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КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
 

 Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи 
використання підроблених документів, печаток, штампів  
 

 1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи 
посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним 
нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі 
документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його 
підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених 
печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми 
власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут - 
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  або арештом на 
строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. 
 

 2. Складання чи видача працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який 
не є службовою особою, приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, 
адвокатом або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням 
публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що 
мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків, підроблення з 
метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у 
визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення 
підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут 
завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, - 
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом 
на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 
 

 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за 
попередньою змовою групою осіб, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або 
позбавленням волі на той самий строк.  
 

 4. Використання завідомо підробленого документа - карається штрафом до п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або 
обмеженням волі на строк до двох років.  
 

 Примітка. Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід 
розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка 
підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити 
наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у 
правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними 
компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань 
громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а 
також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано 
право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати 
певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять 
передбачені законом реквізити. 


