
Витяг з Кримінального Кодексу України 
 

 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. 

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. 

 
Стаття 144. Насильницьке донорство 

1. Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою 

використання її як донора - 

карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох 

років, або обмеженням волі на строк до двох років, з штрафом до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи без такого. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо 

неповнолітнього або особи, яка перебувала в безпорадному стані чи в матеріальній 

залежності від винного, - 

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

до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

3. Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, вчинені за 

попередньою змовою групою осіб або з метою продажу, - 

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права 

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

 
Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини 

1. Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є 

людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або 

одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, 

шантажу чи уразливого стану особи, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо 

неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою 

групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або 

особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або поєднані з 

насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його 

близьких, або з погрозою застосування такого насильства, - 

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

конфіскацією майна або без такої. 

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

малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним 

для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування 

такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з 

конфіскацією майна або без такої. 

Примітка. 1. Під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти всі форми 

сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або 

примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний 

стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над 

людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову 

вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах 

тощо. 

2. У статтях 149 та 303 цього Кодексу під уразливим станом особи слід 

розуміти зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми 

обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати 

свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні 

рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких 

особистих, сімейних або інших обставин. 

3. Відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або 

одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею має наставати 

незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу чи 

уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування  
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насильства, використання службового становища, або особою, від якої потерпілий 

був у матеріальній чи іншій залежності. 

{Стаття 149 в редакції Закону № 3316-IV від 12.01.2006} 

 

Стаття 150. Експлуатація дітей 

1. Експлуатація дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством 

дозволяється працевлаштування, шляхом використання її праці - 

карається 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. 

2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони спричинили істотну 

шкоду для здоров'я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані 

з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві, - 

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

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

років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 

організованою групою, - 

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. 

{Стаття 150 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3571-VI від 

05.07.2011} 

 

Стаття 150-
1
. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

1. Використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших 

матеріальних цінностей у сторонніх осіб) - 

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на 

той самий строк. 

2. Ті самі дії, вчинені щодо чужої малолітньої дитини або пов'язані із 

застосуванням насильства чи погрозою його застосування, а так само вчинені 

повторно або особою, яка раніше скоїла один із злочинів, передбачених статтями 

150, 303, 304 цього Кодексу, або за попередньою змовою групою осіб, - 

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

строк від трьох до восьми років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 

організованою групою, а також якщо внаслідок таких дій дитині спричинені 

середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження, - 

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

{Кодекс доповнено статтею 150-
1
 згідно із Законом № 894-VI від 15.01.2009; 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 3571-VI від 05.07.2011} 

 

 

Стаття 169. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) 

1. Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії щодо 

усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на 

виховання в сім'ю громадян - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на 

той самий строк. 

{Абзац другий частини першої статті 169 в редакції Закону № 1452-VI від 

04.06.2009} 

2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за попередньою змовою 

групою осіб, з використанням службового становища або якщо вони спричинили 

тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. 

{Абзац другий частини другої статті 169 в редакції Закону № 1452-VI від 

04.06.2009} 

{Стаття 169 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008} 

 

Стаття 190. Шахрайство 

1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману 

чи зловживання довірою (шахрайство) - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або 

виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до 

трьох років. 

2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, 

або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або 

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

років. 

3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій 

з використанням електронно-обчислювальної техніки, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою 

групою, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з 

конфіскацією майна. 

{Стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008} 

 

Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну 

нетерпимість та дискримінацію 

1. Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, з метою збуту чи 

розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення  
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з тією самою метою або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до 

участі в їх створенні - 

караються штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

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

трьох років, з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів їх 

виготовлення та розповсюдження. 

2. Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і 

жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, а 

також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують 

культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію, - 

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з конфіскацією кіно- та 

відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, расову, національну 

та релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів її виготовлення і 

демонстрування. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 

вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також примушування 

неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і 

жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, - 

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

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

років та з конфіскацією творів, кіно- та відеопродукції, що пропагують культ 

насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію, засобів їх виготовлення і демонстрування. 

{Стаття 300 в редакції Закону № 1707-VI від 05.11.2009} 
 

Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 

порнографічних предметів 

1. Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів 

порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, 

зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збут чи 

розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні - 

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, з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх 

виготовлення і розповсюдження. 

2. Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм 

порнографічного характеру, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед 

них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, - 

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

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

той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її 

виготовлення і демонстрування. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно 

або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому 

розмірі, - 

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 та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, 

матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, 

розповсюдження і демонстрування. 

4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо 

творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять 

дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, 

зображень або кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного 

характеру - 

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 та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та 

відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, 

розповсюдження і демонстрування. 

5. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або за 

попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, - 

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та 

відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, 

розповсюдження і демонстрування. 

Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у 

двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

{Стаття 301 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1520-VI від 

11.06.2009, № 1819-VI від 20.01.2010} 

 

Стаття 302. Створення або утримання місць розпусти і звідництво 

1. Створення або утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти - 

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк до двох років. 

2. Ті самі дії, вчинені з метою наживи або особою, раніше судимою за цей 

злочин, або вчинені організованою групою, - 

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

той самий строк. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із 

залученням неповнолітнього, - 

караються позбавленням волі на строк від двох до семи років. 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1707-17
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1520-17
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Стаття 303. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією 

1. Втягнення особи в заняття проституцією або примушування її до зайняття 

проституцією з використанням обману, шантажу чи уразливого стану цієї особи, 

або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, або сутенерство - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо кількох осіб 

або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з 

використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у 

матеріальній чи іншій залежності, - 

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років. 

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

неповнолітнього або організованою групою, - 

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

конфіскацією майна або без такої. 

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, 

вчинені щодо малолітнього, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з 

конфіскацією майна або без такої. 

Примітка. 1. Під сутенерством у цій статті слід розуміти дії особи по 

забезпеченню заняття проституцією іншою особою. 

2. Відповідальність за втягнення малолітнього чи неповнолітнього в заняття 

проституцією чи примушування їх до заняття проституцією за цією статтею має 

наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, 

шантажу, уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою 

застосування насильства, використанням службового становища, або особою, від 

якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності. 

{Стаття 303 в редакції Закону № 3316-IV від 12.01.2006} 

 

 

Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон 

України 

1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, 

організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, 

керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, 

наданням засобів або усуненням перешкод - 

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

транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину. 

2. Ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи, 

яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо 

кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або 

службовою особою з використанням службового становища, - 

 

 

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

транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину, з позбавленням права 

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

без такої. 

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

організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, - 

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

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років, з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів 

вчинення злочину та з конфіскацією майна. 

{Стаття 332 в редакції Закону № 3186-VI від 05.04.2011} 
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