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Кримінальна відповідальність за 
керування автомобілем в стані 
сп’яніння відтермінована на шість 
місяців. 
 
Верховна Рада України внесла зміни до 
порядку набрання чинності законом, 
яким Кримінальний кодекс України 
доповнювався ст. 286-1, що 
встановлює відповідальність за 
керування в стані сп’яніння або під 
впливом лікарських препаратів, що 
знижують увагу та швидкість реакції, 
передачу керування особі, яка 
перебуває в стані такого сп’яніння, 
відмову керманича авто від 
проходження медичного освідування на 
стан сп’яніння, вживання водієм 
алкоголю, наркотиків, ліків, 
виготовлених на їх основі після 
дорожньо-транспортної пригоди за його 
участю або після того, як транспортний 
засіб був зупинений на вимогу 
поліцейського, але до проведення 
медичного освідування чи до прийняття 
рішення про звільнення від 
освідування. 
 
Раніше нова стаття Кримінального 
кодексу України мала набути чинності 
01.01.2020 року. Але влада вирішила 
дати можливість водіям гарно 
відсвяткувати новорічні свята аж до 
Дня Конституції України. 
 
(Закон № 321-VIII від 03.12.2019 року 
«Про внесення зміни до розділу II 
«Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення досудового 
розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень» 19 
грудня 2019 року – офіційно 

оприлюднений, 20 грудня 2019 року – 
набрав чинності). 

 
KPD Consulting – українська 
незалежна повносервісна юридична 
компанія, створена в 2007 році з 
метою надання високоякісних та 
ефективних послуг. Ми орієнтовані на 
бізнес-потреби корпоративних Клієнтів 
– провідних українських та 
міжнародних компаній. Ми переважно 
фокусуємося на наданні послуг 
Клієнтам з питань корпоративного 
права, M & A, банківського та 
фінансового права, податкового 
законодавства, нерухомості та 
будівництва, питаннях інтелектуальної 
власності, кримінальному праві 
(питаннях посадових злочинів), 
вирішенні спорів та комплаєнс. Більш 
докладна інформація знаходиться на 
www.kpdconsulting.com.ua. 
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Якщо у Вас виникли питання щодо зазначеної теми, 
будь ласка, звертайтеся до Кирила Казака 
(k.kazak@kpdconsulting.com.ua). Будемо раді Вам 

допомогти і надати додаткову інформацію. Завжди 
раді співпраці з Вами заради підвищення 
ефективності Вашого бізнесу. Інформація, що 
міститься у цьому огляді, не призначена для надання 
юридичної консультації та не може розглядатися або 
тлумачитися як заміна спеціальної консультації щодо 
конкретної ситуації. 

 

https://kpdconsulting.us15.list-manage.com/track/click?u=41a0cbc3e56153d6dfa28322f&id=7182197272&e=70e7e38e4b

