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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо посилення відповідальності за свідоме доведення будинку
(споруди) до стану руйнування
__________________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до Кримінального кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131 із наступними змінами):
1.

Статтю 194 викласти у такій редакції:

“Стаття 194. Умисне знищення, пошкодження майна або доведення
багатоквартирного будинку чи іншої будівельної споруди до руйнування
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло
шкоду у великих розмірах, карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами
на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами
на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк.
2. Умисне доведення багатоквартирного будинку чи іншої будівельної
споруди, що має спільну форму власності до стану руйнування, окрім
руйнування непридатних до подальшої експлуатації будівель (споруд), тобто
з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх
осіб вчинення фізичною або юридичною особою діяння (дії або бездіяльності),
що призвели або можуть призвести до руйнування,караються штрафом від тисячі п’ятисот до чотирьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк
до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.
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3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені
особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою,
караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням
волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті
вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом,
або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило
загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.”
2.

У статті 298:

1) Назву статті викласти у такій редакції:
“Стаття 298. Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті
археологічної спадщини, знищення, руйнування, пошкодження об'єктів
культурної спадщини або доведення будівель (споруд), які є пам’яткою історії
або архітектури до руйнування”.
2) Доповнити частиною третьою у такій редакції:
“3. Вчинення фізичною або юридичною особою, з корисливих мотивів,
іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб умисного діяння
(дії або бездіяльності), що призвели або можуть призвести до руйнування
будівель (споруд), які є пам’яткою історії або архітектури,караються штрафом від тисячі п’ятисот до чотирьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк
до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.”.
У зв’язку з чим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами
четвертою - шостою.
3) У частині п’ятій слово “третьою” замінити словом “четвертою”.
4) У частині шостій після слів та символу “службового становища,”
доповнити словами та символами “або повторно, або організованою групою,”.
5) Доповнити частиною сьомою у такій редакції:
“7. Дії, передбачені частинами третьою цієї статті, якщо вони
спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.”.
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ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
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