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Шановний Дмитре Андрійовичу!

Керуючись частиною сьомою статті 93 Регламенту Верховної Ради 
України Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації 
та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних 
меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні, проведеному 15 
липня 2020 року, розглянув проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України у зв'язку з завершенням 
антитерористичної операції та проведенням операції Об'єднаних сил», 
реєстр. № 2783 від 17.01.2020 року, поданий народними депутатами України 
Тарасовим О.С. та іншими.

Вказаним законопроектом пропонується внести зміни до наступних 
нормативно-правових актів:

- Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції» щодо усунення неоднозначності правового 
регулювання, яка виникла внаслідок початку проведення операції 
Об’єднаних сил, а також щодо заборони нарахування і стягнення процентів 
на основну суму заборгованості за кредитними та іншими договірними 
зобов’язаннями;

- Закону України «Про виконавче провадження» в частині визначення 
особливостей та порядку виконання зобов’язань, врегульованих Законом 
України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 
операції»;

- Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» щодо 
видачі сертифікатів про форс-мажорні обставини.



Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано, що законопроект є актуальним та направленим на 
нормалізацію діяльності суб’єктів господарювання, що втратили можливість 
провадити свою господарську діяльність та змушені були через незалежні від 
них обставини залишити території Донецької та Луганської областей, а також 
на підтримку громадян України, які проживають на тимчасово окупованій 
території або переселилися з неї.

За підсумками розгляду, Комітет ухвалив рішення: звернутися до 
Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку з 
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 
завершенням антитерористичної операції та проведенням операції 
Об'єднаних сил», реєстр. №2783 від 17.01.2020 р., поданий народними 
депутатами України Тарасовим О.С. та іншими, за результатами розгляду у 
першому читанні прийняти за основу.
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