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ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Стаття 109 -1142 



 
 

 

4 

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу 

 або на захоплення державної влади 

Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України 

Стаття 1102. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного 

кордону України 

Стаття 111. Державна зрада 

Стаття 1111. Колабораційна діяльність 

Стаття 1112. Пособництво державі-агресору 

Стаття 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча 

Стаття 113. Диверсія 

Стаття 114. Шпигунство 

Стаття 1141. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових 

формувань 

Стаття 1142. Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, 

озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил 

України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в 

умовах воєнного або надзвичайного стану 
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
 

Стаття 216. Підслідність 

Слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування кримінальних 

правопорушень, передбачених статтями: 

109, 110, 1102, 111, 1111, 1112, 112, 113, 114, 1141, 1142, 201, 2011, 258 - 

2585, 2651, 305, 328, 329, 330, 3321, 3322, 333, 334, 359, 422, 4351, 436, 

4362, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу 

України. 
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15 березня 2022 року набрав чинність Закон України від 03 березня 2022 року № 2108-IX  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за колабораційну діяльність». 

Цим Законом внесено зміни до Кримінального кодексу України, а саме доповнено статтею 111-1, 

що має назву  

«Колабораційна діяльність». 
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Отже, кримінальна відповідальність для колаборантів в Україні діє з 15 березня цього року.  

Набрала чинності ст. 111-1 ККУ, якою встановлено відповідальність за такі види діяльності: 

 

• публічне заперечення збройної агресії проти України, публічні заклики до співпраці з рф (в 

т.ч. у мережі Інтернет або за допомогою ЗМІ); 

• зайняття посади у незаконних органах влади на тимчасово окупованій території, обрання 

до таких органів; 

• пропаганда в закладах освіти; 

• передача матеріальних ресурсів незаконним збройним формуванням на тимчасово 

окупованій території; 

• організація та проведення виборів, референдумів на тимчасово окупованій території або 

публічні заклики до їх проведення; 

• організація та проведення з’їздів, зборів, мітингів, демонстрацій, інформаційна співпраця з 

окупаційною владою; 

• зайняття посади в незаконних судових або правоохоронних органах на тимчасово 

окупованій території; 

• участь у незаконних збройних формуваннях держави-агресора; 

• допомога у веденні бойових дій проти ЗСУ, добровольчих формувань, утворених для захисту 

України. 



Караються позбавленням права 

обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на 

строк від десяти до п'ятнадцяти 

років. 
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1) Публічне заперечення громадянином 

України здійснення збройної агресії проти 

України, встановлення та утвердження 

тимчасової окупації частини території України 

або публічні заклики громадянином України до: 

1. підтримки рішень та/або дій держави-

агресора, збройних формувань та/або 

окупаційної адміністрації держави-агресора;  

2. співпраці з державою-агресором, збройними 

формуваннями та/або окупаційною 

адміністрацією держави-агресора; 

3. невизнання поширення державного 

суверенітету України на тимчасово окуповані 

території України, - 

ПРИМІТКА!!! Публічним вважається поширення закликів або висловлення 

заперечення до невизначеного кола осіб, зокрема у мережі Інтернет або за 

допомогою засобів масової інформації. 



Карається позбавленням права 

обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на 

строк від десяти до п'ятнадцяти 

років з конфіскацією майна або без 

такої. 
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2) Добровільне зайняття 

громадянином України посади, не 

пов'язаної з виконанням 

організаційно-розпорядчих або 

адміністративно-господарських 

функцій, у незаконних органах 

влади, створених на тимчасово 

окупованій території, у тому числі 

в окупаційній адміністрації 

держави-агресора, - 



Караються виправними роботами на 

строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або 

позбавленням волі на строк до 

трьох років з позбавленням права 

обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на 

строк від десяти до п'ятнадцяти 

років. 
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3) Здійснення громадянином України 

пропаганди у закладах освіти незалежно 

від типів та форм власності з метою: 

1. сприяння здійсненню збройної агресії 

проти України,  

2. встановленню та утвердженню 

тимчасової окупації частини території 

України, 

3. уникненню відповідальності за 

здійснення державою-агресором збройної 

агресії проти України. 

