
Відповідальність за руйнування монументів, споруджених в пам’ять осіб, 
які брали участь в АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні

Відповідальність за осквернення пам`ятників за чинним законодавством

У ЗМІ все частіше можна побачити інформацію про знищення 
монументів, споруджених в пам’ять про учасників російсько-
української війни та Героїв Небесної Сотні.

Так, у ЗМІ йдеться про більш як 35 таких випадків.Такі дії є 
знущанням над пам’яттю тих осіб, які ціною власного життя стри-
мують збройну агресію Російської Федерації на сході нашої 
країни. 

За осквернення пам’ятників, споруджених в пам’ять Героїв 
Небесної Сотні, осіб, які брали участь в АТО/ООС

Частина 1 статті 194 КК України (умисне знищення або 
пошкодження майна)

Відповідальність:
•штраф до 50 н.м.д.г. (до 850 грн), або
•громадські роботи від 120 до 240 годин, або
•виправні роботи на строк до 2-х років, або
•обмеження або позбавлення волі на строк до 3-х років

Частина 1,2 статті 296 КК України (хуліганство)
Відповідальність:

•штраф від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8 500 до 17 000 грн), 
або
•арешт до 6 місяців, або 
•обмеження волі на строк до 5 років, або
•позбавлення волі на строк до 4 років

За осквернення пам’ятників, споруджених в пам’ять тих, 
хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни, 

учасників партизанського руху, підпільників, 
воїнів-інтернаціоналістів та миротворців

Частина 2 статті 297 КК України (наруга над могилою, іншим 
місцем поховання або над тілом померлого)

Відповідальність:
•обмеження або  позбавлення волі на строк від 3 до 5 
років

Особи, які здійснюють наругу над пам’ятними знаками, спорудженими в честь осіб, які ціною власно-
го життя стримують збройну агресію Російської Федерації на сході України повинні нести адекватну 
та співрозмірну відповідальність.

Несправедливо, що за руйнування монумента, спорудженого в пам’ять борців проти нацизму в роки 
Другої світової війни особа несе відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк 
від 3-х до 5 років, а за ті ж самі дії щодо пам’ятного знака, спорудженого в пам’ять осіб, які брали 
участь в АТО/ООС відповідальність може обмежуватись лише штрафом до 850 гривень.

ВИМАГАЄМО ПРИЙНЯТИ ЗАКОНОПРОЕКТ №9217

Законопроект №9217 встановить належну та адекватну відповідальність за 
осквернення монументів, споруджених в пам’ять осіб, які брали участь в 
АТО/ООС та учасників Революції Гідності.


