НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

КРИМІНАЛЬНОГО
КОДЕКСУ УКРАЇНИ
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

За редакцією М. І. Хавронюка

Київ
ВД «Дакор»
2017

УДК 343.2(477)
ББК 67.9(4Ук)308
К82

Колектив авторів:
Дудоров О.О., Задоя К.П., Калмиков Д.О., Каменський Д.В.,
Карчевський М.В., Луцик В.В., Хавронюк М.І.

К82

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу
України: Злочини проти власності / За ред. М. І. Хавронюка. –
Київ : ВД «Дакор», 2017. – 448 с.
ISBN 978-617-7020-87-4
Книга містить науково-практичний коментар до положень Кримінального
кодексу України, що передбачають відповідальність за злочини проти власності та
суміжні злочини, а також рекомендації щодо методики розслідування цих злочинів.
Розрахована на суддів і прокурорів, слідчих і детективів, а також адвокатів,
посадових і службових осіб органів Національної поліції, Служби безпеки, інших
правоохоронних органів. Може бути корисною для студентів і слухачів за напря
мами підготовки «правознавство» і «правоохоронна діяльність», аспірантів та
викладачів вищих юридичних навчальних закладів, науковців.
УДК 343.2(477)
ББК 67.9(4Ук)308

© Колектив авторів, 2017
ISBN 978-617-7020-87-4

© ТОВ «ВД «Дакор», 2017

ЗМІСТ

Вступ ................................................................................................... 3
Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ
		
ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ........................................................... 12
1.1. Класифікація злочинів проти власності .................................... 12
1.2. Родовий об’єкт злочинів, передбачених розділом VI
Особливої частини Кримінального кодексу України .................. 17
1.3. Загальна характеристика предмету злочинів проти власності
і потерпілого ............................................................................... 23
1.4. Корисливість як ознака суб’єктивної сторони злочинів
проти власності ........................................................................... 34
1.5. Кількісні ознаки складів злочинів проти власності .................... 35
1.6. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб
або організованою групою як обтяжуючі обставини
злочинів проти власності ............................................................ 41
1.7. Вчинення злочину повторно та рецидив злочинів
як обтяжуючі обставини злочинів проти власності .................... 47
1.8. Проникнення у житло, інше приміщення чи сховище
як обтяжуюча обставина злочинів проти власності .................... 52
1.9. Загальна характеристика караності злочинів проти власності .. 55
Розділ 2. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ........................................ 71
Стаття 185. Крадіжка ................................................................... 71
Стаття 186. Грабіж ......................................................................... 84
Стаття 187. Розбій ......................................................................... 93
Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії
шляхом її самовільного використання ...................................... 108
Стаття 189. Вимагання ............................................................... 118
Стаття 190. Шахрайство ............................................................ 132
Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем ......................... 160
Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману
або зловживання довірою .......................................................... 171
Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого
або чужого майна, що випадково опинилося у неї ...................... 179
Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна ........... 186

445

Зміст

Стаття 194-1. Умисне пошкодження об’єктів
електроенергетики .................................................................... 205
Стаття 195. Погроза знищення майна ......................................... 212
Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна ...... 218
Стаття 197. Порушення обов’язків щодо охорони майна ............ 223
Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки
та самовільне будівництво ....................................................... 231
Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна,
одержаного злочинним шляхом ............................................... 252
Розділ 3. СУМІЖНІ ЗЛОЧИНИ ..................................................... 266
3.1. Злочини, що полягають у створенні умов для заволодіння
чужим майном через можливості банківської системи ...... 266
Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ,
платіжними картками та іншими засобами доступу
до банківських рахунків, електронними грошима,
обладнанням для їх виготовлення ........................................... 266
Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),
автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж
електрозв’язку ........................................................................... 279
Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється
в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах),
автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або
зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою,
яка має право доступу до неї ...................................................... 288
3.2. Рейдерство .............................................................................. 293
Стаття 206-2. Протиправне заволодіння майном підприємства,
установи, організації ................................................................. 293
3.3. Заволодіння різними видами природних ресурсів
і культурної спадщини ............................................................ 300
Стаття 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом
(поверхневим шаром) земель ..................................................... 300
Стаття 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду
в особливо великих розмірах .................................................... 312
Стаття 240. Порушення правил охорони
або використання надр ............................................................. 321
Стаття 244. Порушення законодавства про континентальний
шельф України .......................................................................... 341
Стаття 246. Незаконна порубка лісу ........................................... 346
Стаття 248. Незаконне полювання .............................................. 357
Стаття 249. Незаконне зайняття рибним, звіриним
або іншим водним добувним промислом ................................... 369

446

Зміст

Стаття 298. Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті
археологічної спадщини, знищення, руйнування
або пошкодження об’єктів культурної спадщини ..................... 381
3.4. Заволодіння транспортними засобами ................................ 395
Стаття 278. Угон або захоплення залізничного рухомого складу,
повітряного, морського чи річкового судна ............................... 395
Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом ........ 405
3.5. Заволодіння військовим майном ........................................... 419
Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання
військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових
або інших бойових речовин, засобів пересування, військової
та спеціальної техніки чи іншого військового майна,
а також заволодіння ними шляхом шахрайства
або зловживання службовим становищем ................................ 419
Додатки .......................................................................................... 434
Таблиця 1. Кількість злочинів проти власності, зареєстрованих
органами внутрішніх справ у 2016 р. ....................................... 434
Таблиця 2. Кількість засуджених осіб за злочини проти власності
у 2015–2016 рр. ........................................................................ 439
Алфавітно-предметний покажчик .............................................. 440

447

