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Вноситься Кабінетом Міністрів України
Д. ШМИГАЛЬ
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Пропозиції та поправки до проекту

Реєстраційний № 6084

Закон УкраЇни
Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо встановлення
відповідальності за підробку документів, що
стосуються проведення профілактичних
щеплень________________________________
__________________

Закон України
-1- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Враховано частково

Назву проекту Закону викласти у такій
редакції:
"Про внесення змін до Кримінального
кодексу
України
щодо
встановлення
кримінальної відповідальності за підроблення
документів, що стосуються проведення
профілактичних щеплень проти особливо
небезпечних інфекційних хвороб, негативного
результату тестування на COVID-19 або
одужання особи від такої хвороби"
-2- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Про внесення змін до Кримінального
кодексу
України
щодо
встановлення
відповідальності за підробку особливо
важливих документів
-3- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

Назву проекту закону
“профілактичних
щеплень”
словами “проти особливо
інфекційних хвороб”;

Про внесення зміни до Кримінального
кодексу України щодо встановлення
відповідальності за підроблення
документів, що стосуються проведення
профілактичних щеплень проти особливо
небезпечних інфекційних хвороб

після слів
доповнити
небезпечних

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

7

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-4- Н.д. Демченко С. О. (р.к. №244)

Відхилено

Назву Закону викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Кримінального
кодексу
України
щодо
встановлення
відповідальності
за
незаконні
дії
з
документами, що стосуються проведення
профілактичних щеплень"
-5- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Назву проекту Закону викласти у такій
редакції:
"Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо казуїстичних дій з
кримінальним законодавством"
8

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:

9

1.
Кримінальний
кодекс
України
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
№ 25—26, ст. 131) доповнити статтею 3213
такого змісту:

-6- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
1.
Кримінальний
кодекс
України
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
№ 25—26, ст. 131) доповнити статтею 358-1
такого змісту:
-7- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Підласа Р. А. (р.к. №100), Н.д. Горбенко Р.
О. (р.к. №105), Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к.
№404), Н.д. Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д.
Фролов П. В. (р.к. №122), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94),
Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80), Н.д. Ватрас В.
А. (р.к. №70), Н.д. Гришина Ю. М. (р.к.
№428), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), Н.д.
Загоруйко А. Л. (р.к. №58), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Руденко О. С. (р.к.
№429), Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д.
Неклюдов В. М. (р.к. №35), Н.д. Дануца О.
А. (р.к. №305), Н.д. Михайлюк Г. О. (р.к.
№46), Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Захарченко В. В. (р.к. №246), Н.д. Швець С.
Ф. (р.к. №415), Н.д. Горобець О. С. (р.к.
№301), Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Яцик Ю.
Г. (р.к. №285), Н.д. Галушко М. Л. (р.к.

Відхилено

1. Кримінальний кодекс України
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
№ 25—26, ст. 131) доповнити статтею 3213
такого змісту:

Враховано редакційно
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

№303), Н.д. Медяник В. А. (р.к. №242), Н.д.
Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д. Бородін В.
В. (р.к. №253)
Пункт 1 проекту викласти в такій редакції:
«Кримінальний кодекс України (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26,
ст. 131) доповнити статтею 321-3 такого
змісту:
“Стаття 321-3. Підроблення документів,
що стосуються проведення профілактичних
щеплень, їх збут та використання
1. Виготовлення з метою збуту, збут
підроблених документів, які підтверджують
проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб, караються штрафом від трьох тисяч до
шести тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк від
двох до п’яти місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років.
2. Внесення медичним працівником
завідомо неправдивих відомостей до медичної
документації або даних до електронної
системи охорони здоров’я щодо проведення
профілактичних щеплень проти особливо
небезпечних інфекційних хвороб, караються штрафом від чотирьох тисяч до
восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк від
трьох до шести місяців, або позбавленням волі
на строк до трьох років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк від одного до трьох років.
3.
Використання
особою
завідомо
підроблених документів, які підтверджують
проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб, караються штрафом від однієї тисячі до
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до
чотирьох місяців, обмеженням волі на строк
до двох років.».
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-8- Н.д. Демченко С. О. (р.к. №244)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано частково

