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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1
2

Проект
вноситься народними депутатами України

3

О.С. Бакумов (посв. № 374)

4

В.А. Медяник (посв. № 242)

5

В.М. Неклюдов (посв. № 035)

6
7

Проект

Закон УкраЇни
Про внесення змін до статті 127 Кодексу
України про адміністративні
правопорушення щодо посилення
відповідальності пішоходів за порушення
правил дорожнього руху

Закон України
-1- Н.д. Монастирський Д. А. (р.к. №19),
Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
У назві закону слово "пішоходів",
розташоване
після
слів
"посилення
відповідальності" вилучити, виклавши її у
такій редакції:
"Закон Украни "Про внесення змін до
статті
127
Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення
щодо
посилення відповідальності за порушення
правил дорожнього руху"
-2- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

Про внесення змін до статті 127 Кодексу
України про адміністративні
правопорушення щодо посилення
відповідальності за порушення правил
дорожнього руху

Відхилено

Назву законопроекту викласти у такій
редакції: «Про внесення змін достатті 127
Кодексу України про адміністративні
правопорушення
щодопосилення
відповідальності пішоходів, велосипедистів
та осіб, які керуютьгужовим транспортом, і
погоничів тварин»

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

8
9

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

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

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

є:

є:

1. У статті 127 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №
51, ст. 1122):

1. Внести до статті 127 Кодексу України
про
адміністративні
правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:

10

-3- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

11

частину першу статті 127 доповнити
словами наступного змісту:
післяслів «Непокора пішоходів….перед
транспортними засобами, що наближаються,»
вставити слова « перебування в темний час
доби чи в умовах обмеженої видимості так
само під час опадів на проїзній частині дороги
(вулиці) без спеціальних жилетів зі
світловідбивними елементами,», далі за
текстом.
-4- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53)

Відхилено

Абзац
другий
пункту
першого
законопроекту викласти в такій редакції: «в
абзаці другому частини першої слово «трьох»
замінити словом «п’ятнадцяти».
-5- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Враховано редакційно

У статті 127 Кодексу України про
адміністративні правопорушення вабзаці
другому
частини
першої
слова
«попередження або» залишити.
-6- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Враховано редакційно

У статті 127 Кодексу України про
адміністративні правопорушення в абзаці
другому
частини
першої
слова
«попередження або» залишити.
-7- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Враховано частково

в абзаці другому частини першої слова
«попередження або» виключити, слово
«трьох» замінити словом «п’ятнадцяти»;

в абзаці другому частини першої слово
«трьох» замінити словом "десяти";

абзац другий частини першої викласти у
такій
редакції:
"тягнуть
за
собою
попередження або накладення штрафу в
розмірі
від десяти до п’ятнадцяти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян"

2

№

12

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213), Н.д.
Піпа Н. Р. (р.к. №316)
виключити;

Відхилено

-9- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано редакційно

Абзац 2 Розділу 2 Законопроекту слова
«слова
«попередження
або»виключити»
виключити.
-10- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано редакційно

Абзац другий частини першої статті 127
КУпАП викласти в такій редакції:«тягнуть за
собою попередження або накладення штрафу
в
розмірі
десяти
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян»
-11- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Враховано

Розділ 1 проекту Закону викласти у такій
редакції:«1. У статті 127 Кодексу України про
адміністративні правопорушення(Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №
51, ст. 1122):в абзаці другому частини першої
слово «трьох» замінити словом «десяти»;
-12- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 1 викласти у такій редакції:«1. У
статті
127
Кодексу
України
про
адміністративні правопорушення(Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №
51, ст. 1122):частину першу викласти у такій
редакції:«Непокора
пішоходів
сигналам
регулювання дорожнього руху, перехідними
проїзної частини у невстановлених місцях або
безпосередньо
передтранспортними
засобами, що наближаються, пересування
пішоходів за межаминаселених пунктів
проїзною частиною чи узбіччям у темну пору
доби або вумовах недостатньої видимості без
використання
світлоповертальних
елементівна зовнішньому одязі або без
використання
додаткового
джерела
світла(ліхтаря), невиконання інших правил
дорожнього руху –тягнуть за собою

3

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

13

попередження або накладення штрафу в
розмірі десятинеоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
-13- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

14

частину другу статті 127 в редакції
чинного законодавства частково залишити та
доповнити словами наступного змісту:
«Порушення правил дорожнього руху
особами, які керують велосипедами, гужовим
транспортом, і погоничами тварин,
-» продовжити словами «а також без
використання в темний час доби чи в умовах
обмеженої видимості так само під час опадів
спеціальних жилетів зі світловідбивними
елементами тягне за собою накладення штрафу в
розмірі
п’ятнадцяти
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
-14- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано редакційно

