
 

 

Кримінальний кодекс України 
Норма, яка діяла у 2018 році Норма в редакції Закону 2227-VIII 

 

Підстава змін: Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» 

 

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, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого. 

 

2. Вилучення у людини шляхом примушування або обману її 

органів або тканин з метою їх трансплантації - 

 

карається 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. 

 

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо особи, 

яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій 

залежності від винного, - 

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 або без такого. 

 

4. Незаконна торгівля органами або тканинами людини - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку 

трансплантації анатомічних матеріалів людини 

1. Порушення встановленого законом порядку трансплантації 

анатомічних матеріалів 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, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого. 

 

2. Вилучення у людини шляхом примушування або обману її 

анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації - 

карається позбавленням волі на строк до п’яти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

 

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо особи, 

яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій 

залежності від винного, - 

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

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

 

4. Незаконна торгівля анатомічними матеріалами людини - 

карається позбавленням волі на строк до п’яти років. 



 

 

 

5. Дії, передбачені частинами другою, третьою чи четвертою цієї 

статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або участь у 

транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю, - 

 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з 

позбавленням права обіймати певні посади і займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

 

5. Дії, передбачені частинами другою, третьою чи четвертою цієї 

статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або участь у 

транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю, - 

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

позбавленням права обіймати певні посади і займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

 

Підстава змін: України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання 

незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів» 

Кодекс доповнено новою статтею: 

Стаття 201-1. Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю 

лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, 

заборонених до вивозу за межі митної території України 

1. Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або 

пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної 

території України, - 

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

2. Та сама дія, вчинена особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 201, 201-1, 246 цього Кодексу, або за попередньою 

змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, - 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, - 

караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 



 

 

Примітка. 1. Під цінними та рідкісними породами дерев у цій статті слід розуміти роди дерев, передбачені статтею 1 Закону України "Про 

особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів". 

2. Під переміщенням у великому розмірі у цій статті слід розуміти переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід 

дерев, а також лісоматеріалів необроблених, вартість яких в одну тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, 

під переміщенням в особливо великому розмірі - вартість яких у дві тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

 *також внесено доповнення до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, яким розслідування злочинів, передбачених 

ст. 201-1 віднесено до підслідності слідчих органів безпеки. 

Стаття 246. Незаконна порубка лісу 

 

Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших 

лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення 

таких дій у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-

заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах - 

 

карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той 

самий строк. 

 

Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою 

осіб, - 

 

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

позбавленням волі на той самий строк. 

Стаття 246. Незаконна порубка або незаконне перевезення, 

зберігання, збут лісу 

1. Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та 

інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно 

зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, - 

карається штрафом від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на 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, - 

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені у 

заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного 

фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах, - 

караються штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на 

строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк. 

4. Дії, передбачені частинами першою, другою чи третьою цієї 

статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років. 



 

 

Примітка. 1. У цій статті істотною шкодою вважається така шкода, 

яка у дві тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян, або інша істотна шкода, завдана навколишньому 

природному середовищу в частині забезпечення ефективної охорони, 

належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів. 

2. У цій статті тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які у 

п’ять тисяч і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян. 

 

 

Підстава змін: Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 

щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» 

 

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, - 

 

караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

 

2. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття 

підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує 

масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше 

була засуджена за цією статтею, - 

 

карається штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

3. Незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій 

або другій цієї статті, з недоброякісної сировини (матеріалів), що 

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 

спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, 

тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, 

пального або інших підакцизних товарів - 

караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та 

знищенням незаконно виготовлених товарів. 

2. Незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових 

дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, 

промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних 

товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією 

статтею, - 

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

конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних 

товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. 

3. Незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій 

або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, 



 

 

становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконний 

збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких 

наслідків, - 

 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 

а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило 

смерть особи, - 

 

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років 

з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно 

виробленої або придбаної продукції, обладнання для її 

виготовлення. 

 


