
Таблиця 1.3.1 

Кримінальні корупційні правопорушення і відповідальність за їх вчинення 

 

Кримінальне корупційне правопорушення, встановлене 

Кримінальним кодексом України (корупційний злочин) 

Відповідальність, встановлена за вчинення кримінального 

корупційного правопорушення (корупційного злочину) 

 

Стаття 210 КК. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без 

встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням 

 

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків 

бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з їх перевищенням  

! Кримінальна відповідальність настає за умови, якщо предметом таких 

дій були бюджетні кошти у великих розмірах ! 

Сума великого розміру у даному випадку встановлюється приміткою 

до цієї статті Кримінального кодексу і становить суму, що в тисячу і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, 

тобто 960,500 гривень і вище 

штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 1,700 до 5,100 грн.)  

або  

виправні роботи на строк до 2 років  

або 

обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років 

або без такого 

Якщо предметом стали кошти в особливо великих розмірах  (що в 3 

тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, тобто 2,881,500 грн.) 

або  

обмеження волі на строк від 2 до 5 років  

або  

позбавлення волі на строк від 2 до 6 років,  

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
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вчинені повторно  

або  

за попередньою змовою групою осіб 

діяльністю на строк до 3 років 

 

Стаття 354 КК.Підкуп працівника підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою 

 

Підкуп працівника підприємства, установи чи організації, який не є 

службовою особою 

- Пропозиція надати неправомірну вигоду 

- Обіцянка надати неправомірну вигоду  

- Надання неправомірної вигоди   

за вчинення чи невчинення працівником будь-яких дій з використанням 

становища, яке він займає 

 

штраф від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (1,700 – 4,250 грн.) 

або  

громадські роботи на строк до 100 годин 

або  

виправні роботи на строк до 1 року 

або  

обмеження волі на строк до 2 років 

або  

позбавлення волі на строк до 2 років 

Ті самі дії, вчинені повторно  

або  

штраф від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (4,250 – 8,500 грн.) 
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за попередньою змовою групою осіб 

 

або  

громадськими роботами на строк від 100 до 200 годин 

або  

виправними роботами на строк до 2 років 

або  

обмеженням волі на строк до 3 років 

або  

позбавленням волі на строк до 3 років 

- Прийняття пропозиції неправомірної вигоди 

- Прийняття обіцянки неправомірної вигоди 

- Одержання неправомірної вигоди  

працівником, який не є службовою особою 

 

караються штрафом від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (4,250 – 8,500 грн.) 

або 

громадськими роботами на строк від 100 до 200 годин 

або  

обмеженням волі на строк до 2 років  

або  

позбавленням волі на строк до 2 років 

- Прийняття пропозиції неправомірної вигоди 

- Прийняття обіцянки неправомірної вигоди 

- Одержання неправомірної вигоди  

штраф від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (8,500 – 12,750 грн.) 



Таблиця 1.3.1 

працівником, який не є службовою особою 

вчинені повторно 

або  

за попередньою змовою групою осіб  

чи  

поєднані з вимаганням неправомірної вигоди 

або  

громадські роботи на строк від 160 до 240 годин 

або  

обмеження волі на строк до 3 років 

або 

позбавлення волі на той самий строк. 

 

Стаття 364 КК.Зловживання владою або службовим становищем 

зловживання владою або службовим становищем  

умисне,  

з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди 

використання службовою особою влади чи службового становища всупереч 

інтересам служби 

якщо воно завдало істотної шкоди (в 100 і більше разів перевищує 

неоподатковуваний дохід громадян – 96,050 і більше грн.)охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб 

арешт на строк до 6 місяців  

або  

обмеження волі на строк до 3 років 

або  

позбавлення волі на той самий строк,  

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років 

із штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 4,250 до 12,750 грн.) 

 

У разі спричинення в результаті зловживання владою або службовим позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права 
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становищем тяжких наслідків, тобто наслідків, які у двісті п’ятдесят і 

більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян (240,125 грн. і більше). 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (від 8,500 до 17,000 грн.) 

 

Стаття 364
1
КК.Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-

правової форми 

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми  

- 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 (в 100 і більше разів перевищує 

неоподатковуваний дохід громадян – 96,050 і більше 

грн.)охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, 

або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних 

осіб 

штраф від 150 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян(від 2,550 до 6,800 грн.) або  

арешт на строк до 3 місяців, або  

обмеження волі на строк до 2 років,  

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 2 років 

У разі спричинення в результаті зловживання повноваженнями 

службовою особою юридичної особи приватного права незалежно 

від організаційно-правової форми  

тяжких наслідків, тобто наслідків, які у 250 і більше разів перевищують 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян (240,125 грн.і більше) 

штраф від 400 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 6,800 до 15,300 грн.)  

