огляд речей особи. 
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копії протоколу затримання. 

5. Затриманому надається можливість повідомити 

інших осіб про затримання і місце перебування 

відповідно до положень статті 213 цього Кодексу. 

6. Уповноважена службова особа, що здійснила 

затримання, здійснює особистий огляд затриманої особи 

з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою 

статті 223 цього Кодексу. 

Стаття 298-3. Вилучення речей і документів  

1. Речі і документи, що є знаряддям та/або засобом 

вчинення кримінального проступку чи безпосереднім 

предметом посягання, виявлені під час затримання, 

особистого огляду або огляду речей, вилучаються 

уповноваженою службовою особовою Національної 

поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, органу 

Державного бюро розслідувань, Національного 

антикорупційного бюро України.  

Вилучені речі і документи зберігаються органом, 

що їх вилучив, до розгляду провадження про 

кримінальний проступок по суті в суді, у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України.  

У виключних випадках вилучені речі та 

документи можуть бути повернуті володільцеві до 

розгляду провадження про кримінальний проступок по 

суті в суді. Залежно від результатів розгляду їх у 

встановленому порядку конфіскують або повертають 

володільцеві, або знищують. 

Про вилучення речей та документів складається  

протокол або робиться відповідний запис у протоколі 

про затримання. 

2. Вилучені під час огляду речі та документи, 

зазначені в частині першій цієї статті, визнаються 

речовими доказами, про що дізнавачем виноситься 

відповідна постанова, та приєднуються до матеріалів 

дізнання. 

3. Уповноважена службова особа у разі наявності 

достатніх підстав уважати, що особою  вчинено 

порушення,  за яке відповідно до цього Кодексу може 

бути застосовано покарання у вигляді позбавлення 

права керування транспортними засобами, тимчасово 

вилучає посвідчення водія до набрання вироком 

законної сили, але не більше ніж на три місяці з моменту 

такого вилучення, і видає тимчасовий дозвіл на право 

Від Комітету: 

Не узгоджується із статтею 168 КПК. 

Технічна описка – у а.  3 ч. 1 

словосполучення «конфіскують» замінити 

на «конфісковують.» 

Ч. 3 – технічна описка. Слово 

«уважати» замінити на «вважати». 

 

ГНЕУ: 

Дії передбачені ч. 3 є недоцільними 

оскільки особа не позбавляється на увесь 

строк здійснення провадження  

користуватися спеціальним правом.  

Тимчасове вилучення документів є 

зовсім іншим ніж у вже діючій нормі – ст. 

148 КПК. 

 

Мінюст:  

випливають із загальних положень 

КПК, є значно вужчими і будуть 

нагромаджувати КПК. 

Кафедра кримінального процесу 
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керування транспортними засобами. 

 

НЮУ імені Ярослава Мудрого та 

кафедра кримінального процесу і ОРД 

НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Пропозиція щодо доповнення КПК 

України статтею 298-3 «Вилучення речей і 

документів» вбачається неправомірною з 

тієї причини, що порядок тимчасового 

вилучення майна і так передбачено 

відповідними положеннями чинного КПК 

України. При цьому, в ст. 298-3 нічого не 

згадується про те, що вказані речі і 

документи мають статус тимчасового 

вилученого майна (ніяких виключень в ст. 

167, 168 КПК України не передбачається) і 

на них повинен накладатися арешт. 

Натомість, зазначається, що вилучені під 

час огляду речі і документи, зазначені у 

частині першій цієї статті, визнаються 

речовими доказами, про що дізнавачем 

виноситься відповідна постанова, та 

приєднуються до матеріалів дізнання. 

З огляду на це постає запитання – чому 

вказане правило поширюється виключно на 

об’єкти, отримані в результаті огляду, а не в 

ході проведення також і інших 

процесуальних дій, під час яких можливо 

здійснювати вилучення речей і документів? 

Право уповноваженої службової особи 

тимчасово вилучати посвідчення водія, до 

набрання вироком законної сили, але не 

більше ніж на три місяці з моменту такого 

вилучення з виданням тимчасового дозволу 

на право керування транспортними 

засобами, вбачається неправомірним через 

відсутність судового контролю за 

тимчасовим обмеженням у користуванні 

спеціальним правом, що грубо суперечить 

главі 13 КПК України. 
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Стаття 298-4. Особливості складання 

повідомлення про підозру 

1. Письмове повідомлення про підозру в учиненні 

кримінального проступку складається дізнавачем за 

погодженням з  керівником  органу дізнання або 

прокурором у випадках та в порядку, передбаченими 

цим Кодексом. 

