
Порівняльна таблиця  

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

(щодо приведення норм Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України у 

відповідність до завдань кримінального провадження)» 

 

Норми чинної редакції Норми проекту закону України 

Кримінальний процесуальний кодекс України 

Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу 

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

окремих вказівок, мають таке значення: 

… 

Пункт відсутній 

 

 

 

 

… 

Пункт відсутній 

 

 

 

Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу 

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

вказівок, мають таке значення: 

… 

14-1) Обґрунтована підозра – наявність фактів або 

інформації, що можуть переконати об’єктивного 

спостерігача у тому, що особа, про яку йдеться, могла 

вчинити правопорушення, яке становить предмет 

кримінального провадження; 

… 

15-1) Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

– процесуальна діяльність прокурора у кримінальному 

провадженні, що здійснюється ним, шляхом реалізації ним 

повноважень у обсязі, передбаченому законом та  



 

 

 

 

… 

необхідному для визначення ходу досудового розслідування 

кримінального провадження, належного нагляду за його 

законністю з метою забезпечення прав учасників 

провадження та гарантування виконання його завдань; 

… 

Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження 

… 

Частина відсутня 

Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження 

… 

3. Гарантіями реалізації засад, визначених частиною 1 цієї 

статті, є здійснення уповноваженими суб'єктами 

процесуального керівництва та судового контролю під час 

досудового розслідування. 

 

Стаття 36. Прокурор 

 

1. Прокурор, 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 та інші фізичні особи 

зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні 

Стаття 36. Прокурор 

 

1. Прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до 

вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній 

діяльності, втручання в яку уповноважених законом осіб 

допускається у передбачених законом випадках і 

незалежним від будь-яких осіб, не наділених законними 

повноваженнями. Органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації, 



рішення прокурора. 

 

 

2. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів 

під час проведення досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 

уповноважений: 

… 

4) доручати слідчому, органу досудового розслідування 

проведення у встановлений прокурором строк слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, 

інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх 

проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках 

- особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні 

дії в порядку, визначеному цим Кодексом; 

Абзац відсутній 

 

 

 

 

 

службові та інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні 

вимоги та процесуальні рішення прокурора. 

2. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під 

час проведення досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 

уповноважений: 

… 

4) доручати слідчому, органу досудового розслідування 

проведення у встановлений прокурором строк слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших 

процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення, з 

виконанням останніх у визначений прокурором строк, чи 

брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто 

проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, 

визначеному цим Кодексом.  

У разі, якщо слідчий, який здійснює досудове 

розслідування з поважних причин тимчасово позбавлений 

можливості виконати доручення, прокурор має право 

передоручити проведення окремої процесуальної дії 

іншому слідчому із внесенням відповідних даних до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань; 



… 

10) погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань 

слідчого до слідчого судді про проведення слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, 

інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим 

Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі 

клопотання; 

 

… 

22) Пункт відсутній 

… 

10) погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань 

слідчого до слідчого судді про проведення слідчих 

(розшукових ) дій невідкладно, але не пізніше як протягом 

доби, негласних слідчих розшукових дій – невідкладно, але 

не пізніше як протягом 12 годин, інших процесуальних дій 

у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно 

подавати слідчому судді такі клопотання; 

… 

22) Прокурор зобов’язаний ознайомити  учасників 

кримінального провадження з порядком відшкодування 

шкоди, завданої незаконними діями уповноважених 

органів під час досудового розслідування кримінального 

провадження. 

Стаття 37. Призначення та заміна прокурора 

1. Прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора 

у конкретному кримінальному провадженні, визначається 

керівником відповідного органу прокуратури після початку 

досудового розслідування. У разі необхідності керівник 

органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які 

здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному 

Стаття 37. Призначення та заміна прокурора 

1. Прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у 

конкретному кримінальному провадженні визначається 

автоматизованою системою. У разі необхідності, за 

рішенням керівника органу прокуратури, у такий спосіб 

може визначатися група прокурорів, які здійснюватимуть 

повноваження прокурорів у конкретному кримінальному 



кримінальному провадженні, а також старшого прокурора 

такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів. 

