
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
                                                ( м. Київ, вул. Банкова, 5-7, кім.214) 

(у режимі відеоконференції) 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 142 

 
11 січня 2023р. 

10 год 00 хв. 

 
ГОЛОВУЄ: Заступник Голови Комітету Мовчан О.В. (онлайн) 

    

ПРИСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету (онлайн): Кисилевський Д.Д., 

Рущишин Я.І., Кицак Б.В., Лічман Г.В., Кубів С.І., Марчук І.П., 

Маріковський О.В., Приходько Б.В., Шевченко  Є.В. 

 

Працівники секретаріату Комітету – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Дехтярук М.Б. 

  

  

 

 ЗАПРОШЕНІ (онлайн): 

 

ТРЕТЬЯКОВА 

Галина Миколаївна 

- народний депутат України - Голова Комітету з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів.  

 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника Голови Комітету Мовчана О.В. щодо порядку 

денного засідання Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету  

 

                                                         «за» – 10 

 

(Мовчан О.В., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кицак Б.В., Лічман Г.В., 

Кубів С.І., Марчук І.П., Маріковський О.В., Приходько Б.В., 

Шевченко  Є.В.) 

  

 «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято.       

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету:  Наталуха Д.А., Тарута С.О., 

Колтунович О.С.,  Магомедов М.С., Буймістер Л.А., Янченко Г.І. 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  
1. Перегляд рішення Комітету щодо проекту Закону України про компенсацію за 

пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових 

дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації 

(реєстр. № 7198)  (друге читання). 

2. Різне. 

 

 

 

Питання 1.  

 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію заступника Голови Комітету Мовчана О.В. переглянути 

рішення Комітету щодо проекту Закону України про компенсацію за 

пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна 

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 

військовою агресією Російської Федерації (реєстр. № 7198) (друге читання). 

 

УХВАЛИЛИ: Переглянути відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» рішення Комітету щодо проекту Закону 

України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій 

об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, 

диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації 

(реєстр.  № 7198). 

 

                                                        «за» – 10 

 

(Мовчан О.В., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кицак Б.В., Лічман Г.В., 

Кубів С.І., Марчук І.П., Маріковський О.В., Приходько Б.В., 

Шевченко  Є.В.) 

  «проти» – 0 

 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято.                                
 

В обговоренні зазначеного законопроекту взяли участь народні депутати України –  

члени Комітету: Мовчан О.В., Кубів С.І., народний депутат України - Голова Комітету з 

питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякова Г.М. 

 

Заступник Голови Комітету Мовчан О.В. запропонував внести зміни до окремих 

положень остаточної редакції підготовленого для прийняття у другому читанні та схваленого 

на засіданні Комітету 13 грудня 2022  року законопроекту № 7198.   (Пропозиції додаються)   

 

За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, а також 

з урахуванням змін до окремих положень остаточної редакції законопроекту, підготовленого 

для прийняття у другому читанні, керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону 

України "Про комітети Верховної Ради України", пунктом 3 частини першої статті 123 Закону 

України "Про Регламент Верховної Ради України" члени Комітету 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
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УХВАЛИЛИ:         

 

Підтримати озвучену пропозицію, внести до порівняльної таблиці з 

подальшим врахуванням нову правку, виклавши її в редакції Комітету та 

доручити народному депутату України Мовчану О.В. подати зазначену 

правку, як суб'єкту права законодавчої ініціативи. 

 

Висновки щодо врахування або відхилення інших поправок і пропозицій, 

внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, привести у 

відповідність до остаточної редакції статті 9, проголосованої Комітетом.                                            

 

                                                       «за» – 10 

                                                         
(Мовчан О.В., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кицак Б.В., Лічман Г.В., 

Кубів С.І., Марчук І.П., Маріковський О.В., Приходько Б.В., 

Шевченко  Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

                                                   Рішення прийнято.         

                        

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у  

другому читанні прийняти проект Закону України про компенсацію за 

пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна 

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 

військовою агресією Російської Федерації (реєстр. № 7198) в другому 

читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. 

 

 

                                                        «за» – 9 

 

(Мовчан О.В., Кисилевський Д.Д., Рущишин Я.І., Кицак Б.В., Лічман Г.В., 

Кубів С.І., Марчук І.П., Маріковський О.В., Шевченко  Є.В.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

                            (Приходько Б.В. не брав участі у голосуванні) 

 

 

 

 

                            

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                  Д. НАТАЛУХА   

                     

 

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                              Я. РУЩИШИН

        

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
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НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ 

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5 

 
   

 
ПРОПОЗИЦІЇ 

до проекту Закону України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих 

категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, 

диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації  

(реєстр. № 7198)  

 

          За результатами повторного розгляду на засіданні Комітету з питань економічного 

розвитку 11 січня 2023 року проекту Закону України про компенсацію за пошкодження та 

знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації 

(реєстр. № 7198)  (друге читання)  та відповідно до доручення Комітету від 11 січня 2023 року, 

вношу наступну пропозицію до зазначеного законопроекту: 

 

"1.  Статтю 9 викласти у такій редакції: 

"Стаття 9. Пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого 

майна 

 1. Пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна 

мають:  

1) учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, визначені частиною 

першою статті 10, частиною першою статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”; 

2) особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 "Про загальну 

мобілізацію", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України 

"Про загальну мобілізацію" від 3 березня 2022 року № 2105-IX, та яким не надано статусу 

учасника бойових дій; 

 3) багатодітні сім’ї; 

                                                                                         Голові Комітету з питань  

економічного розвитку 

 

Наталусі Д.А.                                                                                   
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4) особи з інвалідністю I та II груп;  

2. У разі якщо особа, визначена частиною першою цієї статті, має пріоритетне право на 

отримання компенсації за більше ніж один знищений об’єкт нерухомого майна, таке 

пріоритетне право розповсюджується на один знищений об’єкт нерухомого майна на вибір 

отримувача компенсації.  

3. Облік осіб, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти 

нерухомого майна, здійснюється з використанням Реєстру пошкодженого та знищеного 

майна." 

 

Народний депутат України                                                            О.В. Мовчан                                
 

 
 


