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Шановний Дмитре Андрійовичу!
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 (далі – Комітет) на своєму засіданні,
проведеному 16 червня 2022 року (протокол № 58), розглянув проект Закону
України про компенсацію за майно, втрачене, пошкоджене та знищене
внаслідок збройної агресії Російської Федерації та справедливий розподіл
репарацій, реєстр. № 7237 від 31.03.2022 року, поданий народним депутатом
України Мовчаном О.В. та іншими народними депутатами України.
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, законопроект
розроблений з метою захисту права власності та інших речових прав на
майно, які порушено внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України –
членами Комітету вказано, що значний обсяг положень законопроекту є
неактуальними, оскільки 1 квітня 2022 року Верховною Радою України вже
прийнято за основу 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 від 24.03.2022 року, поданий
народним депутатом України Шуляк О.О. та іншими народними депутатами
України, який також регулює правові відносини щодо компенсації державою
за знищене, втрачене чи пошкоджене майно. Крім того, зазначено, що
запропонований порядок компенсації за майно, розташоване на тимчасово

окупованих територіях, відповідно до якого Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини наділяється повноваженнями з прийому звернень
громадян щодо компенсації, не може бути реалізований, оскільки діяльність
Уповноваженого відповідно до чинного законодавства спрямована на
здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав
і свобод людини і громадянина, а не на виконання функцій виконавчої гілки
влади.
Враховуючи викладене, Комітет ухвалив рішення: звернутися до
Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку з
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України
про компенсацію за майно, втрачене, пошкоджене та знищене внаслідок
збройної агресії Російської Федерації та справедливий розподіл репарацій,
реєстр. № 7237 від 31.03.2022 року, поданий народним депутатом України
Мовчаном О.В. та іншими народними депутатами України, за наслідками
розгляду в першому читанні повернути суб'єктам права законодавчої
ініціативи на доопрацювання.
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