 

 

ГНЕУ: 

Формулювання наведеної норми 

дозволяє припустити що визначення 

посадової особи з якою має здійснюватися 

погодження відбувається на розсуд 

дізнавача. Це створює підґрунтя для 

службових зловживань. 

ЛДУВС: 

Стаття не кореспондує зі статтею 36 

КПК в частині порядку повідомлення про 

підозру. 

НАВС, КМЄС: 

Неправильним є складання 

повідомлення про підозру за погодженням 

із керівником органу дізнання або 

прокурором. Це не кореспондує з 

відповідною процедурою для злочинів. 

Мінюст:  

випливають із загальних положень 

КПК, є значно вужчими і будуть 

нагромаджувати КПК. 

НАПУ: 

Погоджувати повідомлення про 

підозру має виключно прокурор. 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого: 

Підтримуємо зауваження, висловленні 

ГНЕУ та Мінюсту. 

 

Кафедра кримінального процесу і ОРД 

НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Стаття 2984 створює процедуру 
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складання повідомлення про підозру, при 

проведенні дізнання, невиправдано 

багатоступінчатою. Слід пам̓ятати, що  

публічне обвинувачення у кримінальному 

процесі підтримує прокурор. Тому за 

загальним правилом повідомлення про 

підозру, яке є першим процесуальним 

документом, у якому починає 

формулюватися публічне обвинувачення, 

складається прокурором і тільки за його 

згодою – слідчим, який здійснює досудове 

розслідування та діє під процесуальним 

керівництвом прокурора. Керівник органу 

дізнання знаходиться за межами  

процесуального керівництва прокурором 

досудового розслідування, та не несе 

персональної відповідальності за його 

(дізнання) результати. Тому наділення 

керівника органу дізнання правом 

складання повідомлення про підозру не має 

сенсу і може тільки затягувати термін 

дізнання.  

Також, звертає на себе увагу, що в ст. 

298-4 проекту, де закріплюються 

особливості складання повідомлення про 

підозру, не встановлюється строку, 

впродовж якого особу слід повідомити про 

підозру у разі її затримання. 
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Стаття 298-5. Порядок продовження строків 

дізнання 

1. Строк дізнання може бути продовжений 

прокурором до місяця у випадку необхідності 

проведення додаткових слідчих та розшукових дій. Про 

продовження строку дізнання прокурор виносить 

постанову. 

2. У разі неможливості закінчити дізнання в 

термін, визначений статтею 219 цього Кодексу, дізнавач 

чи прокурор звільняє затриману особу не пізніше сорока 

восьми годин з моменту затримання.  

3. Перебіг строку дізнання зупиняється у випадку, 

передбаченому статтею 280 цього Кодексу. 

4. Строк із дня винесення постанови про 

зупинення кримінального провадження до дня її 

скасування слідчим суддею або винесення постанови про 

відновлення кримінального провадження не 

включається у строки, передбачені цією статтею. 

Від Комітету: 

Ч. 1 – визначити уповноваженого 

прокурора на продовження строків 

дізнання. 

ГНЕУ: 

Відсутні положення про те, що повинен 

вчинити дізнавач при зупиненні досудового 

розслідування. 

Назва статті не узгоджується із її змісто 

(назва – продовження, а йдеться про 

продовження і зупинення). 

Мінюст:  

випливають із загальних положень КПК, 

є значно вужчими і будуть нагромаджувати 

КПК. 

 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого: 

Пропозиції не відповідають чинній 

редакції статті 219 КПК. 

 

Кафедра кримінального процесу і ОРД 

НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

 У багатьох статтях законопроекту 

(наприклад, ст. 298-5 та ін.) розробники 

використовують словосполучення «слідчі та 

розшукові дії». Це є концептуально невірно, 

оскільки під час кримінального 

провадження розшукові дії не проводяться. 

Тому у всіх випадках словосполучення 

«слідчі та розшукові дії» необхідно 

замінити на словосполучення «слідчі 

(розшукові) дії». 