Абзац другий частини другої статті 127
КУпАП викласти в такійредакції:«тягне за
собою накладення штрафу в розмірі
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян»
-15- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано частково

частину другу викласти у такій редакції:2
Порушення правил дорожнього руху особами,
які
керують
велосипедами,гужовим
транспортом, і погоничами тварин, або їх
пересування проїзноючастиною або узбіччям
у темну пору доби чи в умовах недостатньої
видимостібез
використання
світлоповертальних
елементів
на
зовнішньому одязі або безвикористання
додаткового джерела світла (ліхтаря),-тягне за
собою накладення штрафу в розмірі
п’ятнадцятинеоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян.
-16- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Відхилено

15

в абзаці другому частини третьої слово

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в абзаці другому частини другої слово
"п'яти" замінити словом "п'ятнадцяти";

в абзаці другому частини третьої слово

4

№

Редакція, прийнята в першому читанні

«восьми» замінити словом «тридцяти»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

16

в абзаці другому частини третьої слово
«восьми» замінити словослолученням «від
двадцяти до тридцяти»;
-17- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Враховано редакційно

17

Абзац другий частини третьої статті 127
КУпАП викласти в такій редакції:«тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі двадцяти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян»;
-18- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Враховано

в абзаці другому частини третьої слово
«восьми» замінити словом«двадцяти»;
-19- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

у абзаці другому частини третьої слово
«восьми» замінити словом«двадцяти»;
-20- Н.д. Кожем'якін А. А. (р.к. №168)

Відхилено

Абзац другий частини четвертої статті 127
КУпАП викласти в такій редакції:«тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі двадцяти
п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадські роботи на строк від
двадцяти до сорока годин.
-21- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Враховано частково

в абзаці другому частини четвертої слово
«десяти» замінити словосполученням «від
тридцяти до сорока».
-22- Н.д. Неклюдов В. М. (р.к. №35)

Враховано

в абзаці другому частини четвертої слово
«десяти» замінити словом«тридцяти».»
-23- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

у абзаці другому частини четвертої слово
«десяти» замінити словом«тридцяти»;
-24- Н.д. Дунда О. А. (р.к. №297)

Відхилено

18

19

в абзаці другому частини четвертої слово
«десяти» замінити словом «сорока».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«восьми» замінити словом «двадцяти»;

в абзаці другому частини четвертої слово
«десяти» замінити словом «тридцяти».

Статтю 127 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №

5

№

20

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

51, ст. 1122) доповнити новою частиною
п'ятою такого змісту:
"Блокування транспортних комунікацій
(міжнародних та національних автомобільних
доріг) шляхом влаштування перешкод на
проїзній частині, пішоходному переході чи
іншим способом, яке порушило нормальну
роботу транспорту, тягнуть за собою накладення штрафу в
розмірі від ста до п'ятисот неоподаткованих
мінімумів доходів громадян або громадські
роботи на строк від п'ятдесяти до сімдесяти
годин"
-25- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

«Стаття
127.
Порушення
правил
дорожнього
руху
пішоходами,
велосипедистами та особами, які керують
гужовим транспортом, пересуваються за
допомогою засобів, не віднесених до категорії
транспортних засобів, і погоничами тварин
Непокора
пішоходів
сигналам
регулювання дорожнього руху, перехід ними
проїзної частини у невстановлених місцях або
безпосередньо
перед
транспортними
засобами, що наближаються, невиконання
інших правил дорожнього руху –
тягнуть за собою попередження або
накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян.
Порушення правил дорожнього руху
особами, які керують велосипедами, гужовим
транспортом, пересуваються за допомогою
засобів, не віднесених до категорії
транспортних
засобів
(електросамокат,
гіроскутер, моноколесо тощо), і погоничами
тварин, –
Ті самі порушення, вчинені особами,
зазначеними в частинах першій або другій цієї
статті, які перебувають у стані алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння,-

6

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

тягнуть за собою накладення штрафу в
розмірі
тридцяти
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Порушення,
передбачені
частиною
першою або другою цієї статті, що
спричинили створення аварійної обстановки, тягнуть за собою накладення штрафу в
розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадські роботи на
строк від двадцяти до сорока годин.
Порушення, вчинені особами, зазначеними
в частинах першій або другій цієї статті, які
перебувають
у
стані
алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння, що
спричинили створення аварійної обстановки, тягнуть за собою накладення штрафу в
розмірі
трьохсот
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадські
роботи на строк від сорока до шістдесяти
годин.»
21

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

22

Голова

23

Верховної Ради України

-26- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2025 року.

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Монастирський Денис Анатолійович

Відхилено

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