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0. ЗАКОН УКРАЇНИ   ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

1. Про забезпечення прав і свобод громадян на 

тимчасово окупованій території України 

-1- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №211) 

У назві Закону та за його текстом 

словосполучення «тимчасово окупована 

територія» замінити словосполученням 

«незаконно окупована або анексована 

частина території України» у відповідному 

відмінку. 

Пояснення: 

(1) Окупація є апріорі тимчасовою, отже 

вираз «тимчасова окупація» - є тавтологією. 

Згідно з нормами міжнародного права, 

окупацією вважається тимчасове зайняття 

озброєними силами однієї країни (оккупанта) 

частини окупованої території іншої країни, з 

прийняттям окупантом на себе всіх функцій 

державного управління. 

(2) Окупація Криму не може підпадати під 

правило «non-belligerent» (під «мирну» або 

«законну» окупацію (напр.. США в Іраку), 

оскільки для цього необхідно отримати 

мандат НАТО, ОБСЄ, Ради Безпеки ООН. 

(2) Крим був де-факто анексованим РФ. 

Анексованою вважається територія країни, 

яка всупереч її законам насильно включається 

до складу іншої країни. У цьому випадку 

застосовуються норми статті IV Гаагскої 

Конференции 1907 року, Женевских конвенцій 

1949 року та протоколами до них від 1977 

року. 

(3) Окупованою або анексованою може бути 

лише частина суверенної країни. У разі 

окупації чи анексії всієї території суверенної 

країни, вона де-факто втрачає 

 Про забезпечення прав і свобод громадян 

та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України 
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правоздібність як суб’єкт міжнародного 

права. 

 

  -2- Н.д.Бенюк Б.М. (Реєстр.картка №427) 

1) у тексті законопроекту пропонується 

вживати термін «тимчасово окупована 

територія» у поєднанні із словом «Україна», 

щоб точно визначати про які території іде 

мова, враховуючи, що подібні ситуації 

виникають і в інших державах, у тому числі 

тих, які мають спільні кордони з Україною; 

 

  

  -3- Н.д.Бенюк Б.М. (Реєстр.картка №427) 

У преамбулі слова «іншим міжнародно-

правовим актам» замінити словами 

«міжнародно-правовим договорам України», 

що уточнюватиме коло актів, які регулюють 

дані відносини. 

 

  

2. Україна згідно з Конституцією України є 

суверенною і незалежною державою. Суверенітет 

України поширюється на всю її територію, яка в 

межах існуючого кордону є цілісною і 

недоторканною. Перебування на території України 

підрозділів збройних сил інших держав поза 

процедурою, визначеною Конституцією та законами 

України, Гаазькими правилами 1907 року, IV 

Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч 

Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з 

приєднанням України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору 

про дружбу, співробітництво і партнерство між 

Україною і Російською Федерацією 1997 року та 

іншим міжнародним договорам, є незаконною 

окупацією території суверенної держави України. 

-4- Кабінет Міністрів України 

Пропонуємо у преамбулі законопроекту 

слова «іншим міжнародним договором 

пропонуємо замінити словами «іншим 

міжнародно-правовим актам». 

 

 Україна згідно з Конституцією України є 

суверенною і незалежною державою. Суверенітет 

України поширюється на всю її територію, яка в 

межах існуючого кордону є цілісною і 

недоторканною. Перебування на території України 

підрозділів збройних сил інших держав з порушенням 

процедури, визначеної Конституцією та законами 

України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV 

Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч 

Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з 

приєднанням України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору 

про дружбу, співробітництво і партнерство між 

Україною і Російською Федерацією 1997 року та 

іншим міжнародно-правовим актам, є окупацією 

частини території суверенної держави України та 

міжнародним протиправним діянням з усіма 

наслідками, передбаченими міжнародним правом. 

Основою гуманітарної, соціальної та 

економічної політики держави Україна стосовно 

населення тимчасово окупованої території є захист і 

повноцінна реалізація національно-культурних, 

соціальних та політичних прав громадян України, у 

тому числі корінних народів та національних меншин. 
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3. Стаття 1. Мета Закону 

Цей Закон визначає статус території, 

тимчасово окупованої в результаті збройної агресії 

Російської Федерації, встановлює особливий 

правовий режим на цій території, визначає 

особливості діяльності державних органів та органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій в умовах такого режиму, додержання та 

захисту прав і свобод людини і громадянина, а також 

прав і законних інтересів юридичних осіб. 

-5- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №211) 

Абзац перший статті 1 викласти у такій 

редакції: 

«Цей Закон установлює особливий правовий 

режим застосування законодавства України 

на території незаконно окупованої або 

анексованої частини території України, з 

метою захисту прав і свобод людини, яка має 

місце проживання на такій частині території, 

а також прав, обов‟язків і законних інтересів 

юридичних осіб, які мають місцезнаходження 

на такій частині території». 

Пояснення: 

(1) Цей Закон має мати універсальний 

характер, а не обмежуватися лише випадком 

окупації (анексії) Криму з боку РФ. 

Особливості застосування цього Закону, 

пов’язані з Кримом, повинні спеціально 

визначатися у подальших статтях. 

(2) Цей Закон накладає додаткові обов’язки 

на юросіб, з їх місцезнаходженням на такій 

території. 