Згідно до ст. 298-5 законопроекту 

строк дізнання може бути продовжений у 

випадку необхідності проведення 

додаткових слідчих та розшукових дій. Ця 

підстава для продовження строку дізнання 

не є вичерпною, оскільки крім додаткових 

слідчих (розшукових) дій може виникнути 

необхідність також і у проведенні нових 

слідчих (розшукових) дій.  

 

  

Стаття 299. Запобіжні заходи під час досудового ГНЕУ:   



180 
 

розслідування кримінальних проступків  

1. Під час досудового розслідування кримінальних 

проступків застосовується як тимчасовий запобіжний 

захід затримання особи на підставах та в порядку, 

визначеному цим Кодексом. 

2. У всіх інших випадках підозрюваному 

роз’яснюється його обов’язок з’явитися за першим 

викликом до дізнавача, прокурора або суду. 

Норми про такі запобіжні заходи як 

особисте зобов’язання та особиста порука 

повинні бути збережені і для проступків. 

 

КМЄС: 

Позитивним аспектом є застосування 

запобіжних заходів, відмінних від 

позбавлення волі, зокрема застосування 

застави як основного запобіжного заходу. 

 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого: 

Пропонуємо ст. 299 викласти у такій 

редакції: 

«1. Під час досудового розслідування 

кримінальних проступків не допускається 

застосування запобіжних заходів у вигляді 

домашнього арешту або тримання під 

вартою.» 

 

Кафедра кримінального процесу і 

ОРД НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Стаття 299 запропонованого проекту не 

передбачає можливості застосування до 

підозрюваного запобіжних заходів, крім 

затримання. 

Суспільна небезпека кримінально 

караного діяння є обставиною, яка 

додатково враховується при обранні 

запобіжного заходу. Первісними підставами 

все ж таки є наявність ризиків неналежної 

поведінки підозрюваного. Відсутність 

можливості  застосування щодо 

підозрюваного, якому інкримінується 

вчинення кримінального проступку, 

запобіжних заходів не нейтралізує  ризики, 

передбачені ч. 1 ст. 177 КПК. 

Необхідно урізноманітнити перелік 

запобіжних заходів (ст. 299 Проекту 

Закону), які застосовуються під час 

досудового розслідування кримінальних 

проступків, зокрема, додавши до них  

особисте зобов’язання та особисту поруку.  
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Стаття 300. Слідчі (розшукові) дії та негласні 

слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування 

кримінальних проступків 

1. Для досудового розслідування кримінальних 

проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) 

дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі 

(розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 

та статтею 268 цього Кодексу. 

   

Стаття 301. Особливості закінчення дізнання 

1. Дізнавач зобов’язаний у найкоротший строк, 

але не пізніше сорока восьми годин з моменту 

затримання особи в порядку, передбаченому частиною 

четвертою статті 298-2 цього Кодексу, подати прокурору 

всі зібрані матеріали дізнання разом з повідомленням 

про підозру, про що письмово повідомляє підозрюваного, 

його захисника, законного представника, потерпілого. 

2. Прокурор зобов’язаний протягом п’яти днів 

після отримання повідомлення про підозру особі разом з 

матеріалами дізнання, а у випадку  затримання особи в 

порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-

2 цього Кодексу, протягом двадцяти чотирьох годин 

здійснити одну із зазначених дій: 

1) прийняти рішення про закриття 

кримінального провадження, а у випадку затримання 

особи в порядку, передбаченому частиною четвертою 

статті 298-2 цього Кодексу, - негайне звільнення 

затриманої особи;  

2) повернути кримінальне провадження дізнавачу 

із письмовими вказівками про проведення 

процесуальних дій з одночасним продовженням терміну 

дізнання до одного місяця та звільнити затриману особу 

(у випадку затримання особи в порядку, передбаченому 

частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу);  

3) звернутися до суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру або звільненням від 

кримінальної відповідальності;  

4) при встановленні ознак злочину направити 

кримінальне провадження для проведення досудового 

слідства.   

3. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини 

першої цієї статті, строк затримання особи не повинен 

перевищувати сімдесяти двох годин з моменту 

затримання до початку розгляду провадження про 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого: 

Пропонуємо залишити чинну 

редакцію ст. 301 та доповнити ч. 2 перед 

словом «слідчий» словом «дізнавач». 

