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Висновок щодо розуміння контексту сполучника «та» у статті 332-1  

Кримінального кодексу України 

 

Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану 

територію України та виїзду з неї. 

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 

виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються 

обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий 

строк. 

 

 Згідно з Українським правописом, сполучник «та» є сурядним і може 

вживатися як єднальний – та (і), або як протиставний – та (але) [2].  

 Виходячи із контексту, у статті 332-1 Кримінального кодексу України 

сполучник «та» вживається як єднальний у вираженні семантико-синтаксичного 

зв’язку сурядності. 

 Сурядний зв’язок полягає в тому, що у межах синтаксичної конструкції 

поєднуються граматично рівноправні, рівноцінні одиниці, жодна з яких не є 

залежним компонентом іншої конструкції. Тому запропоноване для аналізу речення 

трактуємо так [1]:  

Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України з 

метою заподіяння шкоди інтересам держави та порушення порядку виїзду з неї з 

метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на 

строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. 

 Обидві дії, зазначені в статті 332-1 Кримінального кодексу України, не є 

логічною послідовністю виконання (в'їзд-виїзд), вони не залежать одна від одної. А 

отже, покарання варто застосовувати і у ситуації порушення порядку в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України з метою заподіяння шкоди інтересам 

держави, і у випадку  порушення порядку виїзду з окупованої території з метою 

заподіяння шкоди інтересам держави. 
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