
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  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

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    

До реєстр. № 2830 від 03.02.2020 р.

Голові Комітету Верховної Ради України 
з питань економічного розвитку

Д. Наталусі 

Шановний Дмитре Олександровичу!

Керуючись положеннями частини сьомої статті 93 Закону України “Про 
Регламент Верховної Ради України” Комітет 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 (далі-Комітет) на своєму засіданні  01 липня 
2020 р. розглянув проєкт Закону Про внесення змін до Закону України "Про 
тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" та інших 
законів України щодо узгодження термінів та уточнення окремих норм, реєстр. 
№ 2830 від 03.02.2020 р., внесений народним депутатом України Горбенком Р.О.

Законопроєктом передбачається внесення уточнень термінів, які 
вживаються у Законі з урахуванням проведення не тільки антитерористичної 
операції, але і здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, а також пропонується уточнити умови мораторію на 
виконання договірних зобов’язань та на застосування фінансових санкцій за 
кредитними та іншими договірними зобов’язаннями. Крім цього Закон 
доповнюється новою статтею 21 «Звільнення від негативних наслідків 
невиконання грошових зобов’язань», якою пропонується здійснити списання 
надмірних нарахувань по кредитах (позиках) осіб, які проживають на території 
проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, або 
переселилися з неї і які, станом на 14 квітня 2014 року, добросовісно виконували 
свої зобов’язання перед кредитором.



Комітет підтримує мету законопроєкту та вважає його положення такими, 
що усувають наявні неузгодженості та труднощі у правозастосуванні, зокрема 
щодо соціальних гарантій та пільг, надання яких прив’язано саме до періоду 
проведення антитерористичної операції. Крім цього, норми законопроєкту  
спрямовано на підтримку громадян, які проживають на території проведення 
антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганських областях, або переселилися з неї, зокрема 
шляхом зменшення фінансового навантаження на таких осіб за кредитними та 
іншими договірними зобов’язаннями.

За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення рекомендувати Комітету 
Верховної Ради України з питань економічного розвитку внести пропозицію до 
Верховної Ради України проєкт Закону "Про тимчасові заходи на період 
проведення антитерористичної операції" та інших законів України щодо 
узгодження термінів та уточнення окремих норм, реєстр. № 2830 від 03.02.2020 
р., внесений народним депутатом України Горбенком Р.О., за результатами 
розгляду в першому читанні прийняти за основу.  

З повагою,

Голова Комітету                                                               Д. Лубінець
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