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Проект 

вноситься народним  

депутатом України  

Колесніченком В.В. 

(посвідчення №174) 

 

 

 

   

                                               ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

«Про заборону реабілітації та героїзації фашистських коллабораціоністів 

1933-1945 рр.» 

 

Закон України «Про заборону реабілітації та героїзації фашистських 

коллабораціоністів 1933-1945 рр.» вирішує питання недопущення реабілітації та 

героїзації в Україні фашистських коллабораціоністів націонал-соціалістичної 

Німеччини періоду 1933-1945 рр. в будь-яких формах, створює правовий 

механізм недопущення реабілітації та героїзації осіб та організацій причетних до 

злочинів проти людства. 

Цей Закон спирається на положення Конституції України, принципи і 

норми міжнародного права. 

 

Стаття 1. Терміни та поняття, які використовуються в Законі 

 

Фашизм – ідеологія та практика її застосування націонал-соціалістичної 

Німеччини періоду 1933-1945 рр., пов’язані з утвердженням виключності та 

пануванням одних націй, рас чи народів над іншими, розпалом національної 

ворожнечі, геноцидом, дискримінацією, застосуванням насилля,  зазіханням на 

права і свободи людини, злочинами проти людства. 

Колабораціонізм – добровільна усвідомлена співпраця з будь-якими 

органами, організаціями, інституціями, тощо, націонал-соціалістичного режиму 

Німеччини в період з 1933 по 1945 роки.  

Реабілітація фашистських колабораціоністів – будь-які дії, чи 

бездіяльність спрямовані на відновлення у правах або репутації осіб й 

організацій, які співпрацювали з націонал-соціалістичним режимом Німеччини 

в період з 1933 по 1945 роки. 

Героїзація фашистських колабораціоністів – будь-які дії, чи 

бездіяльність спрямовані на пропаганду в засобах масової інформації або 

шляхом проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, пікетувань, 

публічних закликів чи шляхом публічного використання символів, атрибутів, 

друкованих, образотворчих, аудіо-, фото-, кіно- та відеоматеріалів, що умисно 

прославляють фашистських колабораціоністів.   

Організації фашистських колабораціоністів – до організацій 

фашистських колабораціоністів, що діяли на території України, або членами 

яких були українці у 1933-1945 рр. відносяться: Організація українських 
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націоналістів (ОУН), Українська повстанська армія (УПА), Українська 

повстанська армія «Поліська Січ» (УПА «Поліська Січ» Тараса Бульби-

Боровця), Українська народно-революційна армія, Українська головна 

визвольна рада (УГВР), Український центральний комітет, батальйони 

«Нахтігаль» і «Роланд» у складі вермахту, 14 Гренадерна дивізія Ваффен-СС 

"Галичина" (Перша українська), Українська національна армія, Українське 

визвольне військо, тощо. 

 

Стаття 2. Межі дії цього Закону 

 

Об'єктом заборони не є особисті погляди людини. Заборона реабілітації та 

героїзації фашистських коллабораціоністів не обмежує прав громадян, якщо їх 

реалізація не спрямована на реабілітацію та героїзацію фашистських 

коллабораціоністів. 

Дія цього Закону не поширюється на наукову, літературну, художню та іншу 

творчість, якщо вона спрямовані не на виправдання або пропаганду фашистського 

колабораціонізму, а на його вивчення і об'єктивне висвітлення. 

 

Стаття 3. Загальні принципи протидії реабілітації та героїзації 

фашистських коллабораціоністів фашизму 

 

Дії, або бездіяльність спрямовані на реабілітацію та героїзацію 

фашистських коллабораціоністів, що мають ознаки, вказані, або передбачені у 

статті 1 цього Закону, на території України забороняються. 

Публічне вчинення дій, або бездіяльність, що призводить прославляння 

або виправдання фашистських колабораціоністів забороняються. 

 

Стаття 4. Обов’язок протидії державних органів пропаганді    

фашизму. 

 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові 

особи у відповідності до своєї компетенції зобов’язані протидіяти будь-яким 

формам реабілітації та героїзації фашизму. 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові 

особи співпрацюють з громадянами та їх об’єднаннями, що протидіють 

реабілітації та героїзації. 

 

Стаття 5. Відповідальність за пропаганду фашизму 

 

Особи, винні у вчиненні дій, пов’язаних із реабілітацією та героїзацією 

фашистських колабораціоністів, несуть відповідальність відповідно до 

законодавства України. 

 

Стаття 6. Прикінцеві положення 
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І. Доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2001, N25-26, ст.131) {Із змінами, внесеними згідно із Законами N2953-

III (2953-14) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N17, ст.121, N3075-III (3075-14) від 

07.03.2002, ВВР, 2002, N30, ст.206….N600-VI (600-17) від 25.09.2008, N616-VI 

(616-17) від 01.10.2008, N801-VI (801-17) від 25.12.2008} новою статтею 448 

такого змісту: 

“Стаття 448. Реабілітація чи героїзація фашистських коллабораціоністів. 

 

1. Реабілітація чи героїзація фашистських коллабораціоністів, в тому 

числі й здійснювана посадовими особами - 

 

     карається позбавленням   волі   на   строк   від   десяти  до п'ятнадцяти років 

або довічним позбавленням волі. 

 

2. Публічні  заклики  до  реабілітації чи героїзації фашистських 

коллабораціоністів,  а   також   виготовлення матеріалів  із закликами до 

реабілітації чи героїзації фашистських коллабораціоністів з метою їх 

розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів – 

 

     караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням  

волі на строк до п'яти років.  

 

 ІІ. Цей  Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

 ІІІ. Кабінету Міністрів України:  

 у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність 

із цим Законом;  

 забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 

Законом.  

 

 

 

 

 


