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Порівняльна таблиця  

чинних редакцій окремих статей КПК та КУпАП і авторського проекту закону «Про внесення змін до спеціальних 

законодавчих актів (щодо права людини на свободу та особисту недоторканність)» 
 

№ 

п/п 
Чинна редакція КПК або КУпАП України Пропонована редакція КПК або КУпАП 

1 пункт 2 статті 176 КПК: 
2. Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке 

застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим 

Кодексом. 

пункт 2 статті 176 КПК: 
2. Тимчасовими запобіжними заходами є затримання особи та 

тримання особи під вартою, які застосовуються з підстав та в 

порядку, визначеному цим Кодексом. 
2 Стаття 259 КУпАП «Доставлення порушника» 

У вказаній статті відсутнє визначення початку строку та 

максимального строку доставлення порушника  
 

Стаття 259 КУпАП «Доставлення порушника» 
Доповнити абзац перший наступним приписом: 
Доставлення порушника розпочинається з моменту коли 

порушник силою або через підкорення наказу змушений 

залишатися поряд із уповноваженою службовою особою або 

слідувати за нею, і завершується у момент допровадження 

порушника до приміщення відповідного правоохоронного чи 

іншого органу, визначеного в цій статті. Максимальний строк 

доставлення порушника не може тривати більше як дві години. 
3 Стаття 263 КУпАП. Строки адміністративного 

затримання 
Адміністративне затримання особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, може тривати не більш як 

три години. 
Осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу 

незаконно перетнути державний кордон України, порушили 

порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України або 

до району проведення антитерористичної операції чи виїзду з 

них, порушили прикордонний режим, режим у пунктах 

Стаття 263 КУпАП. Строки адміністративного 

затримання 
Адміністративне затримання особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три 

години, у тому числі, з врахуванням строку доставлення 

порушника. Особа є затриманою з моменту, коли вона силою 

або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із 

уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, 

визначеному уповноваженою службовою особою. 
Осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу 
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 2 
пропуску через державний кордон України або режимні 

правила у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, правила 

використання об’єктів тваринного світу в межах прикордонної 

смуги та контрольованого прикордонного району, у 

територіальному морі, внутрішніх водах та виключній 

(морській) економічній зоні України, вчинили злісну непокору 

законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи 

працівника Державної прикордонної служби України або члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону, а також іноземців та осіб без 

громадянства, які не виконали рішення про заборону в’їзду в 

Україну, порушили правила перебування в Україні або 

транзитного проїзду через територію України, може бути 

затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а 

в необхідних випадках для встановлення особи та/або 

з’ясування обставин правопорушення - до трьох діб. 
Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох 

годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для 

встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування 

обставин придбання вилучених наркотичних засобів і 

психотропних речовин та їх дослідження - до трьох діб з 

повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти 

чотирьох годин з моменту затримання. 

 

незаконно перетнути державний кордон України, порушили 

порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України або 

до району проведення антитерористичної операції чи виїзду з 

них, порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску 

через державний кордон України або режимні правила у 

контрольних пунктах в’їзду-виїзду, правила використання 

об’єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та 

контрольованого прикордонного району, у територіальному 

морі, внутрішніх водах та виключній (морській) економічній 

зоні України, вчинили злісну непокору законному 

розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника 

Державної прикордонної служби України або члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону, а також іноземців та осіб без громадянства, 

які не виконали рішення про заборону в’їзду в Україну, 

порушили правила перебування в Україні або транзитного 

проїзду через територію України, може бути затримано на строк 

до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних 

випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин 

правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це 

письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з 

моменту затримання. 
Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох 

годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для 

встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування 

обставин придбання вилучених наркотичних засобів і 

психотропних речовин та їх дослідження - до трьох діб з 

повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти 

чотирьох годин з моменту затримання. 

 