Доповнити статтю 1 абзацом другим такого 

змісту: 

«Пільги, привілеї та компенсації для: 

а) громадян України, які продовжують мати 

постійне місце проживання на незаконно 

окупованій або анексованій частині території 

України; 

б) громадян України, які переїжджають з 

незаконно окупованої або анексованої 

частини території України на іншу територію 

України; 

в) юридичних осіб, які переміщують свої 

капітальні активи та запаси (бізнес як такий) з 

незаконно окупованої або анексованої 

частини території України на іншу територію 

України, 

встановлюються окремим законом. 

Пояснення: 

(1) Цей Закон визначає глобальні правила 

захисту прав і свобод громадян України, які 

залишаються жити на окупованій 

(анексованій) частині України. Однак, 

способи соціального, культурного та 

економічного захисту Україною таких 

громадян мають бути детально розписані у 

спеціальному законі. 

 Стаття 2. Мета Закону 

Цей Закон визначає статус території, тимчасово 

окупованої внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації, встановлює особливий правовий режим на 

цій території, визначає особливості діяльності 

державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій в 

умовах цього режиму, додержання та захисту прав і 

свобод людини і громадянина, а також прав, свобод і 

законних інтересів юридичних осіб. 
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(2) Потребують також особливого захисту 

громадяни України, які переїжджають з 

ворожо окупованої (анексованої) території 

України на континент (виникають питання 

працевлаштування, отримання житла, зміни 

податкової адреси, освіти дітей, медичного 

та пенсійного страхування тощо). Таке має 

регулюватися спеціальним законом. 

(3) Для юридичних осіб, які переміщують свої 

активи з окупованої (анексованої) території 

України на іншу територію України, 

необхідно встановити нормативні 

(ліцензійні) та податкові пільги, пов’язані з 

таким переміщенням. Наприклад, звільнити 

їх від будь-яких податкових зобов’язань, які 

можуть виникнути у зв’язку з таким 

переміщенням; надати пільги щодо плати за 

землю, на яку буде переміщено виробництво, 

дозволити застосувати 100% ставку 

амортизації для переміщених капітальних 

активів та до новозбудованих капітальних 

споруд. Також надати пільгу зі сплати 

частини єдиного соціального податку від 

активного доходу, отриманого переміщеними 

працівниками або додатково найманими на 

новому місцезнаходженні такої юридичної 

особи до фонду зайнятості тощо. 

 

4. Стаття 2. Тимчасово окупована територія   Стаття 3. Тимчасово окупована територія 

 
5. У цьому Законі тимчасово окупованою 

територією України є: 

  1. Для цілей цього Закону тимчасово окупованою 

територією України визначається: 

 
    1) сухопутна територія Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні 

води України цих територій; 

 
    2) внутрішні води і територіальне море 

України, прилегле до узбережжя Кримського 

півострова; територія прилеглої зони, виключної 

економічної зони та континентального шельфу 

вздовж узбережжя Кримського півострова, на які 

поширюється юрисдикція органів державної влади 

України відповідно до норм міжнародного права, 

Конституції та законів України; 
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    3) підводний простір у межах 

територіального моря; 

 
    4) повітряний простір над територіями, 

передбаченими пунктами 1 і 2 частини першої цієї 

статті. 

 
6. 1) територія Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополь; 

   

7. 2) внутрішні води і територіальне море 

України, його дно і надра, на яких Україна здійснює 

суверенітет, континентальний шельф і виключна 

економічна зона, де Україна у відповідності зі своїм 

законодавством користується фіскальними, 

санітарними, імміграційними та митними правами, а 

в особливій економічній зоні і на континентальному 

шельфі - суверенними правами і юрисдикцією; 

-6- Кабінет Міністрів України 

Пункт 2 статті 2 законопроекту пропонується 

викласти у такій редакції: 

«2) внутрішні води і територіальне море 

України; 

прилегла зона, де Україна здійснює контроль, 

необхідний для запобігання порушенню 

митних, фіскальних, імміграційних чи 

санітарних законів і правил в межах території 

України чи її територіального моря; 

виключна економічна зона; 

континентальний шельф;» 

  

8. 3) підводний простір в межах 

територіального моря; 

   

9. 4) повітряний простір, розташований над 

територією, зазначеній у пунктах 1 та 2 цієї статті. 

-7- Н.д.Міщенко С.Г. (Реєстр.картка №98) 

Пропоную у п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону після слів 

«зазначеній у пунктах 1 та 2» додати 

«частини 1». 

  

  -8- Кабінет Міністрів України 

У пункті 4 статті 2 законопроекту слова 

«зазначеній у пунктах» пропонуємо замінити 

словами «визначеною пунктами». 

  

  -9- Н.д.Бенюк Б.М. (Реєстр.картка №427) 

У статті 3: 

у абзаці першому з метою редакційного 

уточнення слово «визначається замінити 

словом «є»; 

-10- Н.д.Бенюк Б.М. (Реєстр.картка №427) 

з метою відображення у проекті того, що 

окупованою територією України є також 

водні об‟єкти на території АРК та м. 

Севастополь, а також надра, необхідно пункт 

1 викласти в такій редакції: 

«1) територія Автономної Республіки Крим та 

 Стаття 3. Тимчасово окупована територія 

1. Для цілей цього Закону тимчасово окупованою 

територією України визначається: 

1) сухопутна територія Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні 

води України цих територій; 

2) внутрішні води і територіальне море 

України, прилегле до узбережжя Кримського 

півострова; територія прилеглої зони, виключної 

економічної зони та континентального шельфу 

вздовж узбережжя Кримського півострова, на які 
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та надра»; 

 

 

 

-11- Н.д.Бенюк Б.М. (Реєстр.картка №427) 

у пункті 4 слово «частини» виключити (пункт 

4 посилається на частини першу та другу, але 

у цій статті всього одна частина). 