або  

арештом на строк до 6 місяців,  
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або  

позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

3 років 

 

 

Стаття 365
2
КК.Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги 

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 

послуги:  

- 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  

 

 

 

 

 

 

обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 10 років 
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- державним реєстратором,  

- суб’єктом державної реєстрації прав,  

- державним виконавцем,  

- приватним виконавцем  

з метою отримання неправомірної вигоди,  

якщо це завдало істотної шкоди (в 100 і більше разів перевищує 

неоподатковуваний дохід громадян – 96,050 і більше 

грн.)охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, 

державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб 

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 

послуги,вчинене стосовно: 

неповнолітньої чи недієздатної особи,  

особи похилого віку  

або 

повторно 

 

обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк 

від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років 

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 

послуги,вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи 

похилого віку  або повторно, 

якщо вони спричинили тяжкі наслідки, тобто наслідки, які у 250 і 

більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян (240,125 грн. і  більше) 

позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

3 років, з конфіскацією майна або без такої 
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Стаття 366-1КК. Декларування недостовірної інформації 

 

- Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації 

- Умисне неподання декларації 

 

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних 

відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта 

декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості 

відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб (480,250 грн.) 

 

!Увага! Слід звернути увагу на те, що кримінальну відповідальність 

встановлено за умисненеподання декларації. Тобто особа, перед 

зайняттям посади на державній службі, має бути попереджена про 

обов’язок подавати декларацію. Якщо особа не була попереджена, 

кримінальна відповідальність відсутня, оскільки відсутній умисел на 

неподання декларації.  

 

 

 

штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 42,500 до 51,000 грн.) 
 

або  

 

громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або  

 

позбавлення волі на строк до 2 років, 

 

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років. 
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Стаття 368 КК. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 

прохання надати неправомірну вигоду для себе чи третьої особи  

за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, 

хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах 

третьої особи будь-якої діїз використанням наданої їй влади чи 

службового становища 

 

штраф від 1,000 до 1,500 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 17,000 до 25,500 грн.)  

або  

арештом на строк від 3 до 6 місяців,  

або  

позбавленням волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. 

у разі, коли неправомірна вигода була у значному розмірі (96,050.00 

грн.) 

позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

3 років 

ті самі дії, якщо: 

неправомірна вигода була у великому розмірі (192,100 грн.) 

або  

вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище 

(особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням 

здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а 

також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в 

установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі 

функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним 

 

 

позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

3 років, з конфіскацією майна 
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органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним 

органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним 

органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом 

або законом; 

посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" 

належать до категорії "Б", судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім тих, 

чиї посади віднесені до осіб, які займають особливо відповідальне становище, 

керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць),  

або  

за попередньою змовою групою осіб,  

або  

повторно, або 

поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (вимога щодо надання 

неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з 

використанням свого становища, наданих повноважень, влади, службового 

становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, або умисне 

створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою 

запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів) 

ті самі дії, предметом яких була неправомірна вигода в особливо 

великому розмірі (480,250 грн.),  

або  

вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне 

становище:  

 

 

позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

3 років, з конфіскацією майна 
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(1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету 

Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, члени 

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, Голова Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна 

України, його перший заступник та заступники, члени Центральної виборчої 

комісії, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України, 

Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники, Голова 

Конституційного Суду України, його заступники та судді Конституційного 

Суду України, Голова Верховного Суду України, його перший заступник, 

заступники та судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих 

судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів, Голова 

Національного банку України, його перший заступник та заступники, 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший 

заступник та заступники, Постійний Представник Президента України в 

Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступники, радники 

та помічники Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-
міністра України; 

2) особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну 

службу" належать до категорії "А"; 

3) особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України "Про службу в 

органах місцевого самоврядування" віднесені до першої та другої категорій 

посад в органах місцевого самоврядування) 

Стаття 368
2
КК.Незаконне збагачення 

Визнана неконституційною на підставі Рішення Конституційного Суду України № 1-р/2019 від 26.02.2019 

 

31 жовтня 2019 року Верховною Радою України було прийнято законопроект, спрямований на відновлення кримінальної відповідальності за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#n68


Таблиця 1.3.1 

незаконне збагачення у статті 368
5
 КК.Станом на 18листопада 2019 рокуданий законопроект ще не підписаний Президентом.   