 

Кафедра кримінального процесу і 

ОРД НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Частиною 2 ст. 301 проекту 

передбачаються такі форми закінчення 

дізнання як складання клопотань про 

застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру. При 

цьому автори законопроекту не пропонують 

відповідних змін до глав 38, 39 чинного 

КПК 
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кримінальний проступок в суді. 

4. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини 

першої цієї статті, строк затримання особи в порядку, 

передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього 

Кодексу, зараховується до строку утримання особи під 

вартою. 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 303 КПК Н.д. Яценко А.В. 

Частину першу доповнити пунктом 1-

1) такого змісту: 

«1-1) дії слідчого, прокурора, які 

полягають у внесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, за 

відсутністю обґрунтованої інформації про 

подію кримінального правопорушення, 

наявність в діянні складу кримінального 

правопорушення - іншою особою, права чи 

законні інтереси якої можуть бути обмежені 

під час досудового розслідування»;» 

  

Стаття 314. Підготовче судове засідання 

… 

2. Підготовче судове засідання відбувається за участю 

прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його 

представника та законного представника, цивільного 

позивача, його представника та законного представника, 

цивільного відповідача та його представника, представника 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для 

судового розгляду. Після виконання вимог, передбачених 

статтями 342-345 цього Кодексу, головуючий з’ясовує в 

учасників судового провадження їх думку щодо можливості 

призначення судового розгляду та вирішує  питання про 

відкриття сторонами кримінального провадження 

матеріалів дізнання, про що постановляє відповідну 

ухвалу. 

 

Від Комітету: 

Порядок відкриття матеріалів 

сторонами інший, ніж для злочинів. Норма 

суперечить ч. 1 статті 381 КПК. 

 

ГНЕУ: 

Відсутня необхідність у змінах до 

статті 314 та доповненні КПК статтею 314-2 

, адже це врегульовано статтею 290. 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого та кафедра 

кримінального процесу і ОРД НЮУ імені 

Ярослава Мудрого: 

Перенесення процедури відкриття 

матеріалів дізнання з етапу закінчення 

досудового розслідування (ст. 290 КПК 

України) на стадію підготовчого судового 

провадження порушує принаймні два 

концептуальні положення вітчизняного 

кримінального процесуального 

законодавства. 

По-перше, сутність стадії підготовчого 

судового провадження полягає, за 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089968383612#n2921
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загальним правилом, у вирішенні питання 

про достатність підстав для призначення 

судового розгляду і про підготовку 

судового засідання. При цьому, 

запропоновані зміни передбачатимуть, що 

суд, під час вирішення зазначеного 

завдання, буде також уповноважений на те, 

щоб забезпечити сторонам кримінального 

провадження, потерпілому, цивільному 

позивачу, його представнику, законному 

представнику, цивільному відповідачу, його 

представнику відкриття матеріалів 

дізнання. Звичайно, що за таких умов 

порушується функціональна спрямованість 

діяльності суду. 

По-друге, запропонованими змінами 

буде істотно порушено правило ч. 4 ст. 291 

КПК України про те, що надання суду 

інших документів до початку судового 

розгляду забороняється (тобто не тих, що 

додаються до обвинувального акту: реєстр 

матеріалів досудового розслідування, 

цивільний позов, розписка підозрюваного 

про отримання копії обвинувального акта, 

копії цивільного позову, реєстру матеріалів 

досудового розслідування). При цьому, 

КПК України окремо регламентує 

визначення обсягу доказів, що підлягають 

дослідженню, та порядку їх дослідження на 

стадії судового розгляду (ст. 349 КПК 

України). Таким чином, запровадження 

запропонованих змін передбачатиме 

отримання судом матеріалів дізнання ще до 

початку судового розгляду, що, по суті, 

нівелює неупереджений судовий розгляд 

(здійснення якого гарантується як ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, так і ст. ст. 2, 21 

КПК України). 

 

КМЄС: 

Розкриття матеріалів досудового 

розслідування на стадії підготовчого 

судового засідання на практиці 



184 
 

порушуватиме право на захист. 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 314-1 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному, «злочину невеликої» на 

«кримінального проступку» 

  

Стаття 314-2. Відкриття матеріалів дізнання  

1. Відкриття матеріалів дізнання здійснюється в 

порядку, строки та особами, визначеними в ухвалі суду, 

постановленої відповідно до вимог статті 314 цього 

Кодексу.  