 

поширюється юрисдикція органів державної влади 

України відповідно до норм міжнародного права, 

Конституції та законів України; 

3) підводний простір у межах 

територіального моря; 

4) повітряний простір над територіями, 

передбаченими пунктами 1 і 2 частини першої цієї 

статті. 

 

10. Стаття 3. Правовий режим тимчасово 

окупованої території 

  Стаття 4. Правовий режим тимчасово 

окупованої території 
 

11. Відповідно до цього Закону встановлюється 

правовий режим тимчасово окупованої території, 

який передбачає: 

правові наслідки актів, рішень органів 

(посадових осіб), що прийматимуться/вчинятимуться 

на тимчасово окупованій території; 

обмеження вільного пересування на 

тимчасово окупованій територій; 

гарантування права власності на нерухоме 

майно на тимчасово окупованій території; 

особливості (заборони) економічної 

діяльності на тимчасово окупованій території; 

відповідальність осіб, що порушують 

законодавство України. 

-12- Н.д.Герман Г.М. (Реєстр.картка №236) 

У проекті необхідно відобразити, що на 

окупованій території забороняється 

розміщення ядерної зброї. У зв‟язку з цим, 

пропонується статтю 4 проекту, яка визначає 

правовий статус окупованої території, 

доповнити новою частиною такого змісту: 

«На тимчасово окуповану територію України 

поширюється дія Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року 

відповідно до міжнародних зобов‟язань 

України». 

 

  

1. На тимчасово окупованій території на 

строк дії цього Закону поширюється особливий 

правовий режим перетину меж тимчасово окупованої 

території, здійснення господарської діяльності, 

укладення правочинів, проведення виборів та 

референдумів, реалізації інших прав і свобод людини 

і громадянина. 

2. Правовий режим тимчасово окупованої 

території України передбачає особливий порядок 

забезпечення прав і свобод громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованих територіях 

України. 

3. Правовий режим тимчасово окупованої 

території може бути визначено, змінено чи скасовано 

виключно законами України. 

 
12. Стаття 4. Захист прав людини та 

культурної спадщини на тимчасово окупованій 

території 

 

  Стаття 5. Захист прав і свобод людини і 

громадянина, культурної спадщини на тимчасово 

окупованій території 

 
13. Тимчасово окупована територія є 

невід'ємною частиною території України і на неї 

поширюється законодавство України. 

Відповідальність за порушення визначених 

Конституцією та законами України прав людини на 

тимчасово окупованій території відповідно до норм 

міжнародного права покладається на Російську 

Федерацію. 

 

 

 1. Україна вживає всіх необхідних заходів 

щодо гарантування прав і свобод людини та 

громадянина, передбачених Конституцією та 

законами України, міжнародними договорами усім 

громадянам України, які проживають на тимчасово 

окупованій території України. 

2. Україна зобов‟язується підтримувати і 

забезпечувати економічні, фінансові, політичні, 

соціальні, інформаційні, культурні та інші зв‟язки з 

громадянами України, які проживають на тимчасово 
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окупованій території України. 

3. Відповідальність за порушення визначених 

Конституцією та законами України прав і свобод 

людини і громадянина на тимчасово окупованій 

території покладається на Російську Федерацію, як на 

державу-окупанта відповідно до норм і принципів 

міжнародного права. 

 
  -13- Кабінет Міністрів України 

Статтю 4 законопроекту після частини 

першої пропонуємо доповнити новими 

частинами другою-четвертою такого змісту: 

«Україна вживає всіх можливих заходів для 

гарантування передбачених Конституцією та 

законами України прав і свобод людини і 

громадянина усім громадянам України, які 

проживають на тимчасово окупованій 

території України. 

За громадянами України, які проживають на 

тимчасово окупованій території України 

та\або працюють на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм 

власності – резидентах України, 

розташованих на такій території, зберігається 

право на соціальний захист ( у тому числі на 

пенсійне забезпечення, інші соціальні та 

компенсаційні виплати) на захист виборчих, 

трудових та інших прав відповідно до законів 

України; 

Україна зобов‟язується підтримувати і 

забезпечувати економічні, фінансові, 

політичні, соціальні, інформаційні, культурні 

та інші зв‟язки з громадянами України, які 

проживають на тимчасово окупованій 

території України». 

  

    4. Кабінет Міністрів України здійснює 

постійний моніторинг стану дотримання прав і свобод 

людини та громадянина на тимчасово окупованій 

території, за результатами якого оприлюднює та надає 

відповідну інформацію міжнародним організаціям у 

сфері захисту прав і свобод людини і громадянина та 

вживає необхідних заходів. 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини продовжує здійснювати згідно з 

законодавством України парламентський контроль за 

дотриманням конституційних прав і свобод людини 
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та громадянина на тимчасово окупованій території. 

 
  -14- Н.д.Міщенко С.Г. (Реєстр.картка №98) 

Пропоную у ч. 3 ст. 4 Закону після слова 

«заподіяної» додати «фізичним та 

юридичним особам, що знаходяться на 

тимчасово окупованій території». 

  5. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 

заподіяної внаслідок тимчасової окупації державі 

Україна, юридичним та фізичним особам, 

громадським об‟єднанням, громадянам України, 

іноземцям та особам без громадянства у повному 

обсязі покладається на Російську Федерацію як на 

державу, що здійснює окупацію. При цьому держава 

Україна повинна всіма можливими засобами сприяти 

відшкодуванню матеріальної та моральної шкоди з 

боку Російської Федерації. 

