
 

Кримінальна відповідальність за здійснення колабораційної діяльності  

У забезпеченні основ національної безпеки в умовах військової 

агресії російської федерації проти України важливу роль відіграє 

ефективне запобігання та протидія колабораційній діяльності, якої 

передбачено Законом України від 03.03.2022 № 2108-ІХ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» (далі – 

Закон 2108). 

Законом № 2108 було передбачено кримінальну відповідальність за: 

1. Публічне заперечення громадянином України здійснення збройної 

агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації 

частини території України; 

2. Публічні заклики громадянином України до: 

• підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних 

формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; 

• співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або 

окупаційною адміністрацією держави-агресора; 

• невизнання поширення державного суверенітету України на 

тимчасово окуповані території України. 

Склад цього злочину визначений ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу 

України (далі – КК України) та передбачає покарання у вигляді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк від 10 до 15 років. 

Зокрема, ч. 3 ст. 111-1 КК України передбачає кримінальну 

відповідальність за здійснення громадянином України пропаганди у 

закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою 

сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та 

утвердженню тимчасової окупації частини території України, 

уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором 

збройної агресії проти України, а також за дії громадян України, 



спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у 

закладах освіти. 

Такі дії караються виправними роботами на строк до 2-х років або 

арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3-х 

років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. 

Частина 4 ст. 111-1 КК України передбачає кримінальну 

відповідальність за передачу матеріальних ресурсів незаконним 

збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово 

окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням 

держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у 

взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, 

створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі 

окупаційною адміністрацією держави-агресора. 

Такі дії караються штрафом до 10 000 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (170 000 грн) або позбавленням волі на строк від 3 до 

5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна. 

Частиною 6 ст. 111-1 КК України передбачено відповідальність за 

організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення 

інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його 

окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-

агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на 

уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, за 

відсутності ознак державної зради, активна участь у таких заходах. 

Цей злочин каратиметься позбавленням волі на строк від 10 до 12 років 

з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без 

такої. 

Згідно з п. 2 та п. 3 Примітки до ст. 111-1 КК України, під заходами 

політичного характеру у цьому випадку розуміються з’їзди, збори, 

мітинги, походи, демонстрації, конференції, круглі столи тощо, а під 

здійсненням інформаційної діяльності – створення, збирання, 



одержання, зберігання, використання та поширення відповідної 

інформації. 

Відповідальність за добровільне зайняття громадянином 

України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, 

створених на тимчасово окупованій території, а також добровільна 

участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих 

формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в 

збройних формуваннях держави-агресора чи надання таким 

формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил 

України та інших військових формувань, утворених відповідно до 

законів України, добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України становить склад злочину, що 

охоплюється ч. 7 ст. 111-1 КК України. 

За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на 

строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з 

конфіскацією майна або без такої. 

 


