
  
Викласти ст. 200 ККУ у новій редакції такого змісту: 
 
Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, системами 
дистанційного банківського обслуговування, платіжними картками та 
іншими засобами доступу до банківських рахунків 
 
1. Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших електронних 
платіжних засобів, їх використання чи збут, або придбання, зберігання, 
перевезення чи пересилання з метою використання чи збуту - карається 
позбавленням волі на строк від одного до трьох років; 
 
2. Несанкціонований вплив на системи дистанційного банківського 
обслуговування з метою здійснення несанкціонованих переказів або будь-якого 
несанкціонованої зміни, спотворення, видалення, доповнення або отримання 
інформації про документи на переказ, платіжні картки, банківські рахунки, 
електронні платіжні засоби, а також інформації, що містить персональні дані 
та/або банківську таємницю – карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 
років, або позбавленням волі на той самий строк; 
 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені 

повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою чи 

працівником, яким відомості про платіжні інструменти стали відомі по службі 

чи роботі - караються у вигляді  позбавлення волі на строк від двох до шести 

років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк від одного до трьох років або без такого; 

 4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені 
організованою групою, - караються у вигляді  позбавлення волі на строк від 
п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років або без такого. 
 
Доповнити ККУ новою статтею такого змісту: 
 
Стаття 200-1. Незаконні дії з обладнанням для підробки документів  на переказ, 
системами дистанційного банківського обслуговування, платіжними картками 
та іншими засобами доступу до банківських рахунків 

1. Виготовлення, використання, придбання, зберігання, перевезення, збут,  
пересилання з метою збуту скіммінгових пристроїв, інших технічних 
засобів, що дають змогу здійснювати підробку документів на переказ, 
платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків 
та/або здійснювати несанкціонований вплив на автоматизоване 
перетворення, зміну,  збір або передачу, видалення або внесення нової 
інформації – карається позбавленням 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 службовою особою чи працівником - караються у вигляді  

позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 

одного до трьох років або без такого; 

3. Ті самі дії, вчинені організованою групою, - караються у вигляді  

позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 

одного до трьох років або без такого.  