 

  -15- Н.д.Бенюк Б.М. (Реєстр.картка №427) 

5. У статті 5: 

у частині п‟ятій пропонується 

виключити слова «громадським об„єднанням, 

громадянам України, іноземцям та особам без 

громадянства», оскільки вони охоплюються 

термінами «юридичним та фізичним особам», 

які містяться у цій же нормі; 

частину шосту пропонується 

редакційно змінити, оскільки з неї випливає, 

що РФ здійснює окупацію відповідно до норм 

міжнародного права. У зв‟язку з цим 

пропонується у частину шостій статті 5 слова 

«відповідно до норм і принципів 

міжнародного права» виключити. 

 

  

  -16- Н.д.Міщенко С.Г. (Реєстр.картка №98) 

Пропоную у ч. 4 ст. 4 Закону після слів 

«Російську Федерацію» доповнити «як на 

державу, яка здійснює військову окупацію». 

 6. Відповідальність за охорону культурної 

спадщини на тимчасово окупованій території 

покладається на Російську Федерацію, як на державу, 

що здійснює окупацію, відповідно до норм і 

принципів міжнародного права. 

  -17- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

У статті 7, запропонованій до 2 читання: 

Пункт 1 викласти у такій редакції: 

«1. Для громадян України, які продовжують 

мати постійне місце проживання на 

незаконно окупованій або анексованій 

частині території України реалізація права на 

зайнятість, пенсійне забезпечення, соціальне 

страхування на випадок безробіття, з 

тимчасової втрати працездатності, від 

 Стаття 7. Забезпечення реалізації права 

громадян, які перебувають на тимчасово 

окупованій території або переселені з неї, на 

зайнятість, пенсійне забезпечення, 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та соціальні послуги 

1. Для громадян України, які перебувають на 

тимчасово окупованій території та переселилися з неї, 

реалізація права на зайнятість, пенсійне забезпечення, 

соціальне страхування на випадок безробіття, у 
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нещасного випадку на виробництві, 

професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності та надання соціальних 

послуг здійснюється відповідно до норм 

законодавства України. 

Окремим законом України встановлюються 

пільги, привілеї та компенсації для громадян 

України, які переїжджають з незаконно 

окупованої (анексованої) частини території 

України на іншу територію України». 

Пояснення: Є беззмістовним 

підтверджувати конституційні права 

громадян, які переїхали з Криму – вони їх 

мають апріорі. Натомість, необхідно 

задекларувати обов’язок держави надати 

особливий захист громадянам України, які 

переїжджають з ворожо окупованої 

(анексованої) території України на 

континент ( у питаннях працевлаштування, 

отримання житла, зміни податкової адреси, 

освіти дітей, медичного та пенсійного 

страхування тощо). 

Пункт 2 викласти у такій редакції: 

«2. Громадянам України, які продовжують 

проживати на незаконно окупованій 

(анексованій) частині території України, 

гарантується виплата пенсій, страхових 

виплат та відшкодувань за рахунок фондів 

соціального страхування України, а також 

надання всіх соціальних послуг, 

передбачених законодавством України, з 

урахуванням того, що такі виплати (соціальні 

послуги): 

а) не надаються особам, які набули 

громадянство країни – окупанта (агресора); 

б) здійснюються на іншій території України 

при пред‟явленні оригіналу дійсного 

паспорту громадянина України та наданні 

особистої заяви про відсутність громадянства 

країни – окупанта (агресора) на момент такої 

виплати. Якщо у подальшому з‟ясовується, 

що така особа мала таке подвійне 

громадянство, то вона підпадає під юридичну 

відповідальність за шахрайство шляхом 

підроблення документів; 

в) у випадку пенсійних та інших соціальних 

страхових виплат - не можуть пересилатися 

поштою або будь-яких інших платіжних 

зв‟язку з тимчасовою втратою працездатності, від 

нещасного випадку на виробництві, та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності 

та надання соціальних послуг, здійснюються 

відповідно до законодавства України. 
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систем; 

г) можуть депонуватися на користь 

отримувача протягом звичайного строку 

давності без нарахування процентів та 

справляння плати за такий депонент. 

Кабінет Міністрів України встановлює 

особливості впровадження цього пункту». 

Пояснення: 

Запропонована редакція 2 пункту фактично 

зупиняє виплату пенсій громадянам України, 

які не покинули Крим. Оскільки наразі 

неможливо встановити, чи отримали вони, 

припустимо, пенсію за рахунок бюджету РФ. 

Нагадую, що такі пенсії надаються лише 

громадянам РФ. 

Пропонується виходити з зворотного: 

(1) Усі кримчани апріорі вважаються 

громадянами України, якщо не доведено 

зворотне. 

(2) Для отримання пенсії треба приїхати на 

вільну від окупації територію України і 

подати оригінал дійсного паспорту 

громадянина України та пенсійне 

посвідчення. 

(3) Також треба задекларувати відсутність 

громадянства РФ. Якщо згодом виявиться, 

що пенсіонер на момент виплати приховав 

громадянство РФ, то автоматично він 

підпадає під статтю 190 ККУ з відповідними 

юридичними наслідками. 

(4) Громадянин України не зможе їздити за 

пенсією на континент кожного місяця 

(навіть електрички скасовані кримськими 

окупантами). Отже, пропонується 

депонувати нараховані пенсії протягом 

стандартних 3-х років позовної давності. 

. 