 

Стаття 368
3
КК.Підкуп службової особи юридичної особи стаття  приватного права незалежно від організаційно-правової форми 

пропозиція чи обіцянка надати їй або третій особі неправомірну вигоду 

надання такої вигоди  

або  

прохання надати неправомірну вигоду  

за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність з 

використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, 

обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи 

штраф від 150 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян  (від 2,550 до 6,800 грн.) 

або  

громадські роботи на строк від 100 до 200 годин,  

або  

обмеження волі на строк до 2 років,  

або  

позбавлення волі до 2 років 

такі дії якщо вчинені  

повторно  

або  

за попередньою змовою групою осіб  

чи  

організованою групою 

штраф від 350 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 5,950 до 11,900 грн.) 

або  

обмеженням волі на строк до 4 років,  

або  

позбавленням волі на строк до 4 років 

прийняття пропозиції, обіцянки  штраф від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів 
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або  

одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення 

дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в 

інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в 

інтересах третьої особи 

громадян (від 8,500 до 12,750 грн.) або  

виправні роботи на строк до 2 років,  

або  

арешт на строк до 6 місяців,  

або 

обмеження волі на строк до 3 років,  

або  

позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди  

вчинені повторно  

або  

за попередньою змовою групою осіб 

чи  

поєднані з вимаганням неправомірної вигоди 

позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права 

обіймати певні посадичи займатися певною діяльністю на строк до 3 

років, з конфіскацією майна 

 

 

Стаття 368
4
КК Підкуп особи, яка надає публічні послуги 

пропозиція чи обіцянка: штраф від 150 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів 
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- аудитору, 

- нотаріусу, 

- оцінювачу, 

- іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою 

місцевого самоврядування, але провадить 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), 

надати йому/їй або третій особі неправомірну вигоду, 

надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення особою, 

яка надає публічні послуги, дій або її бездіяльність з 

використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто 

пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи 

громадян (від 2,550 до 6,800 грн.) 

або  

громадськими роботами на строк від 100 до 200 годин, 

або  

обмеженням волі на строк до 2 років,  

або  

позбавлення волі на строк до 2 років 

 

підкуп особи, яка надає публічні послуги, вчинений повторно  

або  

за попередньою змовою групою осіб  

чи організованою групою 

 

штраф від 350 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 5,950 до 11,900 грн.) 

або  

обмеження волі на строк до 4 років,  

або  
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позбавлення волі на строк до 4 років 

Прийняття пропозиції, обіцянки  

або  

одержання  

особою, яка надає публічні послуги  

неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або 

бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах 

того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої 

особи 

штраф від 750 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 12,750 до 17,000 грн.) 

або  

виправними роботами на строк від одного до двох років,  

або  

арешт на строк до 6 місяців,  

або  

обмеження волі на строк від 2 до 5 років,  

або  

позбавлення волі на строк від 2 до 5 років  

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання особою, яка надає 

публічні послуги неправомірної вигоди вчинені  

повторно  

або  

за попередньою змовою групою осіб 

чи  

 

позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

3 років, з конфіскацією майна. 
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поєднані з вимаганням неправомірної вигоди 

 

Стаття 369 КК.Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі 

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 

особі  

або  

третій особі  

за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто 

пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи 

будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового 

становища 

штраф від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 8,500 до 12,750 грн.) 

або  

обмеження волі на строк від 2 до 4 років,  

або позбавленням волі на строк від 2 до 4 років 

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 

особі  

вчинені повторно 

 

позбавленням волі на строк від 3 до 6років із штрафом від 500 до 

1000  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,500 до 

17,000 грн.), з конфіскацією майна або без такої 

якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає 

відповідальне становище (див. ст. 368 КК вище),  

або 

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 

особі, у тому числі повторні, 

позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна 

або  

без такої 
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вчинені за попередньою змовою групою осіб 

якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає 

особливо відповідальне становище(див. ст. 368 КК вище),  

або  

вчинені організованою групою осіб чи її учасником 

позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна 

або без такої 

 

 

Стаття 369
2
КК. Зловживання впливом 

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 

штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (від 3,400 до 8,500 грн.) 

або  

обмеженням волі на строк від 2 до 5 років,  

або 

позбавленням волі на строк до 2 років 

прийняття пропозиції, обіцянки  

або  

одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи  

за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави,  

або  

штраф від 750 до 1,500 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (12,750 до 25,500 грн.) 