… 

3. Якщо прокурор, який у відповідному кримінальному 

провадженні здійснює повноваження прокурора, не може 

їх здійснювати через задоволення заяви про його відвід, 

тяжку хворобу, звільнення з органу прокуратури або з 

іншої поважної причини, що унеможливлює його участь у 

кримінальному провадженні, повноваження прокурора 

покладаються на іншого прокурора керівником 

відповідного органу прокуратури. У виняткових випадках 

повноваження прокурора можуть бути покладені 

керівником органу прокуратури на іншого прокурора цього 

органу прокуратури через неефективне здійснення 

прокурором нагляду за дотриманням законів під час 

проведення досудового розслідування. 

провадженні, а також старший прокурор такої групи, який 

здійснюватиме керівництво діями інших прокурорів; 

… 

3. Якщо прокурор, який у відповідному кримінальному 

провадженні здійснює повноваження прокурора, не може їх 

здійснювати через задоволення заяви про його відвід, тяжку 

хворобу, звільнення з органу прокуратури або з іншої 

поважної причини, що унеможливлює його участь у 

кримінальному провадженні, за рішенням керівника органу 

прокуратури, здійснюється автоматичний перерозподіл 

кримінальних проваджень між іншими прокурорами.  У 

виняткових випадках, за рішенням керівника органу 

прокуратури, повноваження прокурора можуть бути 

покладені на іншого прокурора цього органу прокуратури 

на підставі неефективного здійснення прокурором нагляду 

за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування. Визначення іншого прокурора здійснюється 

за допомогою автоматизованої системи. 

Примітка відсутня Примітка: для цілей цієї статті під неефективним наглядом 

слід розуміти наявність виявлених та задокументованих 

фактів порушення прав учасників кримінального 



провадження та (або) випадків незабезпечення здійснення 

досудового розслідування у розумні строки. 

Стаття 40. Слідчий органу досудового розслідування 

 

1. Слідчий несе відповідальність за законність та 

своєчасність здійснення процесуальних дій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Стаття 40. Слідчий органу досудового розслідування 

 

1. Слідчий зобов’язаний забезпечити здійснення 

процесуальних дій у найкоротші строки, незалежно від 

того чи рішення приймається ним самостійно, потребує 

погодження з прокурором (одержання ухвали слідчого 

судді) або виконується за вказівкою прокурора з 

урахуванням можливості виконання процесуальної дії 

особисто або необхідності доручення її виконання 

уповноваженим особам. Слідчий несе відповідальність за 

законність та своєчасність прийняття рішення і вчинення 

процесуальних дій, дотримання розумних строків при їх 

здійсненні.  

… 

Стаття 56. Права потерпілого 

1. Протягом кримінального провадження потерпілий має 

право: 

… 

3)  подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, 

Стаття 56. Права потерпілого 

1. Протягом кримінального провадження потерпілий має 

право: 

… 

3) витребовувати та невідкладно отримувати від органів 



суду; 

 

 

 

 

… 

2.  Під час досудового розслідування потерпілий має право: 

… 

Пункт відсутній 

державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, службових та фізичних 

осіб речей, копій документів, відомостей, висновків 

експертів, висновків ревізій, актів перевірок, подавати 

докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; 

… 

2. Під час досудового розслідування потерпілий має право: 

… 

6) бути завчасно повідомленим про час та місце першого 

представлення підозрюваного слідчому судді та бути 

присутнім під час нього. 

Стаття 132. Загальні правила застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження 

… 

Частина відсутня 

Стаття 132. Загальні правила застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження 

… 

7. Під час досудового розслідування злочинів невеликої та 

середньої тяжкості питання про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження може 

розглядатися слідчим суддею без виклику сторін, за 

клопотанням прокурора та за погодженням з потерпілим і 

стороною захисту. 

Стаття 140. Привід   Стаття 140. Привід  



… 

2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час 

досудового розслідування - слідчим суддею за 

клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, 

а під час судового провадження - судом за клопотанням 

сторони кримінального провадження, потерпілого, 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, або з власної ініціативи. Рішення про 

здійснення приводу приймається у формі ухвали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час 

досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням 

слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового 

провадження - судом за клопотанням сторони кримінального 

провадження, потерпілого, представника юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. 

Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.  

У разі, якщо прокурор має обґрунтовану підозру щодо 

наявності загрози життю або здоров’ю особи, яка підлягає 

приводу, ймовірності її втечі або зникнення, настання 

несприятливих наслідків для розслідування у разі 

несвоєчасного приводу цієї особи, він має право попередньо 

погодити клопотання слідчого про привід самостійно. 

Протягом доби з моменту ухвалення такого рішення 

прокурор зобов’язаний звернутися до слідчого судді для 

отримання відповідної ухвали. У разі, якщо слідчий суддя 

відмовляє у задоволенні такого клопотання, ним одночасно 

вирішується питання про компенсацію відповідній особі 

шкоди в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 



3. Привід може бути застосований до підозрюваного, 

обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути 

застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, осіб 

з інвалідністю першої або другої груп, особи, яка 

одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей з 

інвалідністю, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не 

можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника 

кадрового складу розвідувального органу України під час 

виконання ним своїх службових обов’язків здійснюється 

тільки в присутності офіційних представників цього 

органу. 

3. Привід може бути застосований до підозрюваного, 

обвинуваченого, свідка, а під час розслідування злочинів 

проти життя і здоров’я особи, її волі, честі та гідності, 

статевої свободи та статевої недоторканності, проти 

власності – і до потерпілого. 

Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої 

особи, вагітної жінки, осіб з інвалідністю першої або другої 

груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести 

років або дітей з інвалідністю, а також осіб, які згідно із цим 

Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід 

співробітника кадрового складу розвідувального органу 

України під час виконання ним своїх службових обов’язків 

здійснюється тільки в присутності офіційних представників 

цього органу. 

Стаття 144. Загальні положення накладення грошового 

стягнення 

… 

2. Грошове стягнення накладається: під час досудового 

розслідування - ухвалою слідчого судді за клопотанням 

слідчого, прокурора чи за власною ініціативою, а під час 

судового провадження - ухвалою суду за клопотанням 

Стаття 144. Загальні положення накладення грошового 

стягнення 

… 

2. Грошове стягнення накладається: під час досудового 

розслідування - ухвалою слідчого судді за клопотанням 

слідчого, погодженого з прокурором, клопотанням прокурора 

чи за власною ініціативою, а під час судового провадження - 



прокурора чи за власною ініціативою. ухвалою суду за клопотанням прокурора чи за власною 

ініціативою. 

Стаття 155. Клопотання про відсторонення від посади 

… 

2. У клопотанні зазначаються: 

… 

6) виклад обставин, що дають підстави вважати, що 

підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, 

знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве 

значення для досудового розслідування, незаконними 

засобами впливатиме на свідків та інших учасників 

кримінального провадження або протиправно 

перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим 

чином; 

… 

Стаття 155. Клопотання про відсторонення від посади 

… 

2. У клопотанні зазначаються: 

… 

6) виклад обставин, що дають підстави вважати, що 

підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, 

знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве 

значення для досудового розслідування, незаконними засобами 

впливатиме на свідків та інших учасників кримінального 

провадження, підбурюватиме до цього інших осіб або 

протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню 

іншим чином; 

… 

Стаття 176. Загальні положення про запобіжні заходи 

… 

4. Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового 

розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, 

погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, 

а під час судового провадження - судом за клопотанням 

Стаття 176. Загальні положення про запобіжні заходи 

… 

4. Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового 

розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, 

погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а 

під час судового провадження - судом за клопотанням 



прокурора. прокурора. Якщо клопотання слідчого містить технічні 

помилки, описки або виклад таких даних не відповідає 

відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

досудових розслідувань, прокурор має право самостійно 

усунути відповідні недоліки, про що повідомляє слідчого за 

допомогою засобів зв’язку. 