 

   

 

 2. Виплата пенсій громадянам України, які 

проживають на тимчасово окупованій території і не 

отримують пенсій та інших виплат від уповноважених 

органів Російської Федерації, здійснюється в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 
  -18- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

Пункт 3 виключити (як поглинутий пунктом 

 3. Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, 

діти-інваліди та інші громадяни України, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та 
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2 щодо соціальних послуг) 

 
проживають на тимчасово окупованій території, 

мають право на отримання соціальних послуг 

відповідно до законодавства України. 

 
  -19- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

Пункт 4 виключити (як поглинутий пунктом 

2 щодо соціальних послуг) 

 

 4. Бездомні особи, які перебувають на окупованій 

території, мають право на соціальний захист 

відповідно до законодавства України. 

 

  -20- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

У пунктах 5 – 11 словосполучення 

«переселились з тимчасово окупованої 

території» замінити словосполученням 

«переїхали з незаконно окупованої 

(анексованої) частини території України на 

іншу територію України»; 

 

 5. Громадяни України, які звільнилися з роботи 

(припинили інший вид зайнятості) та переселилися з 

тимчасово окупованої території, за відсутності 

документів, що підтверджують факт звільнення 

(припинення зайнятості), періоди трудової діяльності 

та страхового стажу, реєструються як безробітні та 

отримують виплати згідно з загальнообов‟язковим 

державним соціальним страхуванням на випадок 

безробіття на підставі персоніфікованих даних 

Пенсійного фонду України у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

 

  -21- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

У пункті 6: словосполучення: «можуть 

припинити трудові відносини або 

підтвердити факт припинення таких відносин 

(іншого виду зайнятості) за місцем свого 

перебування у судовому порядку за місцем 

свого перебування», замінити 

словосполученням: «уважаються такими ipso 

jure (за законом), що припинили трудові 

відносини (інший вид зайнятості) від дати 

реєстрації за новим місцем проживання на 

іншій території України». 

Останнє речення пункту 6 виключити, 

оскільки воно поглинається новою редакцією 

пункту. 

 

 6. Громадяни України, які переселилися з 

тимчасово окупованої території та не звільнилися з 

роботи (не припинили інший вид зайнятості), у разі 

неможливості продовження роботи (іншого виду 

зайнятості) на тимчасово окупованій території, для 

набуття статусу безробітного та отримання 

матеріального забезпечення та соціальних послуг на 

випадок безробіття можуть припинити трудові 

відносини або підтвердити факт припинення таких 

відносин (іншого виду зайнятості) у судовому 

порядку за місцем свого перебування. Припинення 

інших видів зайнятості, у тому числі самозайнятості, 

здійснюється за заявочним принципом та спрощеною 

процедурою за місцем перебування особи у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

7. Громадянам України, які переселилися з 

тимчасово окупованої території та не мають 

документів, необхідних для надання статусу 

безробітного (паспорт громадянина України, облікова 

картка платника податків тощо), статус безробітного 

може надаватися за умови пред‟явлення тимчасового 

посвідчення, що підтверджує особу громадянина 



 стор.   12 
 

u  20.03.2014 

 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, 

обґрунтування 

Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

України. До отримання документів та відомостей про 

періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), 

страховий стаж, державна соціальна допомога 

відповідно до законодавства України цим особам 

призначається у мінімальному розмірі, встановленому 

правлінням Фонду загальнообов‟язкового державного 

соціального страхування України на випадок 

безробіття. 

8. Перереєстрація безробітних, які 

переселилися з тимчасово окупованої території, 

здійснюється службами зайнятості за місцем 

перебування особи у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

9. Громадяни України, які переселилися з 

тимчасово окупованої території країни, мають право 

на отримання матеріального забезпечення та 

соціальних послуг відповідно до чинного 

законодавства за фактичним місцем проживання, 

перебування. 

10. Громадяни України, які переселились з 

тимчасово окупованої території, мають право на 

забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації та послугами з реабілітації відповідно до 

законодавства за фактичним місцем проживання, 

перебування. 

11. Забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації та послугами з реабілітації 

здійснюється за наявності необхідних документів, що 

підтверджують право на ці послуги та засоби, а у разі 

їх відсутності – на підставі даних персоніфікованого 

обліку Пенсійного фонду України, Централізованого 

банку даних з проблем інвалідності (для осіб, які 

звертаються повторно) та індивідуальної програми 

реабілітації інваліда, дитини-інваліда в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

14. Стаття 5. Діяльність державних органів та 

органів місцевого самоврядування на тимчасово 

окупованій території 

-22- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

Викласти статтю 9 (у редакції 2 читання) у 

такій редакції: 

Загальні пояснення: 

Запропонована до 2 читання редакція 

статті 9 суперечить загальним принципам 

побудови демократичного суспільства, за 

якими переважає так звана 

 Стаття 9. Незаконні органи, їх посадові та 

службові особи 
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«позитивістська» теорія права: коли 

дозволяється все, що не заборонено.. 

Натомість, авторитарні держави 

(наприклад, РФ) використовують зворотній 

принцип: « забороняється все, що не 

дозволено». Отже, пропонується: 

(1) Назву статті 9 викласти у такій редакції: 

«Стаття 9. Здійснення державної влади на 

території незаконно окупованої (анексованої) 

частини території України» 

 

15. Державні органи та органи місцевого 

самоврядування, утворені відповідно до Конституції 

та законів України, їх посадові особи на тимчасово 

окупованій території діють лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 

-23- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

Пропоную частину 1 статті 5 викласти у такій 

редакції: 

1. На території частини України, що була 

незаконно окупована (анексована) іншою 

державою, діють Конституція України, інші 

закони та підзаконні акти України. 