 або  

позбавленням волі на строк від 2 до 5 років 
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пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди 

прийняття пропозиції, обіцянки  

або  

одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на 

прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави (відповідно до статті 3 закону про запобігання корупції), 

поєднане з вимаганням такої вигоди 

позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна 

 

 

Стаття 191 КК ч. 2-5. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем 

Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом 

зловживання службовим становищем  

 

обмеження волі на строк до 5 років  

або  

позбавлення волі на строк до 5 років,  

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3років 

вчинені повторно  

або  

за попередньою змовою групою осіб 

обмеження волі на строк від 3 до 5 років  

або  

позбавлення волі на строк від 3 до 8 років,  

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років 

якщо вони вчинені у великих розмірах (сума, яка в 250 і більше разів позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права 
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перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент 

вчинення злочину - 240,125  грн. і більше у 2019 році) 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

3 років 

якщо вони вчинені в особливо великих розмірах (суму, яка в 600 і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян 

на момент вчинення злочину - 576,300  грн. та більше на 2019 рік) 

або 

організованою групою 

позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

3 років та з конфіскацією майна 

 

Стаття 262 КК ч. 2-3.  Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи 

радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом зловживанням службовим становищем 

Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або 

заволодіння ними шляхом зловживанням службовим становищем 

позбавлення волі на строк від 5 до 10 років 

 

Вчинені організованою групою 

 

позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна 

 

Стаття 308 КК ч. 2-3.Заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами шляхом зловживання 

службової особи своїм службовим становищем 

заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами або 

їх аналогами шляхом зловживання службової особи своїм службовим 

становищем 

позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 

3 років та з конфіскацією майна 
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якщо вони вчинені в особливо великих розмірах,  

або 

організованою групою  

а також вимагання цих засобів чи речовин, поєднане з насильством, 

небезпечним для життя і здоров’я 

 

позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна 

 

Стаття 312 КК ч. 2-3. Заволодіння прекурсорами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем 

заволодіння прекурсорами шляхом зловживання службової особи 

своїм службовим становищем 

позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

3 років 

вчинені організованою групою  

або 

в особливо великих розмірах (встановлюється Міністерством охорони 

здоров’я для кожного конкретного виду прекурсору) 

а також їх вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя і 

здоров'я 

позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

3 років та з конфіскацією майна 

 

 

Стаття 313КК ч. 2-3. Заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем 

заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів, шляхом зловживання 

позбавлення волі на строк від 2 до 6 років 
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службовою особою своїм службовим становищем 

вчинені організованою групою або з метою виготовлення особливо 

небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів.  

а також його вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для 

життя і здоров’я 

позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна 

 

Стаття 320 КК ч. 2. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, 

якщо це призвело до  заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами чи прекурсорами 

Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, якщо це призвело 

до заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх 

аналогами чи прекурсорами шляхом зловживання службовою особою 

своїм службовим становищем  

 

штраф від 70 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 

1,190 до 2,040 грн.) 

або  

арешт на строк від 3 до 6 місяців,  

або  

позбавлення волі на строк від 3 до 5 років,  

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років 

 

Стаття 357 КК. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи 

зловживання службовим становищем або їх пошкодження 

Заволодіння документами, штампами, печатками шляхом зловживання штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 850 
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службовим становищем грн.) 

або  

обмеження волі на строк до 3 років 

якщо спричинило порушення роботи підприємства, установи чи 

організації  

або  

вчинено щодо особливо важливих документів, штампів, печаток 

 

штраф до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,190 

грн.)  

або 

обмеження волі на строк до 3 років,  

або  

позбавлення волі на строк до 3 років 

 

Стаття 410 КК ч. 2-4. Викрадення, привласнення, вимагання військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем 

зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого 

військового майна 

Викрадення, привласнення, вимагання військовою службовою особою 

із зловживанням службовим становищем зброї, бойових припасів, 

вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової 

та спеціальної техніки чи іншого військового майна, вчинені шляхом 

зловживання службовим становищем 

позбавлення волі на строк від 5 до 10 років 

якщо вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану позбавлення волі на строк від 5 до 12 

вчинені в умовах воєнного стану  

або  

позбавлення волі на строк від 10 до 15 років 
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в бойовій обстановці,  

а також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, 

небезпечним для життя і здоров’я потерпілого 

 

 


