
ЩО Є ЗАРАЗ

•за осквернення або руйнування могили, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, 
хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни, учасників партизанського 
руху, жертв нацистських переслідувань, воїнів-інтернаціоналістів до осіб 
застосовується покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на строк 
від 3 до 5 років. У той же час, за осквернення або руйнування могили, пам’ятника 
спорудженого в пам’ять осіб, які брали участь в АТО/ООС, учасників Революції 
Гідності  немає відповідальності

•відповідно до ч.8 ст. 7 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» носіння 
військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців особами, які не 
мають на це права, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із 
законом, однак ні КК України, ні КУпАП не містять норм, відповідно до яких за діяння 
передбачені вищезазначеною статтею Закону можна притягнути до 
відповідальності, тому норма не може бути виконана

•особи, які незаконно здійснюють виготовлення ордена, медалі, нагрудного 
знака, президентської відзнаки не несуть ні кримінальної, ні адміністративної 
відповідальності

•за купівлю, продаж, обмін державних нагород, їх привласнення або носіння 
особою, яка не має на те права застосовується покарання у вигляді штрафу, розмір 
штрафу становить від 881 до 1762 грн. Такий розмір штрафу не виконує функції 
попередження нових правопорушень

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ З ПРИЙНЯТТЯМ 
ЗАКОНУ:

•встановлюється кримінальна відповідальність за осквернення або 
руйнування могили чи пам’ятника спорудженого в пам’ять осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

•особи, які здійснюють незаконне носіння військової форми одягу підлягають 
адміністративній відповідальності за ст. 186-8 КУпАП

•встановлення адміністративної відповідальності за незаконне виготовлення 
ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, президентської 
відзнаки, орденської стрічки 

•збільшення розміру штрафу за купівлю, продаж чи іншу оплатну передачу 
ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ №9217 ВІД 18.10.2018 

«Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 
відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання 
захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб»

ЧОМУ ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТУ ВАЖЛИВЕ?

•попередження дій, що можуть дискредитувати військовослужбовців

•виховання суспільства в дусі поваги до осіб, які ціною власного життя 
захищають суверенітет та територіальну цілісність України

•покарання за неповагу до осіб, які ризикують життям, захищаючи свою 
країну 
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