2. Копія такої ухвали суду невідкладно 

надсилається стороні захисту і прокурору. 

Про відкриття сторонами кримінального 

провадження матеріалів суд повідомляє потерпілого, 

після чого останній має право ознайомитися з ними за 

правилами, викладеними в цій статті. 

Про відкриття сторонами кримінального 

провадження матеріалів суд повідомляє цивільного 

позивача, його представника та законного представника, 

цивільного відповідача, його представника, після чого ці 

особи мають право ознайомитися з ними в тій частині, 

яка стосується цивільного позову, за правилами, 

викладеними в цій статті. 

3. Відповідно до ухвали суду про відкриття 

сторонами кримінального провадження матеріалів 

прокурор надає доступ до матеріалів дізнання, які є в 

його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які 

самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть 

бути використані для доведення невинуватості або 

меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або 

сприяти пом’якшенню покарання. 

4. Прокурор зобов’язаний надати доступ та 

можливість скопіювати або відобразити відповідним 

чином будь-які речові докази або їх частини, документи 

або копії з них, а також надати доступ до приміщення 

або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під 

контролем держави, і прокурор має намір використати 

відомості, що містяться в них, як докази в суді. 

5. Надання доступу до матеріалів включає в себе 

можливість робити копії або відображення матеріалів. 

6. У документах, які надаються для 

ознайомлення, можуть бути видалені відомості, які не 

будуть розголошені під час судового розгляду. 

Від Комітету: 

Порядок відкриття матеріалів 

сторонами інший, ніж для злочинів. Норма 

суперечить ч. 1 статті 381 КПК. 

 

ЛДУВС: 

Стаття 314-2 не кореспондує зі 

статтею 290 КПК. Доцільність 

виокремлення відкриття матеріалів іншій 

стороні щодо проступків є сумнівною. 

 

НАПУ: 

Стаття є недоцільною, оскільки в ній 

пропонується дублювання положень ст. 290 

КПК. 
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Видалення повинно бути чітко позначено. За 

клопотанням сторони кримінального провадження суд 

має право дозволити доступ до відомостей, які були 

видалені. 

7. Сторона захисту за запитом прокурора 

зобов’язана надати доступ та можливість скопіювати або 

відобразити відповідним чином будь-які речові докази 

або їх частини, документи або копії з них, а також надати 

доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони 

знаходяться у володінні або під контролем сторони 

захисту, якщо сторона захисту має намір використати 

відомості, що містяться в них, як докази в суді. 

Сторона захисту має право не надавати 

прокурору доступ до будь-яких матеріалів, які можуть 

бути використані прокурором на підтвердження 

винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення. Вирішення питання про віднесення 

конкретних матеріалів до таких, що можуть бути 

використані прокурором на підтвердження винуватості 

обвинуваченого в учиненні кримінального 

правопорушення і, як наслідок, прийняття рішення про 

надання чи ненадання прокурору доступу до таких 

матеріалів, може бути відкладено до закінчення 

ознайомлення сторони захисту з матеріалами дізнання. 

8. Сторони кримінального провадження 

зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні, 

а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, - прокурору факт надання їм 

доступу до матеріалів із зазначенням найменування 

таких матеріалів. 

9. Сторони кримінального провадження 

зобов’язані здійснювати відкриття одне одній 

додаткових матеріалів, отриманих до або під час 

судового розгляду. 

10. Якщо сторона кримінального провадження не 

здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень 

цієї статті, суд не має права допустити відомості, що 

містяться в них, як докази. 

Стаття 315. Вирішення питань, пов’язаних з 

підготовкою до судового розгляду 

1. Якщо під час підготовчого судового засідання не 

будуть встановлені підстави для прийняття рішень, 

передбачених пунктами 1-4 частини третьої статті 314 цього 

Кодексу, суд, після завершення ознайомлення сторонами 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого: 

У зв’язку із зауваженнями, 

висловленими до ст. 314-2 КПК, вважаємо 

доповнення ч. 1 ст. 315 КПК недоцільним. 