Розділ І викласти в такій редакції:
"І.
Кримінальний
кодекс
України
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
№ 25—26, ст. 131) доповнити статтею 3213
такого змісту:
«Стаття 3213. Незаконні дії з документами,
що стосуються проведення профілактичних
щеплень
1. Виготовлення з метою збуту, збут
підроблених документів, які підтверджують
проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб, —
караються штрафом від трьох тисяч до
восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на
строк до двох років.
2. Внесення медичним працівником
завідомо неправдивих відомостей до медичної
документації
щодо
проведення
профілактичних щеплень проти особливо
небезпечних інфекційних хвороб, —
караються штрафом від трьох тисяч до
восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на
строк до двох років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк від одного до трьох років.
3.
Використання
особою
завідомо
підроблених документів, які підтверджують
проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб, —
караються штрафом від однієї тисячі до
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на
строк до двох років.
Примітка. Перелік особливо небезпечних
інфекційних
хвороб,
документи,
які
підтверджують проведення профілактичних
щеплень проти особливо небезпечних
інфекційних хвороб та медична документація
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№

10

Редакція, прийнята в першому читанні

“Стаття 3213. Незаконні дії з
документами, що стосуються проведення
профілактичних щеплень

Пропозиції та поправки до проекту

щодо проведення профілактичних щеплень
проти особливо небезпечних інфекційних
хвороб визначаються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони
здоров’я.»."
-9- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Перебийніс М. В. (р.к. №413), Н.д.
Стефанишина О. А. (р.к. №218), Н.д.
Кузьміних С. В. (р.к. №273), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д. Заславський
Ю. І. (р.к. №114), Н.д. Дубневич Я. В. (р.к.
№321), Н.д. Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д.
Зінкевич Я. В. (р.к. №192)
Назву нової статті 3213 Кримінального
кодексу України викласти в такій редакції:
"Стаття 3213. Підроблення документів, що
стосуються проведення профілактичних
щеплень проти особливо небезпечних
інфекційних
хвороб,
негативного
результату тестування на COVID-19 або
одужання особи від такої хвороби"
-10- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

“Стаття 3213. Підроблення документів,
що стосуються проведення профілактичних
щеплень, їх збут та використання

Відхилено

Абзац другий пункту першого проекту
Закону виключити;
-11- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Абзац
другий
пункту
першого
законопроекту (щодо назви статті 321-3) після
слова
«щеплень»
доповнити
словами
«негативного результату тестування на
COVID-19 або одужання особи від такої
хвороби»
-12- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано частково

Стаття 358-1. Підроблення, використання
та збут особливо важливого документу
-13- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У пункті 1 цифри “321-3” замінити
цифрами “358-1”.
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-14- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано частково

1. У Кримінальному кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
№ 25-26, ст. 131):
1. Статтю 3213 Законопроекту зробити
статтею 3581.
«Стаття 3581. Підроблення документів, що
стосуються проведення профілактичних
щеплень.
1.
Використання
особою
завідомо
підроблених документів, які підтверджують
проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб, караються штрафом від однієї тисячі до
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на
строк до двох років.
2. Внесення медичним працівником
завідомо неправдивих відомостей до медичної
документації
щодо
проведення
профілактичних щеплень проти особливо
небезпечних інфекційних хвороб, караються штрафом від двох тисяч до
чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на
строк до двох років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк від одного до трьох років.
3. Виготовлення з метою збуту, збут
підроблених документів, які підтверджують
проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб караються штрафом від п’яти тисяч до
десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на
строк до трьох років.».
Пояснення: По-перше, не зрозуміло чому
норму, яка регулює питання підроблення
документів, що стосуються проведення
профілактичних щеплень внесено до розділу,
який
стосується
кримінальних
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

правопорушень у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів та інші кримінальні
правопорушення проти здоров'я населення.
-15- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Виключити
-16- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

11

12

1.
Використання
особою
завідомо
підроблених документів, які підтверджують
проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб, —

Абзац другий пункту першого проекту
Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 321-3. Підроблення документів,
що стосуються проведення профілактичних
щеплень проти особливо небезпечних
інфекційних хвороб, негативного результату
тестування на COVID-19 або одужання особи
від такої хвороби.»;
-17- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Перебийніс М. В. (р.к. №413), Н.д.
Стефанишина О. А. (р.к. №218), Н.д.
Кузьміних С. В. (р.к. №273), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д. Заславський
Ю. І. (р.к. №114), Н.д. Дубневич Я. В. (р.к.
№321), Н.д. Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д.
Зінкевич Я. В. (р.к. №192)
Частину першу нової статті 3213
Кримінального кодексу України викласти в
такій редакції:
"1. Придбання, використання особою
завідомо підроблених документів, які
підтверджують проведення профілактичних
щеплень проти особливо небезпечних
інфекційних хвороб, негативний результат
тестування на COVID-19 або одужання
особи від такої хвороби, -"
-18- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Враховано частково

