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РОЗ’ЯСНЕННЯ 

щодо окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» № 1231-IX  від 16 

лютого 2021 року 

 

Частиною третьою статті 21  Закону України «Про комітети Верховної 

Ради України» передбачено, що комітети з питань, віднесених до предметів їх 

відання, мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень 

законів України.  

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.  

Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної 

Ради України визначаються Конституцією України, законами України «Про 

комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», 

Регламентом Верховної Ради України, іншими законами України та 

постановами Верховної Ради України. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України» до завдань комітету віднесено здійснення за окремими напрямами 

законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, 

віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних 

функцій. 

Верховною Радою України 16 лютого 2021 року прийнято Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» 

(далі - Закон № 1231-IX), яким внесено зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), Кримінального кодексу 

України (далі – КК), а також законів України «Про дорожній рух» та «Про 

Національну поліцію». 

Закон № 1231-IX був підписаний Президентом України 12 березня 2021 

року та 16 березня 2021 року опублікований в газеті «Голос України». 

Зокрема, пунктом 12 Закону № 1231-IX внесено зміни до КК України, 

відповідно до яких Кодекс доповнюється статтею 2861 такого змісту: 
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"Стаття 2861. Порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані 

сп’яніння 

1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому середньої 

тяжкості тілесне ушкодження, - 

караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням 

права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. 

2. Ті самі діяння, вчинені в стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне 

ушкодження, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до 

восьми років. 

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили 

смерть потерпілого, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до 

десяти років. 

4. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили 

загибель кількох осіб, - 

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з 

позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до 

десяти років". 

Комітет звертає увагу, що відповідно до Роз’яснення Комітету щодо 

окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

№ 720-IX від 17 червня 2020 року, затвердженого на засіданні Комітету                             

15 липня 2020 року,  Комітет вважає, що з 3 липня 2020 року стаття 2861 КК 

України (Керування транспортними засобами в стані алкогольного, 
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наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують увагу та швидкість реакції) виключена. 

Таким чином Комітет вважає, що 17 березня 2021 року  Кримінальний 

кодекс України доповнено новою статтею 2861 (Порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами в стані сп’яніння), яка підлягає застосуванню в 

редакції Закону № 1231 - IX. 

 

Голова Комітету              Д. Монастирський 

 