 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089968383612#n2773
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з матеріалами дізнання, проводить підготовку до судового 

розгляду. 
Кафедра кримінального процесу і 

ОРД НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Відповідно до ч. 1 ст. 315 проекту 

якщо під час підготовчого судового 

засідання не будуть встановлені підстави 

для прийняття рішень, 

передбачених пунктами 1-4 частини третьої 

статті 314 цього Кодексу, суд, після 

завершення ознайомлення сторонами з 

матеріалами дізнання, проводить 

підготовку до судового розгляду. 

Доречно відкриття матеріалів дізнання 

проводити перед прийняттям рішень, 

передбачених пунктами 1-4 частини третьої 

статті 314 КПК, а не після завершення 

ознайомлення сторонами з цими 

матеріалами, оскільки саме при 

ознайомлені можуть виникнути у сторони 

підстави вимагати закриття провадження, 

повернення обвинувального акта 

прокурору, вирішення питання про 

підсудність. 

Стаття 333. Застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження та проведення слідчих 

(розшукових) дій під час судового провадження 

… 

2. Під час розгляду клопотання про надання 

тимчасового доступу до речей і документів суд також 

враховує причини, через які доступ не був здійснений під 

час досудового розслідування. Якщо судом під час судового 

провадження прийнято рішення про надання доступу до 

речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, 

достатній для здійснення такого заходу забезпечення 

кримінального провадження та ознайомлення учасників 

судового провадження з його результатами. Особа, яка під 

час судового провадження отримала речі і документи 

внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, 

зобов’язана надати до них доступ у порядку, 

передбаченому статтею 290, 314-2 цього Кодексу. 

   

Стаття 334. Об’єднання і виділення матеріалів 

кримінального провадження 

1. Матеріали кримінального провадження, у тому 

числі матеріали щодо кримінального проступку та щодо 

злочину, можуть об’єднуватися в одне провадження або 

ГНЕУ: 

Підлягає уточненню ст. 334, оскільки 

вона вступає в колізію із ст. 217 КПК, яка 

вказує, що таке об’єднання дозволяється 

лише як виняток. 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089968383612#n2773
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виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді 

якого вони перебувають, згідно з правилами, 

передбаченими статтею 217 цього Кодексу. 

 

 

Стаття 339. Висунення додаткового обвинувачення, 

початок провадження щодо юридичної особи під час 

судового розгляду 

… 

2. У разі задоволення такого клопотання прокурора, 

суд зобов’язаний відкласти судовий розгляд на строк, 

необхідний для підготовки до захисту від додаткового 

обвинувачення або підготовки представника юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, до судового 

розгляду та виконання прокурором вимог, 

передбачених статтями 276-278, 290-293, 314-2  цього 

Кодексу, але не більше ніж на чотирнадцять днів. Строк 

відкладення судового розгляду може бути продовжений 

судом за клопотанням сторони захисту або представника 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у 

випадку, якщо обсяг або складність нового обвинувачення 

або провадження щодо юридичної особи вимагають більше 

часу для підготовки до захисту. 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого та кафедра 

кримінального процесу і ОРД НЮУ імені 

Ярослава Мудрого: 

У зв’язку із зауваженнями, 

висловленими до ст. 314-2 КПК, вважаємо 

доповнення недоцільним. 

  

Стаття 381. Загальні положення спрощеного 

провадження щодо кримінальних проступків 

1. Після отримання обвинувального акта щодо 

вчинення кримінального проступку  суд у п’ятиденний 

строк, а у випадку затримання особи в порядку, 

передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього 

Кодексу, невідкладно призначає судовий розгляд. 

2. Суд розглядає обвинувальний акт щодо вчинення 

кримінального проступку без проведення судового 

розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників 

судового провадження, якщо обвинувачений 

беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює 

встановлені під час дізнання обставини і згоден з 

розглядом постанови про обвинувачення. 

 

3. Спрощене провадження щодо кримінальних 

проступків здійснюється згідно із загальними правилами 

судового провадження, передбаченими цим Кодексом, з 

урахуванням положень цього параграфа. 

Від Комітету: 

Законопроект 7279 виключає слово 

«спрощеного» у назві статті. У такому 

випадку термінологія не узгоджується по 

тексту КПК (в одних місцях залишається 

спрощений порядок, а в інших 

виключається). 

 

Словосполучення «постанова про 

обвинувачення» не є характерним для 

термінології КПК (вживається 

обвинувальний акт). 

