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Шановний Денисе Анатолійовичу!

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 19 травня 2021 року (Протокол 
№ 32) розглянув проект Закону України про внесення змін до статі 161 
Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про 
запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (реєстр. № 5110  від 
19.02.2021), поданий народним депутатом України Бужанським М.А. та іншими 
народними депутатами України (далі – Законопроект). 

Законопроект розроблено з метою унормування положень Кримінального 
кодексу України відповідно до положень законопроекту «Про запобігання та 
протидію антисемітизму в Україні» (реєстр. № 5109), яким законодавчо 
врегульовуються питання протидії та запобігання антисемітизму, його проявам 
в Україні. 

28 квітня 2021 року Комітет розглянув на своєму засіданні законопроект 
реєстр. № 5109 та ухвалив: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 
про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (реєстр. № 5109), поданий 
народним депутатом України Бужанським М.А. та іншими народними 
депутатами України,  за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 
основу.  

Враховуючи вищевикладене та за підсумками обговорення Законопроекту 
на засіданні Комітет прийняв рішення: надіслати  до головного Комітету з питань 
правоохоронної діяльності висновок з пропозицією рекомендувати Верховній 
Раді України проект Закону України про внесення змін до статі 161 
Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про 
запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (реєстр. № 5110  від 
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19.02.2021), поданий народним депутатом України  Бужанським М.А. та іншими 
народними депутатами України, за наслідками розгляду у першому читанні 
прийняти за основу.
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