2. Рішення будь-яких осіб, які всупереч статті 

5 Конституції України узурпували владу на 

такій території, вважаються не 

правочинними, а такі особи підпадають під 

юридичну відповідальність за такі незаконні 

рішення та таку узурпацію».  

 1. Державні органи та органи місцевого 

самоврядування, утворені відповідно до Конституції 

та законів України, їх посадові та службові особи на 

тимчасово окупованій території діють лише на 

підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

2. Діяльність будь-яких органів, їх посадових 

та службових осіб на тимчасово окупованій території 

вважається незаконною, якщо ці органи або особи 

створені, обрані чи призначені у порядку, не 

передбаченому законодавством України. 

 

  -24- Кабінет Міністрів України 

Статтю 5 законопроекту після частини 

першої пропонуємо доповнити новою 

частиною такого змісту: 

«У разі неможливості провадження 

державними органами, утвореними 

відповідно до Конституції та законів України, 

діяльності на тимчасово окупованій території 

місце розташування таких органів 

визначається Кабінетом Міністрів України». 

  

16. Забороняється діяльність органів (посадових 

осіб), створених (призначених/обраних) у порядку, 

що суперечить Конституції та законам України. 

-25- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

Пропоную пункт 3 статті 5 виключити, як 

такий, що поглинається пунктом 2 цієї статті.  

  

17. Акт (рішення), прийнятий органами 

(посадовими особами), зазначеними в частині другій 

цієї статті, є незаконним і не породжує правових 

наслідків. 

  3. Будь-який акт (документ, рішення), 

виданий органами та/або особами, передбаченими 

частиною другою цієї статті, є недійсним і не 

породжує правових наслідків. 

 
  -26- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

 4. Встановлення зв‟язків та взаємодія органів 

державної влади України, їх посадових осіб, органів 
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Пропоную пункт 4 викласти у такій редакції: 

«4. Органи державної влади України можуть 

діяти (мати дипломатичні зносини) з 

відповідними органами країни, яка незаконно 

окупувала (анексувала) частину території 

України, виключно у спосіб, передбачений 

процедурами ООН. 

Будь-який зв'язок чи взаємодія органів 

державної влади України з представниками 

самопроголошених органів влади на території 

незаконно окупованих (анексованих) частин 

території України, розцінюється як 

колабораціонізм та /або як державна зрада. 

У разі окупації (анексії) частини території 

України, дозволяється досягнення 

тимчасових домовленостей між Україною та 

країною – окупантом (агресором) щодо 

мирного вирішення питань про переселення 

фізичних осіб на неокуповану територію 

України або про переведення активів 

юридичних осіб на неокуповану територію 

України». 

Пояснення: редакція п.4 до 2 читання 

фактично визнає самопроголошену владу 

Криму як сторони - переговірника. Тим самим 

визнається правосуб’єктність окупованої 

(анексованої) території. Таке не може бути, 

а особа, що надала таку правку, має бути 

кинутою в тюрму за колабораніціонизм із 

окупантом. 

 

місцевого самоврядування та їх посадових осіб з 

незаконними органами (посадовими особами), 

створеними на тимчасово окупованій території 

України, допускається виключно з метою 

забезпечення національних інтересів України, захисту 

прав і свобод громадян України, виконання 

міжнародних договорів, згода на обов‟язковість яких 

надана Верховною Радою України, сприяння 

відновленню в межах тимчасово окупованої території 

конституційного ладу України. 

 

18. Стаття 6. Обмеження свободи пересування 

на тимчасово окупованій території 

-27- Кабінет Міністрів України 

Пропонуємо назву статті 6 викласти у такій 

редакції: 

«Обмеження вїзду та виїзду на тимчасово 

окуповану територію». 

 Стаття 10. Особливості в’їзду на 

тимчасово окуповану територію та виїзду з неї  

  -28- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

Викласти статтю 10 у такій редакції: 

«Стаття 10. Особливості в‟їзду на незаконно 

окуповану (анексовану) територію України та 

виїзду з неї 

1. Будь-який громадянин України має право 

в‟їзду на незаконно окуповану (анексовану) 

  

1. В інтересах національної безпеки та громадського 

порядку, з метою запобігання заворушенням та 

злочинам, для охорони здоров'я населення та захисту 

прав і свобод громадян тимчасово окупована 

територія є зоною з обмеженим доступом в‟їзду та 

виїзду. 

2. В‟їзд на тимчасово окуповану територію та виїзд з 

неї здійснюється через контрольні пункти в‟їзду – 
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Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

територію України. 

2. Будь-який громадянин України має право 

виїзду з незаконно окупованої (анексованої) 

території України на іншу територію 

України. 

3. Такі в‟їзд чи виїзд здійснюється через 

контрольні пункти, встановлені на 

адміністративному кордоні з окупованою 

(анексованою) територією, або у кінцевому 

пункті прибуття залізнодорожнього чи 

авіаційного транспорту. 

4. Громадяни країни окупанта (агресора) , 

підлягають обов‟язковому повному 

прикордонному (митному) огляду 

(контролю), у тому числі при їхньому 

транзиті територією України. 

5. пункти 5-7 залишити у редакції, 

запропонованій до 2 читання, з відповідним 

корегуванням термінології. 

Пояснення:зазначена редакція відповідає 

нормам Конституції України. 