 

ГНЕУ: 

Дана процедура може створити умови 

для порушення прав обвинувачуваного, 

оскільки не виключає здійснення на нього 

тиску. 

 

НАВС:  

Узгодити норми Гл. 25 та 30 КПК. Так 

ст. 381 оперує терміном «спрощене 

провадження»,  а ст. 298 – «особливість 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089968383612#n2063
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досудового розслідування кримінальних 

проступків». 

 

Кафедра кримінального процесу НЮУ 

імені Ярослава Мудрого: 

Запропонована редакція ч. 1 ст. 381 КПК 

України виглядає доволі неоднозначною з 

наступних підстав. Так, якщо суд призначає 

судовий розгляд у п’ятиденний строк після 

отримання обвинувального акту, то у разі 

затримання особи в порядку, 

передбаченому частиною четвертою статті 

298-2 цього Кодексу, таке призначення, на 

думку розробників законопроекту 

здійснюється негайно. З огляду на це постає 

запитання про те, чи передбачений у 

другому випадку обвинувальний акт 

взагалі, як процесуальне рішення, яким 

прокурор висуває обвинувачення у 

вчиненні кримінального правопорушення і 

яким завершується досудове розслідування? 

Крім того, спірною виглядає пропозиція 

доповнити ч. 1 ст. 381 КПК України 

частиною другою про те, що «суд розглядає 

обвинувальний акт щодо вчинення 

кримінального проступку без проведення 

судового розгляду в судовому засіданні за 

відсутності учасників судового 

провадження, якщо обвинувачений 

беззаперечно визнав свою винуватість, не 

оспорює встановлені під час дізнання 

обставини і згоден з розглядом постанови 

про обвинувачення». Зазначене твердження 

пояснюється тим, що КПК України не 

передбачає такого процесуального 

документа, як «постанова про 

обвинувачення». 

Вочевидь, саме про цей, не передбачений, 

ані КПК України, ані запропонованим 

законопроектом, документ, йде мова в ч. 1 

ст. 382 (п. 27 ч. 3 законопроекту), у 

формулюванні «невідкладно вивчає її та 

додані до неї матеріали і ухвалює вирок». 

Таким чином вважаємо за доцільне 
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залишити чинну редакцію ч. 1 ст. 381. 

Чинну ч. 2 ст. 381 викласти у такій 

редакції: «Розгляд обвинувального акту 

щодо вчинення кримінального проступку 

проводиться судом під час підготовчого 

засідання». 

 

Кафедра кримінального процесу і 

ОРД НЮУ імені Ярослава Мудрого: 

Стосовно запропонованих змін до 

частини 2 статті 381 КПК в частині 

положення щодо можливості розгляду 

судом обвинувального акту щодо вчинення 

кримінального проступку без проведення 

судового засідання, зокрема, відсутності у 

редакції законопроекту словосполучення «а 

потерпілий не заперечує проти такого 

розгляду» зазначимо наступне. Відповідно 

до частини 1 статті 55 КПК потерпілим у 

кримінальному провадженні може бути 

фізична особа, якій кримінальним 

правопорушенням завдано моральної, 

фізичної або майнової шкоди, а також 

юридична особа, якій кримінальним 

правопорушенням завдано майнової шкоди. 

З огляду на це, вбачається, що потерпілий є 

особою, якій може бути завдано шкоди і 

кримінальним проступком.  У зв’язку з цим 

неврахування думки потерпілого під час 

вирішення судом питання про розгляд 

обвинувального акту щодо вчинення 

кримінального проступку без проведення 

судового засідання, істотно звужує права 

особи, якій завдано шкоди кримінальним 

проступком, а тому, чинну редакцію 

частини 2 статті 381 КПК вважаємо такою, 

що гарантує  права потерпілого, 

передбачені частиною 1 статті 56 КПК. 

 Потребує уточнення  

запропонована редакція частини 2 статті 

381 КПК, відповідно до якої  суд розглядає 

обвинувальний акт щодо вчинення 

кримінального проступку без проведення 

судового розгляду в судовому засіданні за 
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відсутності учасників судового 

провадження, якщо обвинувачений 

беззаперечно визнав свою винуватість, не 

оспорює встановлені під час дізнання 

обставини і згоден з розглядом постанови 

про обвинувачення, а саме, заміни 

словосполучення «постанови про 

обвинувачення» на словосполучення 

«обвинувального акту», оскільки чинний 

КПК не передбачає такого процесуального 

рішення як постанова про обвинувачення.  

