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Стаття 188. Викрадення кабелю, проводу або їх частин, іншої кабельної 
та/або провідникової продукції, технічних засобів телекомунікацій та 
споруд електрозв'язку, іншого телекомунікаційного обладнання

1. Викрадення  шляхом незаконного демонтажу та іншим способом 
кабелю, проводу або їх частин, іншої кабельної та/або провідникової 
продукції, технічних засобів телекомунікацій та споруд електрозв'язку, 
іншого телекомунікаційного обладнання -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦИАТИВА
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ПОРІВНЯННЯ

  Стаття 185. Крадіжка Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження 
майна

Основний 
безпосередній 
об'єкт злочину

право власності право власності

Додатковий 
факультативний 
об'єкт злочину

здоров'я, життя, психічна або 
фізична недоторканність 
людини.

громадський порядок, екологічна безпека, життя і 
здоров'я людини.

Предмет злочину майно майно як рухоме, так і нерухоме

Об'єктивна сторона 
злочину

Викрадення майна Суспільно небезпечні дії, які полягають у:
 знищенні чи пошкодженні майна, 
 наслідками у вигляді шкоди у великих розмірах 
 і причиновим зв'язком між вказаними діями і 

наслідками.

Склад злочину Матеріальний Матеріальний 
Суб'єкт злочину Суб'єкт злочину - осудна 

особа, яка досягла 14-річного 
віку.

Суб'єкт злочину - осудна особа, яка досягла 16-
річного або 14-річного (ч. 2 ст. 194) віку.



ПОРІВНЯННЯ

  Стаття 185. 
Крадіжка

Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження 
майна

Додатковий 
факультативний 
об'єкт злочину

здоров'я, життя, 
психічна або 
фізична 
недоторканність 
людини.

громадський порядок, екологічна безпека, життя і 
здоров'я людини.

Об'єктивна 
сторона злочину

Викрадення 
майна

Суспільно небезпечні дії, які полягають у:
 знищенні чи пошкодженні майна, 
 наслідками у вигляді шкоди у великих 

розмірах 
 і причиновим зв'язком між вказаними діями і 

наслідками.



ПОРІВНЯННЯ 
  Стаття 194. Умисне знищення або 

пошкодження майна
Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів 
електроенергетики

Основний 
безпосередній об'єкт 
злочину

право власності право власності

Додатковий 
факультативний об'єкт 
злочину

громадський порядок, екологічна 
безпека, життя і здоров'я людини.

громадський порядок, нормальне функціонування 
об'єктів електроенергетики, енергетична безпека, 
екологічна безпека, життя і здоров'я людини.

Предмет злочину майно як рухоме, так і нерухоме об'єкти електроенергетики
Об'єктивна сторона 
злочину

Суспільно небезпечні дії, які 
полягають у:
 знищенні чи пошкодженні 

майна, 
 наслідками у вигляді шкоди у 

великих розмірах 
 і причиновим зв'язком між 

вказаними діями і наслідками.

Суспільно небезпечні дії, які полягають у 
 пошкодженні чи руйнуванні об'єктів 

електроенергетики; 
 наслідками у вигляді порушення чи загрози 

порушення нормальної роботи таких об'єктів 
 або спричинення небезпеки для життя людей; 
 причиновим зв'язком між вказаними діями і 

наслідками

склад злочину матеріальним матеріальним – пошкодження чи руйнування таких 
об'єктів будь-яким способом,

Суб'єкт цього злочину Суб'єкт злочину - осудна особа, яка 
досягла 16-річного або 14-річного 
віку.

Суб'єкт злочину - осудна особа, яка досягла 16-річного 
віку.



ПОРІВНЯННЯ
  Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів 

електроенергетики
Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів 
електроенергетики та телекомунікацій

Основний без-ній 
об'єкт злочину

право власності право власності 

Додатковий 
факультативний 
об'єкт злочину

громадський порядок, нормальне 
функціонування об'єктів електроенергетики, 
енергетична безпека, екологічна безпека, життя і 
здоров'я людини.

громадський порядок, нормальне 
функціонування об'єктів електроенергетики та 
телекомунікацій, енергетична та 
інформаційна безпека, екологічна безпека, 
життя і здоров'я людини.

Предмет злочину об'єкти електроенергетики об'єкти електроенергетики та 
телекомунікацій

Об'єктивна 
сторона злочину

суспільно небезпечними діями, які полягають у 
 пошкодженні чи руйнуванні об'єктів 

електроенергетики; 
 наслідками у вигляді порушення чи загрози 

порушення нормальної роботи таких об'єктів 
 або спричинення небезпеки для життя людей; 
 причиновим зв'язком між вказаними діями і 

наслідками

суспільно небезпечними діями, які полягають у 
 пошкодженні чи руйнуванні об'єктів 

електроенергетики та телекомунікацій; 
 наслідками у вигляді порушення чи загрози 

порушення нормальної роботи таких об'єктів 
 або спричинення небезпеки для життя людей; 
 причиновим зв'язком між вказаними діями і 

наслідками
Склад злочину Матеріальний – пошкодження чи руйнування 

таких об'єктів будь-яким способом,
Матеріальний – пошкодження чи руйнування 
таких об'єктів будь-яким способом,

Суб'єкт цього 
злочину

Суб'єктом цього злочину може бути осудна особа, 
яка досягла 16-річного віку.

Суб'єктом цього злочину може бути осудна 
особа, яка досягла 16-річного віку.



ЗАКОНОДАВЧА ПРОПОЗИЦІЯ

Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики та 
телекомунікацій 

1. Умисне пошкодження або руйнування об'єктів електроенергетики та 
телекомунікацій, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення 
нормальної роботи цих об'єктів, або спричинило небезпеку для життя людей, - 

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі 
на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або 
загальнонебезпечним способом, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 
спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.



ПРОПОЗИЦІЯ

Стаття 1941. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики та 
телекомунікацій 

Примітка. Об’єкти телекомунікацій це сукупність технічних засобів 
телекомунікацій та споруд електрозв'язку.

 Діями, що завдали особливо тяжкі наслідки, вважаються дії, якщо вони 
спричинили загибель людини, перерву в забезпеченні споживачів електричною 
енергією та телекомунікаційними послугами, внаслідок якої створена загроза 
енергетичній та інформаційній безпеці, припинена чи ускладнена діяльність 
промислових підприємств, порушена діяльність органів влади, державних 
установ, лікарських закладів, правоохоронних органів, частин пожежної охорони, 
збройних сил, порушено функціонування залізничного, морського, річного, 
повітряного, автомобільного транспорту та електротранспорту.
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