Стаття 177. Мета і підстави застосування запобіжних 

заходів 

1. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення 

виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на 

нього процесуальних обов’язків, а також запобігання 

спробам: 

… 

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого 

підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у 

цьому ж кримінальному провадженні; 

 

… 

Стаття 177. Мета і підстави застосування запобіжних заходів 

1. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення 

виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього 

процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам: 

… 

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого 

підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому 

ж кримінальному провадженні або підбурювати до цього 

інших осіб; 

… 

Стаття 193. Порядок розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу 

1. Розгляд клопотання про застосування запобіжного 

Стаття 193. Порядок розгляду клопотання про застосування 

запобіжного заходу 

1. Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу 



заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, 

обвинуваченого, його захисника, крім випадків, 

передбачених частиною шостою цієї статті. 

 

… 

4. За клопотанням сторін або за власною ініціативою 

слідчий суддя, суд має право заслухати будь-якого свідка 

чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для 

вирішення питання про застосування запобіжного заходу. 

здійснюється за участю прокурора, потерпілого та(або) його 

законного представника, підозрюваного(обвинуваченого), 

його захисника, крім випадків, передбачених частиною 

шостою цієї статті. 

… 

4. За клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий 

суддя, суд має право заслухати думку потерпілого (його 

законного представника), будь-якого свідка чи дослідити 

будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання 

про застосування запобіжного заходу. 

Стаття 225. Допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні 

1. У виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю 

отримання показань свідка чи потерпілого під час 

досудового розслідування, якщо через існування небезпеки 

для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої 

хвороби, наявності інших обставин, що можуть 

унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи 

достовірність показань, сторона кримінального 

провадження, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, мають право звернутися до 

Стаття 225. Допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні 

1. У виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю 

отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового 

розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і 

здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, 

обґрунтованих підстав вважати, що особа відмовиться від 

показань під час судового розгляду через тиск або погрози 

щодо неї або членів її сім`ї, близьких осіб, наявності інших 

обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або 

вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона 



слідчого судді із клопотанням провести допит такого 

свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У 

цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у 

судовому засіданні в місці розташування суду або 

перебування хворого свідка, потерпілого в присутності 

сторін кримінального провадження з дотриманням правил 

проведення допиту під час судового розгляду. 

Неприбуття сторони, що була належним чином 

повідомлена про місце та час проведення судового 

засідання, для участі в допиті особи за клопотанням 

протилежної сторони не перешкоджає проведенню такого 

допиту в судовому засіданні. 

Допит особи згідно з положеннями цієї статті може 

бути також проведений за відсутності сторони захисту, 

якщо на момент його проведення жодній особі не 

повідомлено про підозру у цьому кримінальному 

провадженні. 

 

 

… 

кримінального провадження, представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися 

до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка 

чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку 

допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні 

в місці розташування суду або перебування хворого свідка, 

потерпілого в присутності сторін кримінального провадження 

з дотриманням правил проведення допиту під час судового 

розгляду. Першочерговими підставами для допиту у 

судовому засіданні через існування небезпеки для життя і 

здоров’я є тяжкість стану здоров’я особи, вік старше 80 

років або направлення її для участі у військових операціях. 

Допиту слідчим суддею під час досудового розслідування 

підлягають підозрюваний, обвинувачений, якщо існують 

обґрунтовані підстави вважати, що дана особа з метою 

уникнення кримінальної відповідальності відмовиться під 

час судового провадження від показань, попередньо даних 

слідчому та/або прокурору. У такому разі допит 

проводиться в умовах закритого судового засідання. 

… 



Стаття 233. Проникнення до житла чи іншого володіння 

особи 

… 

3. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали 

слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи 

лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням 

життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням 

осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому 

випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором 

зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій 

звернутися з клопотанням про проведення обшуку до 

слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання 

згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, 

крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для 

проникнення до житла чи іншого володіння особи без 

ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться 

погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий 

суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, 

встановлені внаслідок такого обшуку докази є 

недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню 

в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу. 

