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Отже, використання інтегрованих комплексів безпеки з СККД на об’єктах, щодо яких 

здійснюється державна охорона, допоможе нам підвищити захищеність безпеки об’єкту і зведе до 

мінімуму можливість несанкціонованого проходу осіб, проїзду транспортних засобів або проносу 

заборонених речей. Таким чином, на наш погляд, здійснюється забезпечення безпеки посадових осіб 

та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона. Широке впровадження СККД в охоронну 

діяльність є актуальним та зможе сприяти зменшенню загрози об’єктів та осіб, щодо яких 

здійснюється державна охорона, а відповідно – і національній безпеці України. 
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СМЕРТНІСТЬ НА АВТОДОРОГАХ УКРАЇНИ Є ЗАГРОЗОЮ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 

Рівень смертності на автодорогах України дуже високий. Так, в 2017 р. на дорогах загинули 

3410 осіб – 9 смертей на день. З вини водіїв загинули 1519 чоловік. У 2018 р. на дорогах загинули 

3432 людини – 9 смертей на день. З вини водіїв загинули 1109 осіб. У 2019 р. на дорогах загинули 

3350 осіб, по 9 смертей на день. З вини водіїв померло 1058 осіб. Ця статистика є доказом того, що 

смертність на автодорогах України є загрозою національній безпеці. 

Тут слід зазначити, що рівень смертності на дорогах серед країн світу – одна зі сфер пильного 

вивчення сучасної науки. У ряді країн смертність від автомобільних аварій є однією з головних 

причин зменшення населення. У середньому щорічно у світі від ДТП гине понад мільйон людей. 

Статистика смертності в ДТП ведеться Всесвітньою організацією охорони здоров’я, яка кожні 3-5 

років випускає спеціальний звіт під назвою «Доповідь про безпеку дорожнього руху у світі». У 

даному звіті наводяться дані про середній рівень смертності за рік на 100 тисяч населення. Згідно з 

таким звітом, за 2018 рік в Україні смертей на 100 тис. населення – 13.7. У Білорусі смертей на 

100 тис. населення – 8.9, а в Англії взагалі – 3.1. Найбільш високий рівень смертності на дорогах 

Ліберії – 35.9, а найнижчий – у Сан-Марино – 0 [1]. 

Як показує статистика, висока смертність від ДТП спостерігається в бідних країнах. Експерти 

зауважують, що це пов’язано з нерозвиненою інфраструктурою, поганими дорогами і неякісним 

рівнем медичного обслуговування, яке надається постраждалим в ДТП людям. У той же час у списку 

країн з найбільшою смертністю на дорогах не можна знайти економічно розвинених країн, які, 

очевидно, забезпечують належні умови для руху авто і максимально приділяють уваги безпеці на 

дорогах. 

Дійсно, в Україні дороги погані, та й якісним рівень медичного обслуговування не назвеш, що 

в кінцевому рахунку впливає на смертність на автодорогах. Однак велике значення в попередженні 

смертності на дорогах має й адекватне покарання за ДТП зі смертельним результатом. Стаття 286 

КК України явно не сприяє попередженню цього виду злочинів. Наприклад, у червні 2011 р. у центрі 

Києва дорогий джип «Мерседес» МL буквально розчавив об стіну мати трьох дітей С. Тетеренкову. 

Трагедія сталась на очах рідних потерпілої – її чоловіка, дітей і брата з дружиною. Люди йшли по 

тротуару, коли у них врізалася машина. Н. Соловей, помічниця судді, була за кермом джипу. Після 

того, що сталося, її не затримали – відпустили під копійчану заставу, а потім Шевченківській суд 

м. Києва її амністував [2]. 
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У результаті ДТП за участю машин Зайцевої і ще одного водія Дронова 18 жовтня 2017 року 

загинули шість пішоходів, ще п’ятеро – отримали травми різного ступеня тяжкості. 26 лютого 

2019 року суд виніс обвинувальний вирок Дронову і Зайцевій – 10 років в’язниці. У даний час в 

мережі з’явилися фотографії, як винуватиця смертельного ДТП в Харкові, де загинули шестеро 

людей, Зайцева відбуває покарання в Покровському виправному центрі № 79. Начальник 

Покровського виправного центру № 79 підтвердила, що фото реальні [3]. Аналогічні приклади 

можна наводити довго. 

Мав рацію І. Анденес, стверджуючи: «Якби загальне попередження було ефективним на 

100 %, то не існувало б злочинів. Загальне попередження може залежати від загрожуючої або 

стримуючої дії покарання, коли ризик викриття і покарання переважує спокусу вчинити злочин» [4, 

с. 29]. 

Констатуючи факт нездатності ст. 286 КК України попередити смертність на дорогах, слід 

зазначити, що в узагальненій концентрованій формі закони повинні виражати волю народу, основні 

напрями політики держави, правильно відображати процеси, які відбуваються в суспільстві, а не 

захоплення індивідів. Тому прогнозування можливих законів, що приймаються, є запорукою 

успішного попередження злочинів. 

З цією метою ст. 286 КК України слід сформулювати таким чином: 

1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує 

транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, – 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати 

транспортними засобами на строк до трьох років. 

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне 

ушкодження, – караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з 

позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років. 

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, – 

караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з 

позбавленням права керувати транспортними засобами. 
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