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Про проект Закону України  

про внесення змін до Кримінального кодексу України  

(щодо встановлення відповідальності за безпідставну відмову або незаконне 

надання статусу учасника бойових дій) 

 (реєстр. № 1268) 

 

Комітет у справах ветеранів та інвалідів розглянув проект Закону України 

про внесення змін до Кримінального Кодексу України» (щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за безпідставну відмову у наданні статусу 

учасника бойових дій та незаконне його надання особам, які не мають на це 

права) (реєстр. № 1268 від 04.12.2014 року), поданий народним депутатом 

України В. Ничепоренком. 

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

статтями 358-1 «Підроблення документів, що є підставою для надання особам, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, статусу учасника бойових дій» та 364-2 «Зловживання 

повноваженнями особою, якій законом надано право у зв'язку з її професійною чи 

службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати документи, необхідні 

для надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», якими 

встановлюється кримінальна відповідальність та покарання за: 

1) підроблення документів про безпосереднє залучення особи до виконання 

завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення 

(прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх 

перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, 



суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, або збут таких 

документів – у вигляді штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (3400,00 грн.) або арешту на строк від трьох до шести місяців, або 

обмеження волі на строк до трьох років; 

2) складання чи видачу завідомо підроблених документів особами, яким 

законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю 

складати, видавати чи посвідчувати документи,  зазначені у частині першій цієї 

статті, - у вигляді штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (5100,00грн.-8500,00грн.) або обмеження волі на 

строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 

одного до трьох років; 

3) використання завідомо підробленого документа з метою отримання 

статусу учасника бойових дій – у вигляді штрафу до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (3400,00 грн.) або арештом на строк від трьох до 

шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років; 

4) безпідставну відмову у складанні, видачі чи посвідченні документів,  що 

є підставою для надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

або умисне ненадання або надання таких документів з порушенням порядку та 

строків, встановлених чинним законодавством – у вигляді штрафу від 

чотирьохсот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(6800,00 грн. - 15300,00 грн.) або арешту на строк до шести місяців, або 

позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

та зі спеціальною конфіскацією. 

Під час обговорення законопроекту представниками органів виконавчої 

влади були висловлені певні застереження щодо необхідності прийняття 

зазначеного законопроекту, оскільки чинними нормами Кримінального кодексу 

України вже передбачена відповідальність, зокрема, за підроблення документів, 

печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, 

печаток, штампів, а також за 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. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Кримінального Кодексу України» (щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за безпідставну відмову у наданні статусу 

учасника бойових дій та незаконне його надання особам, які не мають на це 

права) (реєстр. № 1268), поданий народним депутатом України В.Ничепоренком, 

відхилити. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, визначеного головним по 

опрацюванню проекту Закону. 

 



Голова Комітету       ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

 