Стаття 233. Проникнення до житла чи іншого володіння особи 

… 

3. Слідчий, за погодженням з прокурором, який здійснює 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді 

увійти до житла чи іншого володіння особи лише у 

невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя 

людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку 

прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов’язаний 

невідкладно після здійснення таких дій звернутися з 

клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. 

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами 

статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно 

були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого 

володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор 

відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або 

слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, 

встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, 

а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, 

передбаченому статтею 255 цього Кодексу. 



… … 

Стаття 234. Обшук 

… 

2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді 

місцевого загального суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться орган досудового 

розслідування. 

 

… 

Стаття 234. Обшук 

… 

2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді 

місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції 

якого знаходиться орган досудового розслідування. При 

розслідуванні особливо тяжких злочинів участь прокурора 

у проведенні обшуку є обов’язковою. 

… 

Кримінальний кодекс України 

Стаття 371. Завідомо незаконні затримання, привід, 

домашній арешт або тримання під вартою 

1. Завідомо незаконне затримання або незаконний 

привід - 

караються позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років 

або обмеженням волі на строк до трьох років. 

2. Завідомо незаконні домашній арешт або тримання під 

вартою - 

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти 

років або позбавленням волі на той самий строк. 

Стаття 371. Завідомо незаконні затримання, привід, 

домашній арешт або тримання під вартою 

1. Завідомо незаконне затримання або незаконний привід - 

караються позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до п'яти  від п’яти до 

десяти років або  та обмеженням волі на строк до трьох років. 

2. Завідомо незаконні домашній арешт або тримання під 

вартою - 

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років 

або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною 



3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї 

статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або були 

вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих 

інтересах, - 

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. 

 

діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї 

статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або були вчинені 

з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, - 

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 від 

п’ятнадцяти до двадцяти років. 

Стаття 372. Притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності 

1. Притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності слідчим, прокурором чи іншою 

уповноваженою на те законом особою - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

2. Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у 

вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також 

поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення 

або іншою фальсифікацією, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до 

десяти років. 

Стаття 372. Притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності 

1. Притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності слідчим, прокурором чи іншою 

уповноваженою на те законом особою - 

карається обмеженням волі на строк до від п'яти до десяти 

років або позбавленням волі на той самий строк. 

2. Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні 

тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі 

штучним створенням доказів обвинувачення або іншою 

фальсифікацією, - 

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

п’ятнадцяти років. 



 

Стаття 373. Примушування давати показання 

1. Примушування давати показання при допиті шляхом 

незаконних дій з боку прокурора, слідчого або працівника 

підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, - 

карається обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

2. Ті самі дії, поєднані із застосуванням насильства або 

із знущанням над особою, за відсутності ознак катування, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до 

восьми років. 

Стаття 373. Примушування давати показання 

1. Примушування давати показання при допиті шляхом 

незаконних дій з боку прокурора, слідчого або працівника 

підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, - 

карається обмеженням волі на строк до від трьох до п’яти 

років або позбавленням волі на той самий строк. 

2. Ті самі дії, поєднані із застосуванням насильства або із 

знущанням над особою, за відсутності ознак катування, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми 

років п’яти до десяти років. 

 

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 трьохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або арештом 

на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати 

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 трьохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або арештом на 

строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від 

трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні 



певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років або без такого. 

2. Ті самі дії, які призвели до засудження невинної 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. 

 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років або без такого. 

2. Ті самі дії, які призвели до засудження невинної 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 

п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років. 

Стаття 381. Розголошення відомостей про заходи 

безпеки щодо особи, взятої під захист 

1. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо 

особи, взятої під захист, службовою особою, якою 

прийнято рішення про ці заходи, особою, яка їх здійснює, 

або службовою особою, якій ці рішення стали відомі у 

зв'язку з її службовим становищем, а так само особою, 

взятою під захист, якщо ці дії спричинили шкоду здоров'ю 

особи, взятої під захист, - 

карається штрафом від ста до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

Стаття 381. Розголошення відомостей про заходи безпеки 

щодо особи, взятої під захист 

1. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо 

особи, взятої під захист, службовою особою, якою прийнято 

рішення про ці заходи, особою, яка їх здійснює, або 

службовою особою, якій ці рішення стали відомі у зв'язку з її 

службовим становищем, а так само особою, взятою під захист, 

якщо ці дії спричинили шкоду здоров'ю особи, взятої під 

захист, - 

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 



виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили смерть особи, 

взятої під захист, або інші тяжкі наслідки, - 

караються арештом на строк до шести місяців або 

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

волі на той самий строк. 