 

виїзду, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

3. В‟їзд на тимчасово окуповану територію та виїзд з 

неї здійснюється: 

громадянами України, які постійно проживають на 

тимчасово окупованій території чи постійно 

проживали на тимчасово окупованій території станом 

на 1 березня 2014 року, - за наявності паспорта 

громадянина України, у якому зазначені відомості 

про його місце проживання у відповідності до 

чинного законодавства без спеціального дозволу; 

громадянами України, які не проживають постійно на 

тимчасово окупованій території, іноземці та особи без 

громадянства - за наявності паспортного документу та 

спеціального дозволу; 

4. Громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства під час в‟їзду на тимчасово окуповану 

територію та виїзду з неї через контрольні пункти 

в‟їзду – виїзду проходять прикордонний, митний та 

інші види контролю відповідно до законодавства 

України. 

5. У контрольних пунктах в‟їзду – виїзду органом 

охорони державного кордону Державної 

прикордонної служби України встановлюються 

режимні правила, що регламентують порядок допуску 

в них осіб, які беруть участь у контролі та 

обслуговуванні пасажирів і транспортних засобів, 

відправленні з контрольних пунктів в‟їзду – виїзду 

транспортних засобів, що вибувають на тимчасово 

окуповану територію і прибувають із неї. 

6. Форма спеціального дозволу затверджується в 

порядку, визначеному Міністерством внутрішніх 

справ України та Службою безпеки України, і 

видається центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері міграції 

(імміграції та еміграції), у тому числі протидії 

нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 

визначених законодавством категорій мігрантів. 

7. Рішення, дії чи бездіяльність державних органів, їх 

посадових чи службових осіб щодо в‟їзду (виїзду) на 

тимчасово окуповану територію може бути оскаржено 
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до суду в порядку, визначеному Кодексом 

адміністративного судочинства України. 

 

19. Тимчасово окупована територія є зоною з 

обмеженим доступом в„їзду та виїзду. 

   

20. Для громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства в‟їзд на тимчасово окуповану 

територію та виїзд з неї допускається лише за 

спеціальним дозволом та через пункти в„їзду-виїзду в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

-29- Кабінет Міністрів України 

Пропонуємо частину другу статті 6 

законопроекту викласти у такій редакції: 

«Для громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства в‟їзд на тимчасово окуповану 

територію та виїзд з неї допускається лише за 

спеціальним дозволом через пункти вїзду-

виїзду. Місцезнаходження пунктів вїзду-

виїзду та порядок надання спеціального 

дозволу встановлюється Кабінетом Міністрів 

України». 

  

  -30- Н.д.Герман Г.М. (Реєстр.картка №236) 

6. У статті 10 проекту частину шосту 

пропонується редакційно змінити, оскільки, 

із запропонована редакція нечітко визначає 

повноваження різних державних органів 

затверджувати форму спеціального дозволу 

та видавати такі дозволи. 

У зв‟язку з цим, пропонується частину шосту 

статті 10 викласти в такій редакції: 

«Форма спеціального дозволу затверджується 

Міністерством внутрішніх справ і Службою 

безпеки України. Спеціальні дозволи 

видаються центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 

протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, 

біженців та інших визначених законом 

категорій мігрантів». 

 

  

21. Стаття 7. Гарантування права власності 

на нерухоме майно на тимчасово окупованій 

території 

-31- Н.д.Герман Г.М. (Реєстр.картка №236) 

У статті 11: 

1) у частині п„ятій з метою уточнення 

необхідно передбачити, що мова іде про 

майно, розташоване на території АРК. Тому 

після слів «нерухоме майно» пропонується 

доповнити частину п‟яту словами «що 

знаходиться»; 

2) також у частині п„ятій пропонується 

 Стаття 11. Гарантування права власності 

та правовий режим майна на тимчасово 

окупованій території 

 



 стор.   17 
 

u  20.03.2014 

 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, 

обґрунтування 

Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

визначити, що не Уряд, а Міністерство 

юстиції визначатиме орган, який 

здійснюватиме повноваження щодо 

державної реєстрації прав на нерухоме майно, 

що знаходиться на окупованій території. На 

даний момент це є повноваженнями Мінюсту 

і вони вже реалізовані у відповідному наказі. 

Тому слова «Кабінетом Міністрів України» 

пропонується замінити словами 

«Міністерством юстиції України»; 

3) у частині шостій необхідно уточнити, що 

мова йде про нерухоме майно та земельні 

ділянки, які знаходиться на території АРК, 

тому після слів «земельні ділянки» 

пропонується доповнити словами «які 

розташовані»; 

4) з метою редакційного уточнення, у частині 

восьмій слова «майно державних органів, 

державних підприємств, установ та 

організацій» замінити словами «державно 

майно, закріплене за державними органами, 

державними підприємствами, установами та 

організаціями»; 

5) з метою захисту житлових прав 

військовослужбовців, які переїжджають з 

АРК, необхідно визначити законодавчий 

порядок набуття права власності на службові 

приміщення на тимчасово окупованій 

території, у яких проживають 

військовослужбовці та члени їх сімей. У 

зв‟язку з цим, пропонується статтю 11 

доповнити новими частинами такого змісту: 

“Для службових жилих приміщень, 

жилих приміщень у гуртожитках, що 

знаходяться на тимчасово окупованій 

території і одержані в установленому порядку 

військовослужбовцями та членами їх сімей, 

які проходили військову службу на території 

Автономної Республіки Крим та в м. 

