
СЛОВЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
відділ з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАСЕЛЕННЮ
з питань посилення боротьби з незаконним

ввезенням товарів на митну територію України

Контраба́нда — незаконне перевезення або переміщення   товарів  та  інших
предметів через митний кордон (державний кордон). 

Під незаконним переміщенням в даному разі  розуміється таке  переміщення,
яке  здійснюється  без  або  з  порушенням встановлених  процедур,  а  також
переміщення  таких  товарів  або  цінностей,  переміщувати  які  заборонено  або
обмежено за законом.
В  Україні  контрабанда  є злочином,  за  здійснення  якого  передбачене  відповідне
покарання згідно з Кримінальним кодексом України, а саме:

Ст. 201 Контрабанда

1.  Контрабанда,  тобто  переміщення  через  митний  кордон  України  поза
митним  контролем  або  з  приховуванням  від  митного  контролю  культурних
цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів,
зброї  або  боєприпасів  (крім  гладкоствольної  мисливської  зброї  або  бойових
припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних
засобів негласного отримання інформації, - карається позбавленням волі на строк
від трьох до семи років.

        2.  Та  сама  дія,  вчинена  за  попередньою  змовою групою осіб  або  особою,
раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з
використанням службового становища, -  карається позбавленням волі на строк
від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ст.  204   Незаконне  виготовлення,  зберігання,  збут  або  транспортування  з
метою збуту підакцизних товарів.

          1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також
збут  чи  транспортування  з  метою  збуту  незаконно  виготовлених  алкогольних
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напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, - караються штрафом
від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

           2. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших
підакцизних  товарів,  шляхом  відкриття  підпільних  цехів  або  з  використанням
обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою,
яка раніше була засуджена за цією статтею, - карається штрафом від трьох тисяч
до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій
цієї статті, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя
і  здоров'я  людей,  а  так  само  незаконний  збут  таких  товарів,  що  призвело  до
отруєння людей чи інших тяжких наслідків,  -  карається позбавленням волі  на
строк від п'яти до десяти років.

Ст. 305  Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.

1.  Контрабанда наркотичних засобів,  психотропних речовин,  їх  аналогів чи
прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів,  тобто їх переміщення через
митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного
контролю, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

2. Ті самі дії,  вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а
також якщо предметом  цих  дій  були  особливо  небезпечні  наркотичні  засоби  чи
психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи
прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, -  караються
позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

3.  Контрабанда наркотичних засобів,  психотропних речовин,  їх  аналогів чи
прекурсорів  або  фальсифікованих  лікарських  засобів,  вчинена  організованою
групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні
речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби в особливо
великих  розмірах,  -  карається  позбавленням  волі  на  строк  від  десяти  до
дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка. Поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів,
психотропних  речовин,  їх  аналогів  або  прекурсорів,  а  також  отруйних  чи
сильнодіючих  речовин  або  отруйних  чи  сильнодіючих  лікарських  засобів,  або
фальсифікованих  лікарських  засобів,  що  застосовується  в  цьому  розділі,
визначається  центральним органом виконавчої  влади,  що забезпечує  формування
державної  політики  у  сфері  охорони  здоров’я,  спільно  з  центральним  органом
виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері  обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх
незаконному обігу.

Розподіл на типи контрабанди:

1. Залежно  від  виду  контрабандного  товару  –  наприклад,  контрабанда  золота,
контрабанда сигарет тощо;
2. Залежно від способу контрабанди;



3. Залежно від вартості контрабандних товарів;
4. Залежно  від  розмірів  контрабандних  товарів  –  товари,  що  можуть  бути
переміщені  одним  індивідом,  наприклад,  дорогоцінне  каміння,  художні  цінності
тощо,  а великогабаритні  товари,  –  наприклад,  готова  продукція  промислового
призначення;
5. Залежно від рівня соціальної організації розподіляється на велику контрабанду і
дрібну контрабанду товарів.

Предметом контрабанди є :

Культурні цінності.
Вибухові речовини.
Отруйні  речовини —  це  речовини  чи  відходи,  які,  потрапляючи  в  середину
організму  через  органи  дихання,  травлення  або  через  шкіру,  здатні  викликати
смерть людини чи справляти на неї сильний негативний вплив
Сильнодіючі речовини.
Радіоактивны матеріали — це речовини, які створюють або в певних умовах здатні
створювати іонізуюче випромінювання.
Зброя — предмети та пристрої, що призначені для ураження живих цілей, кораблів,
літаків  (вертольотів)  та  інших  об'єктів  і  не  мають  іншого  призначення;
та боєприпаси до неї (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів
до неї) — це патрони до нарізної вогнепальної зброї різних калібрів, артилерійські
снаряди,  бомби,  міни,  гранати,  бойові  частини  ракет  і  торпед  та  інші  вироби  в
зібраному вигляді,  споряджені вибуховою речовиною і призначені для стрільби з
вогнепальної зброї чи для вчинення вибуху
Спеціальні технічні засоби

Суб'єкт контрабанди
       Суб'єктами контрабанди  за  українським  законодавством  є  фізичні
особи: громадяни України, іноземці,  особи  без  громадянства  тощо,  які
досягли повноліття за  українським  правом  (16  років).  Спеціальним
суб'єктом злочину  визнається посадова  особа,  яка  скоїла  цей  злочин,
використовуючи своєпосадове становище.

Мотив та мета контрабанди,  як правило, вирішального значення не мають.  Мотив
завжди корисливий, тобто бажання збагатитись у незаконний спосіб. 

Контрабандою завдається шкода або створюється загроза для:

економічної безпеки держави;
суспільної безпеки при незаконному перемішені наркотиків, психотропних речовин,
зброї;
національної безпеки України чи безпеки інших країн в разі незаконного вивезення
(ввезення) зброї  масового  ураження,  а  також  матеріалів  чи  технологій,  які
використовуються для їх виготовлення;
інтересів культури в разі контрабанди культурних цінностей.
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