 

строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох 

років або позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили смерть особи, взятої 

під захист, або інші тяжкі наслідки, - 

караються арештом на строк до шести місяців або 

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

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

 



Стаття відсутня Стаття 381-1. Невиконання слідчим вказівок прокурора 

1. Умисне систематичне невиконання слідчим органу 

досудового розслідування законних вказівок прокурора, 

наданих ним письмово в установленому Кримінальним 

процесуальним кодексом України порядку, при здійсненні 

кримінального провадження, якщо воно могло призвести 

до порушення або обмеження прав, свобод і законних 

інтересів учасників кримінального провадження,  - 

 

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

2. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, 

передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли 

істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам 

громадян, державним чи громадським інтересам або 

інтересам юридичних осіб, - 

 

караються обмеженням волі на строк до трьох років, з  

позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Стаття 387. Розголошення даних оперативно- Стаття 387. Розголошення даних оперативно-розшукової 



розшукової діяльності, досудового розслідування 

1. Розголошення без письмового дозволу прокурора, 

слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову 

діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або 

досудового розслідування особою, попередженою в 

установленому законом порядку про обов'язок не 

розголошувати такі дані, - 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років. 

2. Розголошення даних оперативно-розшукової 

діяльності, досудового розслідування, вчинене суддею, 

прокурором, слідчим, працівником оперативно-

розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця 

особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій 

діяльності, досудовому розслідуванні - 

карається штрафом від ста до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 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 

діяльності, досудового розслідування 

1. Розголошення без письмового дозволу прокурора, 

слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову 

діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або 

досудового розслідування особою, попередженою в 

установленому законом порядку про обов'язок не 

розголошувати такі дані, - 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років. 

2. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, 

досудового розслідування, вчинене суддею, прокурором, 

слідчим, працівником оперативно-розшукового органу 

незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь 

в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому 

розслідуванні - 

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян 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 або позбавленням 



трьох років. 

3. Дія, передбачена частиною другою цієї статті, якщо 

розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і 

гідність, - 

карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти 

років з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

волі на такий самий строк. 

3. Дія, передбачена частиною другою цієї статті, якщо 

розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і 

гідність, - 

карається обмеженням позбавленням волі на строк від 

трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох 

п’яти років. 

Стаття 389-1. Умисне невиконання угоди про 

примирення або про визнання винуватості 

1. Умисне невиконання засудженим угоди про 

примирення або про визнання винуватості - 

карається арештом на строк до шести місяців або 

обмеженням волі на строк до трьох років. 

 

Стаття 389-1. Умисне невиконання угоди про примирення 

або про визнання винуватості 

1. Умисне невиконання засудженим угоди про примирення 

або про визнання винуватості - 

карається арештом на строк до шести місяців або 

обмеженням волі на строк до трьох років. 

Стаття 390-1. Невиконання обмежувальних заходів, 

обмежувальних приписів або непроходження програми для 

кривдників 

Умисне невиконання обмежувальних заходів, 

передбачених статтею 91-1 цього Кодексу, або умисне 

невиконання обмежувальних приписів, або умисне 

Стаття 390-1. Невиконання обмежувальних заходів, 

обмежувальних приписів або непроходження програми для 

кривдників 

Умисне невиконання обмежувальних заходів, 

передбачених статтею 91-1 цього Кодексу, або умисне 

невиконання обмежувальних приписів, або умисне ухилення 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2341-14#n3411
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ухилення від проходження програми для кривдників 

особою, щодо якої такі заходи застосовані судом, - 

караються арештом на строк до шести місяців або 

обмеженням волі на строк до двох років. 