Відхилено

1.Виготовлення з метою збуту, збут
підроблених документів, які підтверджують
проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб,
-

Відхилено

У абзаці третьому пункту першого проекту
Закону перед словами «використання
особою» доповнити словом та знаком
«Придбання,»;

7

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-19- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Абзац
третій
пункту
першого
законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Придбання, використання особою
завідомо підроблених документів, які
підтверджують проведення профілактичних
щеплень проти особливо небезпечних
інфекційних хвороб, негативний результат
тестування на COVID-19 або одужання особи
від такої хвороби, -»
-20- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

1.
Використання
особою
завідомо
підробленого особливо важливого документу,
-21- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Виключити
13

-22- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

14

У абзаці третьому пункту першого проекту
Закону після слів та знаків «інфекційних
хвороб,» доповнити словами та знаками
«негативний результат тестування на COVID19 або одужання особи від такої хвороби,»;
-23- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

15

Абзац третій пункту першого проекту
Закону викласти у такій редакції:
«1. Придбання, використання особою
завідомо підроблених документів, які
підтверджують проведення профілактичних
щеплень проти особливо небезпечних
інфекційних хвороб, негативний результат
тестування на COVID-19 або одужання особи
від такої хвороби, -»;
-24- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

караються штрафом від однієї тисячі до
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на
строк до двох років.

У абзаці четвертому пункту першого
проекту Закону слова «від однієї тисячі»
замінити словами «від п’ятисот»;

караються штрафом від трьох тисяч до
шести тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк від

8

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-25- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312), Н.д. Вельможний С. А.
(р.к. №313)
караються штрафом від двох тисяч до
чотирьох
тисяч
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до трьох років.
-26- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
караються штрафом від однієї тисячі до
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправні роботи до
одного року або арештом на строк до двох
місяців.
-27- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

двох до п’яти місяців, або обмеженням волі
на строк до трьох років.

Відхилено

Відхилено

Виключити

16

-28- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Кіт А. Б.
(р.к. №327), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Лунченко В. В.
(р.к. №277), Н.д. Петьовка В. В. (р.к. №278)
Абзац четвертий Розділу 1 законопроекту
викласти в такій редакції: «караються
штрафом
у
розмірі
двох
тисяч
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян».
-29- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

17

У абзаці четвертому пункту першого
проекту Закону слова «до двох тисяч»
замінити словами «до однієї тисячі»;
-30- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Враховано

18

У абзаці четвертому пункту першого
проекту Закону після слів «доходів громадян»
доповнити словами «або громадськими
роботами на строк до двохсот годин»;
-31- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

Відхилено

У абзаці четвертому пункту першого
проекту Закону слова «або обмеженням волі

9

№

Редакція, прийнята в першому читанні

на строк до двох років» замінити словами «або
виправними роботами на строк до одного
року»;
-32- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

19

20

Пропозиції та поправки до проекту

2. Внесення медичним працівником
завідомо
неправдивих
відомостей
до
відповідної медичної документації щодо
проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб, —

Абзац четвертий пункту першого проекту
Закону викласти у такій редакції: «караються
штрафом від п’ятисот до однієї тисячі
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян або громадськими роботами на
строк до двохсот годин, або виправними
роботами на строк до одного року.»;
-33- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Перебийніс М. В. (р.к. №413), Н.д.
Стефанишина О. А. (р.к. №218), Н.д.
Кузьміних С. В. (р.к. №273), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д. Заславський
Ю. І. (р.к. №114), Н.д. Дубневич Я. В. (р.к.
№321), Н.д. Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д.
Зінкевич Я. В. (р.к. №192)
Частину другу нової статті 3213
Кримінального кодексу України викласти в
такій редакції:
"2. Внесення медичним працівником
завідомо неправдивих відомостей до медичної
документації, даних до електронної системи
охорони
здоров’я
щодо
проведення
профілактичних щеплень проти особливо
небезпечних
інфекційних
хвороб,
негативного результату тестування на
COVID-19 або одужання особи від такої
хвороби, зокрема з метою формування або
виготовлення офіційних документів що
будуть містити такі неправдиві відомості, "
-34- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано частково