Дії громадян України, спрямовані на 

впровадження стандартів освіти держави-

агресора у закладах освіти, - 

 



Караються штрафом до десяти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або 

позбавленням волі на строк від 

трьох до п'яти років, з 

позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною 

діяльністю на строк від десяти до 

п'ятнадцяти років та з конфіскацією 

майна. 
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4) Передача 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, - 

 

 



Караються позбавленням волі на 

строк від п'яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною 

діяльністю на строк від десяти до 

п'ятнадцяти років та з конфіскацією 

майна або без такої. 
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5) Добровільне зайняття громадянином 

України посади, пов'язаної з виконанням 

організаційно-розпорядчих або 

адміністративно-господарських функцій, у 

незаконних органах влади, створених на 

тимчасово окупованій території, у тому 

числі в окупаційній адміністрації держави-

агресора, або добровільне обрання до 

таких органів, а також участь в організації 

та проведенні незаконних виборів та/або 

референдумів на тимчасово окупованій 

території або публічні заклики до 

проведення таких незаконних виборів 

та/або референдумів на тимчасово 

окупованій території - 

 

 

 



Караються позбавленням волі на 

строк від десяти до дванадцяти 

років з позбавленням права 

обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на 

строк від десяти до п'ятнадцяти 

років та з конфіскацією майна або 

без такої. 
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6) Організація 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 - 

 

ПРИМІТКА!!! Під заходами політичного характеру розуміються з'їзди, збори, 

мітинги, походи, демонстрації, конференції, круглі столи тощо. 

Під здійсненням інформаційної діяльності розуміється створення, збирання, 

одержання, зберігання, використання та поширення відповідної інформації. 



Караються позбавленням волі на 

строк від дванадцяти до 

п'ятнадцяти років з позбавленням 

права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на 

строк від десяти до п'ятнадцяти 

років та з конфіскацією майна або 

без такої. 
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7) 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, - 

 



Карається позбавленням волі на 

строк п'ятнадцять років або 

довічним позбавленням волі, з 

позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною 

діяльністю на строк від десяти до 

п'ятнадцяти років та з конфіскацією 

майна або без такої. 
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8) Вчинення особами, зазначеними у 

частинах п'ятій - сьомій цієї статті, дій або 

прийняття рішень, що призвели до загибелі 

людей або настання інших тяжких наслідків, 

- 

ПРИМІТКА!!! Тяжкими наслідками вважається шкода, що в одну тисячу і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
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23.04.2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності 

за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за 

вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» № 2198-IX. 
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23 квітня 2022 набрала чинності ст. 111-2 ККУ, якою встановлено 

відповідальність за пособництво державі-агресору, а саме: 

 

• допомога державі-агресору (пособництво); 

• допомога збройним формуванням; 

• допомога окупаційній адміністрації держави-агресора; 

• реалізація чи підтримка їх рішень;  

• добровільний збір, підготовка та/або передача матеріальних ресурсів чи інших активів їх 

представикам. 



Караються позбавленням волі на 

строк від десяти до дванадцяти 

років з позбавленням права 

обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на 

строк від десяти до п'ятнадцяти 

років та з конфіскацією майна або 

без такої. 
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Умисні дії, спрямовані на допомогу державі-

агресору (пособництво), збройним 

формуванням та/або окупаційній адміністрації 

держави-агресора, вчинені громадянином 

України, іноземцем чи особою без 

громадянства, за винятком громадян 

держави-агресора, з метою завдання шкоди 

Україні шляхом: 

 реалізації чи підтримки рішень та/або дій 

держави-агресора, збройних формувань 

та/або окупаційної адміністрації держави-

агресора;  

 добровільного збору, підготовки та/або 

передачі матеріальних ресурсів чи інших 

активів представникам держави-агресора, 

її збройним формуванням та/або 

окупаційній адміністрації держави-

агресора - 
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КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
 

Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю кримінальних 

правопорушень 

1. При сукупності кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання 

(основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, 

визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого 

покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання 

призначених покарань. 
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ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ УВАГУ! 

 

МИРУ НА НАШІЙ ЗЕМЛІ! 

 

СЛАВА УКРАЇНІ!!! 

 