 

від проходження програми для кривдників особою, щодо якої 

такі заходи застосовані судом, - 

караються арештом на строк до шести місяців або 

обмеженням волі на строк до двох  трьох років. 

 

Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи 

представника особи 

1. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення 

правомірної діяльності захисника чи представника особи 

по наданню правової допомоги або порушення 

встановлених законом гарантій їх діяльності та 

професійної таємниці - 

карається штрафом від ста до двохсот 

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. 

2. Ті самі дії, вчинені службовою особою з 

використанням свого службового становища, - 

караються штрафом від трьохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи 

представника особи 

1. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення 

правомірної діяльності захисника чи представника особи по 

наданню правової допомоги або порушення встановлених 

законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці - 

карається штрафом від ста до двохсот 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. 

2. Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням 

свого службового становища, - 

караються штрафом від трьохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 



обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

на строк до трьох років. 

 

Стаття 398. Погроза або насильство щодо захисника чи 

представника особи 

1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи 

пошкодженням майна щодо захисника чи представника 

особи, а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з 

діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, - 

карається арештом на строк до шести місяців або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

2. Умисне заподіяння захиснику чи представнику особи 

або їх близьким родичам легких або середньої тяжкості 

тілесних ушкоджень у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з 

наданням правової допомоги, - 

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти 

років або позбавленням волі на той самий строк. 

3. Умисне заподіяння тим самим особам у зв'язку з 

діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, 

тяжкого тілесного ушкодження - 

Стаття 398. Погроза або насильство щодо захисника чи 

представника особи 

1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи 

пошкодженням майна щодо захисника чи представника особи, 

а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, 

пов'язаною з наданням правової допомоги, - 

карається арештом на строк до шести місяців або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 

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

2. Умисне заподіяння захиснику чи представнику особи або 

їх близьким родичам легких або середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням 

правової допомоги, - 

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років 

або позбавленням волі на той самий строк від п’яти до десяти 

років. 

3. Умисне заподіяння тим самим особам у зв'язку з 

діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, тяжкого 



карається позбавленням волі на строк від семи до 

дванадцяти років. 

 

тілесного ушкодження - 

карається позбавленням волі на строк від семи до 

дванадцяти десяти до п’ятнадцяти років. 

Стаття 399. Умисне знищення або пошкодження майна 

захисника чи представника особи 

1. Умисне знищення або пошкодження майна, що 

належить захиснику чи представнику особи або їх 

близьким родичам, у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з 

наданням правової допомоги, - 

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 позбавленням волі на той 

самий строк. 

2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або 

іншим загальнонебезпечним способом, або якщо вони 

заподіяли шкоду в особливо великих розмірах, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до 

восьми років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї 

статті, що спричинили загибель людей, завдання їм тяжких 

Стаття 399. Умисне знищення або пошкодження майна 

захисника чи представника особи 

1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить 

захиснику чи представнику особи або їх близьким родичам, у 

зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової 

допомоги, - 

караються штрафом від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом 

на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 

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

строк. 

2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим 

загальнонебезпечним способом, або якщо вони заподіяли 

шкоду в особливо великих розмірах, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми 

десяти років з конфіскацією майна. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, 

що спричинили загибель людей, завдання їм тяжких тілесних 



тілесних ушкоджень чи настання інших тяжких наслідків, - 

караються позбавленням волі на строк від восьми до 

п'ятнадцяти років. 

ушкоджень чи настання інших тяжких наслідків, - 

караються позбавленням волі на строк від восьми десяти до 

п'ятнадцяти років з конфіскацією майна. 

Стаття 400. Посягання на життя захисника чи 

представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з 

наданням правової допомоги 

Вбивство або замах на вбивство захисника чи 

представника особи або їх близьких родичів у зв'язку з 

діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, - 

караються позбавленням волі на строк від восьми до 

п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. 

 

Стаття 400. Посягання на життя захисника чи 

представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з 

наданням правової допомоги 

Вбивство або замах на вбивство захисника чи представника 

особи або їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, 

пов'язаною з наданням правової допомоги, - 

караються позбавленням волі на строк від восьми десяти до 

п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. 
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