Враховано частково

2. Внесення медичним працівником
завідомо неправдивих відомостей до
медичної документації або даних до
електронної системи охорони здоров’я щодо
проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб -

Враховано

У абзаці п’ятому пункту першого проекту
Закону після слів «медичної документації»
доповнити словами та знаками «, даних до
електронної системи охорони здоров’я»;

10

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-35- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Враховано частково

Абзац
п’ятий
пункту
першого
законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Внесення медичним працівником
завідомо неправдивих відомостей до медичної
документації, електронної системи охорони
здоров’я щодо проведення профілактичних
щеплень проти особливо небезпечних
інфекційних хвороб, негативного результату
тестування на COVID-19 або одужання особи
від такої хвороби, -»
-36- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

2. Підроблення особливо важливого
документу, підроблення з метою збуту або
збут підробленого особливо важливого
документу, -37- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Виключити
21

-38- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

22

У абзаці п’ятому пункту першого проекту
Закону після слів та знаків «інфекційних
хвороб,» доповнити словами та знаками
«негативного результату тестування на
COVID-19 або одужання особи від такої
хвороби, зокрема з метою формування або
виготовлення офіційних документів, що
будуть містити такі неправдиві відомості,»
-39- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Враховано частково

Абзац п’ятий пункту першого проекту
Закону викласти у такій редакції:
«2. Внесення медичним працівником
завідомо неправдивих відомостей до медичної
документації, даних до електронної системи
охорони
здоров’я
щодо
проведення
профілактичних щеплень проти особливо
небезпечних інфекційних хвороб, негативного
результату тестування на COVID-19 або
одужання особи від такої хвороби, зокрема з
метою формування або виготовлення

11

№

23

Редакція, прийнята в першому читанні

караються штрафом від двох тисяч до
чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на
строк до двох років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк від одного до трьох років.

Пропозиції та поправки до проекту

офіційних документів, що будуть містити такі
неправдиві відомості, -»;
-40- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)
У абзаці шостому пункту першого проекту
Закону слова «від двох тисяч» замінити
словами «від однієї тисячі»;
-41- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312), Н.д. Вельможний С. А.
(р.к. №313)
караються штрафом від трьох тисяч до
шести тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на
строк до трьох років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк від одного до трьох років.
-42- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
караються штрафом від двох тисяч до
трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до
трьох місяців, або обмеженням волі на строк
до двох років, або позбавлення волі на той
самий строк.
-43- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

караються штрафом від чотирьох тисяч
до восьми тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на
строк від трьох до шести місяців, або
позбавленням волі на строк до трьох років, з
позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк
від одного до трьох років.

Враховано частково

Відхилено

Виключити
24

-44- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

25

У абзаці шостому пункту першого проекту
Закону слова «до чотирьох тисяч» замінити
словами «до двох тисяч»;
-45- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Враховано частково

26

У абзаці шостому пункту першого проекту
Закону після слів «доходів громадян»
доповнити словами та знаками «або арештом
на строк до трьох місяців,»;
-46- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

27

У абзаці шостому пункту першого проекту
Закону слово «позбавленням» замінити
словом «обмеженням»;
-47- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

12

№

Редакція, прийнята в першому читанні

У абзаці шостому пункту першого проекту
Закону слова «до трьох років» замінити
словами «до двох років»;
-48- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

28

29

Пропозиції та поправки до проекту

3. Виготовлення з метою збуту, збут
підроблених документів, які підтверджують
проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб, —

Абзац шостий пункту першого проекту
Закону викласти у такій редакції:
«караються штрафом від однієї тисячі до
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до
трьох місяців, або обмеженням волі на строк
до двох років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк від одного до двох років.»;
-49- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Перебийніс М. В. (р.к. №413), Н.д.
Стефанишина О. А. (р.к. №218), Н.д.
Кузьміних С. В. (р.к. №273), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д. Заславський
Ю. І. (р.к. №114), Н.д. Дубневич Я. В. (р.к.
№321), Н.д. Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д.
Зінкевич Я. В. (р.к. №192)
Частину третю нової статті 3213
Кримінального кодексу України викласти в
такій редакції:
"3. Пропозиція придбання (реклама), у
тому числі з використанням інформаційнотелекомунікаційних систем або технологій,
виготовлення з метою збуту, зберігання з
метою збуту, збут підроблених документів,
викрадення та привласнення документів,
які
підтверджують
проведення
профілактичних щеплень проти особливо
небезпечних
інфекційних
хвороб,
негативний результат тестування на
COVID-19 або одужання особи від такої
хвороби, або інша передача таких
документів, -"
-50- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано частково

