
Кримінальний кодекс України 

 

Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю 

 

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у 

зв’язку з повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою особою 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших 

порушень Закону України «Про запобігання корупції», а також інше грубе 

порушення законодавства про працю – 

караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними 

роботами на строк до двох років. 

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, 

вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує 

дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, – 

караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними 

роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців. 

 

Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя 

 

Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення 

конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, 

крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, – 

караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох 

років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк 

до трьох років. 

Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду 

охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, – 

караються арештом на строк від трьох до шести місяців або 

обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі 

на той самий строк. 

Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у 

заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше 

разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, 

журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, повідомлення 

особою інформації про вчинення кримінального або іншого 

правопорушення, здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями, 

передбаченими цією статтею, і не тягне за собою кримінальну 

відповідальність. 
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Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або 

використання відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю 

 

Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять 

комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого 

використання цих відомостей, а також незаконне використання таких 

відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб’єкту господарської 

діяльності, – 

караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, 

журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, повідомлення 

особою інформації про вчинення кримінального або іншого 

правопорушення, здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями, 

передбаченими цією статтею, і не тягне за собою кримінальну 

відповідальність. 


