
ПРОЕКТ  
змін та доповнень до Кримінального кодексу України щодо посилення  

відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху  
 
1. Частину 1 статті 55 доповнити реченням наступного змісту: «До осіб, які неодноразово при-
тягались до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами у стані 
сп’яніння і вчинили злочин проти безпеки руху та експлуатації транспорту у стані сп’яніння або 
у разі повторного вчинення особою злочину проти безпеки руху та експлуатації транспорту у 
стані сп’яніння додаткове покарання у вигляді позбавлення права на керування транспортним 
засобом може бути призначене на строк до десяти років.» 
2. Статтю 286 викласти у наступній редакції; 
 

«Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспортними засобами  

 
1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує 
транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -  
карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або об-
меженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засоба-
ми на строк до трьох років або без такого.  
2. Ті самі діяння, вчинені особою, яка знаходилась у стані алкогольного, наркотичного чи іншо-
го сп’яніння або ухилилась від обстеження на стан сп’яніння, або особою, позбавленою права 
керування транспортними засобами, - 

караються арештом на строк від трьох до шести місяців з позбавленням права керувати транс-
портними засобами на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років з поз-
бавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, або позбавленням 
волі на строк до двох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 
трьох років.  
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого 
або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -  
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права керувати 
транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.  
4. Ті самі діяння, вчинені особою, яка знаходилась у стані алкогольного, наркотичного чи іншо-
го сп’яніння або ухилилась від обстеження на стан сп’яніння, або особою, позбавленою права 
керування транспортними засобами, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати 
транспортними засобами строком на три роки.   

5. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох 
осіб, -  

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до дев’яти років з позбавленням права ке-
рувати транспортними засобами на строк до трьох років.  

6. Ті самі діяння, вчинені особою, яка знаходилась у стані алкогольного, наркотичного чи іншо-
го сп’яніння або ухилилась від обстеження на стан сп’яніння, або особою, позбавленою права 
керування транспортними засобами, - 
караються позбавленням волі на строк від семи до тринадцяти років з позбавленням права ке-
рувати транспортними засобами строком на три роки.  
7. Особам, які вчинили діяння передбачене цією статтею, у стані алкогольного, наркотичного 
чи іншого сп’яніння, якщо вони раніше були засуджені за злочини проти безпеки руху та екс-



плуатації транспорту, вчинені у стані сп’яніння, або протягом року до вчинення злочину два чи 
більше разів притягались до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про 
адміністративне правопорушення, додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати 
транспортними засобами може бути призначене на строк понад три роки але не більше десяти 
років. 

Примітка. Під транспортними засобами в цій статті та статтях 287, 289 і 290 слід розуміти всі 
види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли 
та інші механічні транспортні засоби.» 