Відхилено

3. Використання особою завідомо
підроблених документів, які підтверджують
проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб,
-

Відхилено

У абзаці сьомому пункту першого проекту
Закону перед словами «виготовлення з метою

13

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

збуту» доповнити словами та знаками
«Пропозиція придбання (реклама), у тому
числі з використанням інформаційнотелекомунікаційних систем або технологій,»;
-51- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

Абзац
сьомий
пункту
першого
законопроекту
після
слова
«хвороб»
доповнити словами «негативного результату
тестування на COVID-19 або одужання особи
від такої хвороби»
-52- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

3. Внесення завідомо неправдивих
відомостей посадовою або службовою особою
до особливо важливого документу, -53- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Виключити
30

-54- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

31

У абзаці сьомому пункту першого проекту
Закону після слів та знаків «виготовлення з
метою збуту,» доповнити словами та знаками
«зберігання з метою збуту,»;
-55- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

32

У абзаці сьомому пункту першого проекту
Закону після слів «інфекційних хвороб»
доповнити словами та знаками «негативний
результат тестування на COVID-19 або
одужання особи від такої хвороби, або інша
передача таких документів,»;
-56- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

Абзац сьомий пункту першого проекту
Закону викласти у такій редакції:
«3. Пропозиція придбання (реклама), у
тому числі з використанням інформаційнотелекомунікаційних систем або технологій,
виготовлення з метою збуту, зберігання з
метою збуту, збут підроблених документів,
викрадення та привласнення документів, які
підтверджують проведення профілактичних
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караються штрафом від п’яти тисяч до
десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на
строк до трьох років.”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

щеплень проти особливо небезпечних
інфекційних хвороб, негативний результат
тестування на COVID-19 або одужання особи
від такої хвороби, або інша передача таких
документів, -»;
-57- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

У абзаці восьмому пункту першого
проекту Закону слова «від п’яти» замінити
словами «від двох»;
-58- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

У абзаці восьмому пункту першого
проекту Закону слова «до десяти» замінити
словами «до трьох»;
-59- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Враховано частково

У абзаці восьмому пункту першого
проекту Закону після слів «доходів громадян»
замінити словами та знаками «або арештом
від трьох до шести місяців,»;
-60- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Враховано

У абзаці восьмому пункту першого
проекту Закону слово «позбавленням»
замінити словом «обмеженням»;
-61- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Враховано частково

Абзац восьми пункту першого проекту
Закону викласти у такій редакції:
«караються штрафом від двох тисяч до
трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом від трьох до
шести місяців, або обмеженням волі на строк
до трьох років.»;
-62- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312), Н.д. Вельможний С. А.
(р.к. №313)
караються штрафом від семи тисяч до
чотирнадцяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням
волі на строк до п'яти років.”.
-63- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

караються штрафом від однієї тисячі до
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими
роботами на строк до двохсот годин, або
обмеженням волі на строк до двох років.

