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В И С Н О В О К
щодо проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про відновлення прав 

осіб, депортованих за національною ознакою" щодо визнання депортованими 
громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з окремих 

територій Польської Республіки
 (реєстр. № 5188 від 02.03.2021)

За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. 
від 04 березня 2021 року 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 попередньо розглянув на 
своєму засіданні 6 квітня 2021 року (Протокол № 30) проєкт Закону про внесення 
змін до Закону України "Про відновлення прав осіб, депортованих за 
національною ознакою" щодо визнання депортованими громадян України, які у 
1944-1951 роках були примусово переселені з окремих територій Польської 
Республіки (реєстр. № 5188), поданий народним депутатом України Фединою С.Р. 
та іншими народними депутатами України (далі – Законопроєкт) щодо 
доцільності включення його до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради 
України.  

Метою Законопроєкту є відновлення соціальної справедливості шляхом 
визнання примусового переселення осіб українського походження у 1944-1951 рр. 
з місць їх постійного проживання на території Польської Республіки депортацією 
та здійснення відшкодування моральних та матеріальних збитків, соціальних 
пільг для людей, що постраждали внаслідок депортації у 1944-1951 рр.

Зазначена мета Законопроєкту досягається шляхом внесення змін до статей 
1, 3, 4, 5, 7 та 9 Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за 
національною ознакою» і доповнення даного Закону новою статтею 7-1. Також 
законопроєкт передбачає розширення поняття «депортація» шляхом поширення 
його на примусове переселення осіб українського походження у 1944-1951 рр. з 
місць їх постійного проживання на території Польської Республіки на підставі 
рішень, прийнятих органами колишнього СРСР та Польської Республіки.

Законопроєктом пропонується передбачити в якості засобу компенсації 
збитків, завданих депортованим особам, одноразову матеріальну допомогу. Крім 
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цього на депортованих осіб поширюються пільги, передбачені Законом України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», як для учасників 
війни, а на членів сімей депортованих осіб – пільги, передбачені зазначеним 
Законом для членів сімей учасників війни.

Відповідно до Пояснювальної записки за підписами авторів проєкту на 
момент внесення він не потребує додаткових витрат з Державного бюджету 
України.

Під час обговорення Законопроєкту на засіданні Комітету зокрема було 
зауважено, що його положення  в основному дублюють положення проєкту 
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були 
примусово переселені з території Польської Народної Республіки, реєстр. № 2038 
від 03.09.2019, поданого народним депутатом України Рубльовим В.В. та іншими 
народними депутатами України. Законопроєкти реєстр. № 5188  та реєстр. № 2038 
мають спільну мету та регулюють однакове коло питань.

За результатами розгляду законопроєкту реєстр. № 2038 на засіданні 
Комітету 6 травня 2020 року (Протокол № 12)  Комітетом було ухвалено рішення: 
рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян 
України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської 
Народної Республіки (реєстр. № 2038) за результатами розгляду у першому 
читанні прийняти за основу. Також за пропозицією Комітету зазначений 
законопроєкт включено до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України 
дев'ятого скликання, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 
02 лютого 2021 року № 1164-ІХ.

Відповідно до статті 100 Регламенту Верховної Ради України законопроєкт, 
який містить положення, що регулюють однакове коло питань, та повторює за 
суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин, 
вважається альтернативним і подається не пізніш як у 14-денний строк після дня 
надання народним депутатам першого законопроєкту з відповідного питання. 
Разом з цим, законопроєкт реєстр. № 2038 був поданий 03 вересня 2019 року, а 
реєстр. № 5188  -  02 березня 2021 року.

Положення законопроєкту реєстр. № 5188 відмінні від положень 
законопроєкту реєстр. № 2038, зокрема уточнення назви Польської держави на 
той час, уточнення терміну «осіб українського етнічного походження», 
поширення гарантій на отримання компенсацій на спадкоємців депортованих осіб 
тощо, можуть бути внесені суб’єктами права законодавчої ініціативи у вигляді 
поправок до відповідних статей законопроєкту реєстр. № 2038 після його 
прийняття у першому читанні. 

За підсумками обговорення відповідно до статті 93 Регламенту Верховної 
Ради України, враховуючи, що на розгляді Верховної Ради України знаходиться 
законопроєкт реєстр. № 2038, який містить положення, що регулюють аналогічне 
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коло питань, та спрямований на врегулювання одних і тих же суспільних 
відносин, Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України          
не включати до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого 
скликання  проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про відновлення 
прав осіб, депортованих за національною ознакою" щодо визнання 
депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово 
переселені з окремих територій Польської Республіки (реєстр. № 5188), поданий 
народним депутатом України  Фединою С.Р. та іншими народними депутатами 
України.
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