Необґрунтованим вбачається 

виключення із ст. 381 КПК умови 

наявності захисника у обвинуваченого, 

який визнав свою винуватість, а також 

неврахування позиції потерпілого для 

прийняття рішення про проведення 

спрощеного провадження щодо 

кримінальних проступків (ч. 2 ст. 381 

Проекту Закону). 

Без створення спеціалізованих судів з 

розгляду кримінальних проступків строки 

призначення судового розгляду, 

передбачені ч. 1 ст. 381 проекту, є 

нереальними. 

Стаття 382. Розгляд обвинувального акта щодо 

вчинення кримінального проступку у спрощеному 

провадженні 

1. Суд у п’ятиденний строк з дня отримання 

обвинувального акта щодо вчинення кримінального 

проступку, а у випадку затримання особи в порядку, 

передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього 

Кодексу, невідкладно вивчає її та додані до неї матеріали 

і ухвалює вирок. 
… 

3. Суд має право призначити розгляд у судовому 

засіданні обвинувального акта щодо вчинення 

кримінального проступку та викликати для участі в ньому 

учасників кримінального провадження, якщо визнає це за 

необхідне. 

4. Копія вироку за результатами розгляду 

обвинувального акта щодо вчинення кримінального 

проступку не пізніше дня, наступного за днем його 

ухвалення, надсилається учасникам судового провадження. 

ГНЕУ: 

Вивчення матеріалів це процес що 

потребує певного часу. Тому негайно 

розпочати даний процес можна, а вивчити 

матеріалині. 
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5. Вирок за результатами розгляду обвинувального 

акта щодо вчинення кримінального проступку може бути 

оскаржений в апеляційному порядку з урахуванням 

особливостей, передбачених статтею 394 цього Кодексу. 

 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 459 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 463 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Стаття 469. Ініціювання та укладення угоди 

… 

3. Угода про примирення між потерпілим та 

підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у 

провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів 

середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення. Укладення угоди про 

примирення у кримінальному провадженні щодо 

уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким 

здійснюється провадження щодо юридичної особи, не 

допускається. 

4. Угода про визнання винуватості між прокурором та 

підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у 

провадженні щодо: 

1) кримінальних проступків, злочинів середньої 

тяжкості, тяжких злочинів; 

2) особливо тяжких злочинів, віднесених до післідності 

Національного антикорупційного бюро України за умови 

викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у 

вчиненні злочину, віднесеного до підслідності 

Національного антикорупційного бюро України, якщо 

інформація щодо вчинення такою особою злочину буде 

підтверджена доказами. 

… 

   

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 477 

КПК. 

ГНЕУ у висновку законопроекту 7279-

1: 

 

Необхідно дізнавачу надати 

повноваження внесення відомостей до 

ЄРДР щодо проступку у формі приватного 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089968383612#n3269
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обвинувачення, шляхом розширення 

уповноважених суб’єктів у ст. 477 КПК. 

Стаття 497. Порядок застосування до неповнолітнього 

обвинуваченого примусових заходів виховного характеру 

1. Якщо під час досудового розслідування прокурор 

дійде висновку про можливість виправлення 

неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні вперше 

кримінального проступку, необережного злочину 

середньої тяжкості без застосування кримінального 

покарання, він складає клопотання про застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів 

виховного характеру і надсилає його до суду. 

… 

   

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 536 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочини» замінити   на 

«кримінальні правопорушення». У п. 2 ч. 1 

перед словами «злочин, що не є особливо 

тяжким» доповнити «кримінальний 

проступок або» 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 541 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 566 

КПК. 
Від Комітету: 

У ч. 2 слово «злочин» замінити у всіх 

відмінках на «кримінальне 

правопорушення» у відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 568 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин», «злочинним» замінити у 

всіх відмінках на «кримінальне 

правопорушення», «кримінально 

протиправним» у відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 573 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 575 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 576 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 
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відповідному. 

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 582 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 583 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 589 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 592 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 603 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 606 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 

  

Законопроект № 7279 не вносить змін до статті 615 

КПК. 
Від Комітету: 

Слово «злочин» замінити у всіх відмінках 

на «кримінальне правопорушення» у 

відповідному. 
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