Відхилено

Враховано частково

15

№

34

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

караються штрафом від трьох тисяч до
п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк від
трьох до шести місяців, або позбавленням волі
на строк до трьох років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк від одного до трьох років.
-64- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Перебийніс М. В. (р.к. №413), Н.д.
Стефанишина О. А. (р.к. №218), Н.д.
Кузьміних С. В. (р.к. №273), Н.д. Булах Л. В.
(р.к. №86), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д. Заславський
Ю. І. (р.к. №114), Н.д. Дубневич Я. В. (р.к.
№321), Н.д. Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д.
Зінкевич Я. В. (р.к. №192)
Доповнити
нову
статтю
3213
Кримінального кодексу України новою
частиною такого змісту:
"4. Дії, передбачені частинами першою,
другою, третьою цієї статті, вчинені повторно
або за попередньою змовою групою осіб, або
посадовою особою закладу охорони здоров’я
незалежно від форми власності чи медичним
працівником, караються штрафом від п’яти тисяч до
десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або 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 або
без такого."
-65- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Пункт 1 законопроекту доповнити новим
абзацом дев'ятим такого змісту:
"4.
Звільняється
від
кримінальної
відповідальності особа за вчинення злочину,
передбаченого частиною першою цієї статті,
якщо вона до повідомлення їй про підозру у
вчиненні
цього
злочину
добровільно
повідомила правоохоронний орган про цей
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злочин, а також активно сприяла його
розкриттю.".
-66- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Статтю 321-3 Кримінального кодексу
України
доповнити
новою
частиною
четвертою такого змісту:
«4. Особа, яка вперше вчинила дії,
передбачені частиною першою цієї статті,
звільняється
від
кримінальної
відповідальності, якщо вона до притягнення
до кримінальної відповідальності добровільно
повідомила
про
це
кримінальне
правопорушення, а також активно сприяла
його розкриттю.».
Обґрунтування:
Пропонується передбачити звільнення від
кримінальної відповідальності тих, хто
використав завідомо підроблені документи,
які
підтверджують
проведення
профілактичних щеплень проти особливо
небезпечних інфекційних хвороб, однак
добровільно повідомив про цей факт і
активно сприяв розкриттю усіх обставин
кримінального правопорушення.
Необхідність запровадження спеціального
виду
звільнення
від
кримінальної
відповідальності обумовлена потребою в
системній протидії масовим фактам
підробки документів про щеплення, що
спостерігається протягом останнього часу
та створює загрозу епідемічній безпеці
населення в умовах значного поширення
інфекційних хвороб, завдає непоправної шкоди
авторитету України на міжнародній арені.
Відмова держави від застосування щодо
особи, яка отримала та використала
підроблені
документи
про
щеплення,
установлених законом обмежень прав і
свобод
заохочуватиме
позитивну
посткримінальну поведінку особи, зокрема,
викриття нею інших співучасників цього
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правопорушення, в тому числі недоброчесних
медичних працівників, дасть змогу органам
досудового розслідування встановити і
нейтралізувати мережу по виготовленню та
збуту підроблених медичних документів.
Відповідно до Постанови Пленуму
Верховного Суду України від 23.12.2005 р. № 1
активним сприянням розкриттю злочину слід
вважати надання особою органам дізнання
або досудового слідства будь-якої допомоги в
установленні невідомих їм обставин справи.
Такий підхід і надалі застосовується
Верховним Судом. Зокрема, згідно з
постановою Касаційного кримінального суду
в складі Верховного Суду від 27 квітня 2021
року в справі № 520/16394/16-к, Суд погодився
з відсутністю в діях засудженого активного
сприяння розкриттю злочину, оскільки, окрім
тієї інформації, яку було отримано в ході
проведених слідчих дій, засуджений не
повідомив жодних інших відомостей.
За умови врахування поданої пропозиції
звільнення від кримінальної відповідальності
не застосовуватиметься до медичних
працівників (ч. 2 ст. 321-3 КК України) та
осіб, які виготовляли підроблені документи
про щеплення з метою збуту або збували ці
документи (ч. 3 ст. 321-3 КК України).
-67- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

35

4. Особа, яка вперше вчинила діяння,
передбачене частинами першою або другою
цією статті, звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо вона добровільно до
притягнення
її
до
кримінальної
відповідальності повідомила про вчинення
кримінального правопорушення та сприяла
його розкриттю.
-68- Н.д. Радуцький М. Б. (р.к. №18), Н.д.
Перебийніс М. В. (р.к. №413), Н.д.
Стефанишина О. А. (р.к. №218), Н.д.
Кузьміних С. В. (р.к. №273), Н.д. Булах Л. В.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

(р.к. №86), Н.д. Зуб В. О. (р.к. №410), Н.д.
Вагнєр В. О. (р.к. №384), Н.д. Заславський
Ю. І. (р.к. №114), Н.д. Дубневич Я. В. (р.к.
№321), Н.д. Дубіль В. О. (р.к. №171), Н.д.
Зінкевич Я. В. (р.к. №192)
Доповнити
нову
статтю
3213
Кримінального кодексу України новою
частиною такого змісту:
"5.Особа, яка, не є організатором злочину,
вперше вчинила у співучасті з іншою особою
або особами кримінальне правопорушення,
передбачене цією статтею, добровільно здала
підроблені документи, передбачені цією
статтею та вказала джерело її придбання, а
також
сприяла
розкриттю
злочинів,
пов'язаних з їх обігом або збутом, звільняється
від
кримінальної
відповідальності
за
підроблення документів, які підтверджують
проведення профілактичних щеплень проти
особливо небезпечних інфекційних хвороб,
негативний результат тестування на COVID19 або одужання особи від такої хвороби,
передбачених цією статтею, якщо такі дії не
створили загрози для життя чи здоров'я
людей."
-69- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Примітка. Під особливо важливим
документом слід розуміти документи, що
містять
зафіксовану
на
будь-яких
матеріальних носіях інформацію та/або
внесені за допомогою Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг, перелік яких
затверджено Кабінетом Міністрів України у
разі введення карантину, воєнного чи
надзвичайного стану.
-70- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Пункт перший проекту Закону доповнити
абзацом дев’ятим у такій редакції:
«4. Дії, передбачені частинами першою,
другою, третьою цієї статті, вчинені повторно
або за попередньою змовою групою осіб, –»;
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Висновки, обґрунтування

37

-71- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

38

Пункт перший проекту Закону доповнити
абзацом десятим у такій редакції:
«караються штрафом від трьох до п’яти
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк від
трьох до п’яти років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років або без
такого.»;
-72- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

39

Пункт перший проекту Закону доповнити
абзацом одинадцятим у такій редакції:
«5.
Особа,
яка
вперше
вчинила
кримінальне правопорушення, передбачене
частиною першою цієї статті, звільняється від
кримінальної відповідальності, якщо вона
після вчинення злочину щиро покаялася,
активно сприяла розкриттю злочину і
повністю відшкодувала завдані нею збитки
або усунула заподіяну шкоду.»;
-73- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Бакумов О. С. (р.к. №374), Н.д. Неклюдов В.
М. (р.к. №35), Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286),
Н.д. Дануца О. А. (р.к. №305), Н.д. Галушко
М. Л. (р.к. №303)
Статтю 3213 Кримінального кодексу
України
доповнити
новою
частиною
четвертою такого змісту:
4. Особа, яка використала підроблені
документи, які підтверджують проведення
профілактичних щеплень проти особливо
небезпечних інфекційних хвороб звільняється
від кримінальної відповідальності, якщо вона
добровільно заявила про ці факти органу,
службова особа якого згідно із законом
наділена правом повідомляти про підозру, до
отримання таким органом інформації про це
кримінальне правопорушення з інших джерел.
-74- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Кіт А. Б.

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

4. Особа, яка використала підроблені
документи, які підтверджують проведення
профілактичних щеплень проти особливо
небезпечних
інфекційних
хвороб,
звільняється
від
кримінальної
відповідальності, якщо вона добровільно
заявила про ці факти органу, службова особа
якого згідно із законом наділена правом
повідомляти про підозру, до отримання
таким органом інформації про це
кримінальне правопорушення з інших
джерел».

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

(р.к. №327), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Лунченко В. В.
(р.к. №277), Н.д. Петьовка В. В. (р.к. №278)
Розділ 1 законопроекту доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Примітка. Особа, яка вчинила діяння,
передбачені цією статтею, звільняється від
кримінальної відповідальності, якщо вона до
притягнення
до
кримінальної
відповідальності добровільно повідомила про
вчинення такого злочину, а також активно
сприяла його розкриттю».
-75- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

Пункт другий проекту Закону викласти у
такій редакції:
«2. Цей Закон не набирає чинності,
оскільки кримінальна відповідальність за
вказані дії повністю охоплюється чинними
нормами Кримінального кодексу України.»;
-76- Н.д. Демченко С. О. (р.к. №244)

Відхилено

Розділ ІІ викласти в такій редакції:
"II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2022 року.
2. Кабінету Міністрів України до набрання
чинності
цим
Законом
привести
у
відповідність або забезпечити прийняття
актів, у яких визначити документи, які
підтверджують проведення профілактичних
щеплень проти особливо небезпечних
інфекційних хвороб та медичну документацію
щодо проведення профілактичних щеплень
проти особливо небезпечних інфекційних
хвороб."
-77- Н.д. Бакумов О. С. (р.к. №374)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

Пункт другий проекту Закону викласти у
такій редакції:
«2. Цей Закон не набирає чинності,
оскільки кримінальна відповідальність за

21

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

вказані дії вже встановлена Кримінальним
кодексом України.».
42
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