Севастополі і прийняли рішення продовжити 

військову службу в інших регіонах України, а 

також тим, які у 2014 році звільнилися з 

військової служби, але залишилися відданими 

присязі народу України, в яких вони 

проживали станом на 1 січня 2014 року, цим 

Законом встановлюється правовий режим 

приватної власності. 

Для оформлення права приватної 
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комітетом в остаточній редакції 

власності на зазначене житлове приміщення 

військовослужбовець, який проживав станом 

на 1 січня 2014 року у цьому житловому 

приміщенні, подає до Міністерства оборони 

України, Служби безпеки України, 

Адміністрації Державної прикордонної 

служби, Служби зовнішньої розвідки 

України, Управління державної охорони, 

інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України, відповідну 

заяву, на підставі якої відповідний орган 

забезпечує формування та подання до органу 

державної реєстрації прав власності 

документів, необхідних для реєстрації права 

власності відповідних осіб на такі 

приміщення. 

Державна реєстрація права 

приватної власності на зазначене житлове 

приміщення здійснюється відповідно до 

цього Закону на підставі поданих 

Міністерством оборони України, Службою 

безпеки України, Адміністрацією Державної 

прикордонної служби, Службою зовнішньої 

розвідки України, Управлінням державної 

охорони, іншими військовими 

формуваннями, утвореними відповідно до 

законів України, до органу державної 

реєстрації документів, при цьому плата за 

проведення державної реєстрації права 

приватної власності не справляється. 

Право приватної власності на 

службові жилі приміщення, що знаходяться 

на тимчасово окупованій території, 

набувається військовослужбовцями та 

членами їх сімей безоплатно, незалежно від 

розміру жилих приміщень, а також незалежно 

від реалізації військовослужбовцем, членами 

його сім'ї в установленому законом порядку 

до набрання чинності цим Законом права на 

приватизацію житла. Набуття права 

приватної власності на службові жилі 

приміщення, що знаходяться на тимчасово 

окупованій території, військовослужбовцями 

та членами їх сімей не позбавляє їх права на 

приватизацію розташованого на іншій 

території України державного житлового 

фонду відповідно до Закону України “Про 

приватизацію державного житлового фонду”. 
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  -32- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

(1) пункт 2 ст. 11 викласти у такій редакції: 

«2) Будь-які правочини з майном, яке 

належить Україні як державі, територіальній 

громаді України, фізичній або юридичній 

особі – резиденту України, здійснені з 

порушенням законів України на території 

незаконно окупованої (анексованої) частини 

території України, вважаються нечинними 

(юридично нікчемними)». 

 

 1. На тимчасово окупованій території право 

власності охороняється згідно із законодавством 

України. 

2. За державою Україна, Автономною 

Республікою Крим та м. Севастополем, 

територіальними громадами, державними органами, 

органами місцевого самоврядування та іншими 

суб‟єктами публічного права зберігається право 

власності на майно, що знаходиться на тимчасово 

окупованій території. 

 
  -33- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

(2) пункт 3 виключити,у зв‟язку з 

включенням його змісту до пункту 2;  

 3. За фізичними особами незалежно від 

набуття ними статусу біженця чи іншого спеціального 

правового статусу, підприємствами, установами, 

організаціями зберігається право власності на майно, 

у тому числі на нерухоме майно і на земельні ділянки, 

що знаходиться на тимчасово окупованій території, 

якщо воно набуте відповідно до законів України. 

 
  -34- Н.д.Сенченко А.В. (Реєстр.картка 

№343) 

Пропоную частину другу статті 11 
доповнити словами “крім випадків 

передбачених частиною ____ цієї статті”. 

 

  

  -35- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

Пункт 4, статті 11 пропоную викласти у 

наступній редакції: 

«Правочини щодо нерухомого або рухомого 

майна, яке знаходиться на території 

незаконно окупованої (анексованої) частини 

території України та належить приватним 

особам, можуть укладатися виключно на 

території України, вільній від окупації 

(анексії)». 

 

 4. На тимчасово окупованій території 

забороняється укладення будь-яких правочинів щодо 

нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, 

що перебувають у приватній власності фізичних осіб, 

які тимчасово вибули з тимчасово окупованої 

території або тимчасово відсутні на цій території 

незалежно від набуттями ними статусу біженця чи 

іншого спеціального правового статусу. 

 

  -36- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

Пункти 5 – 7, ст. 11 виключити з цього закону 

та включити їхній зміст (з докладним описом) 

до спеціального закону з питань пільг, 

привілей та компенсацій фізичним особам, 

 5. Набуття та припинення права власності на 

нерухоме майно на тимчасово окупованій території 

здійснюється відповідно до законів України. У разі 

неможливості здійснення державним реєстратором 

повноважень щодо державної реєстрації прав на 

нерухоме майно на тимчасово окупованій території 
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які покинули окуповану територію; 

 

орган державної реєстрації визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

 

  -37- Н.д.Сенченко А.В. (Реєстр.картка 

№343) 

Пропоную внести до статті 11 проекту Закону 

України “Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України” у редакції, 

підготовленій до ІІ читання, доповнення 

частиною такого змісту: 

“Для службових жилих приміщень, 

жилих приміщень у гуртожитках, що 

знаходяться на тимчасово окупованій 

території і одержані в установленому порядку 

військовослужбовцями та членами їх сімей, 

які проходили військову службу на території 

Автономної Республіки Крим та в м. 

Севастополі і продовжують військову службу 

в інших регіонах України, а також тими, які у 

2014 році звільнилися з військової служби, в 

яких вони проживали станом на 

 1 січня 2014 року, цим Законом 

встановлюється правовий режим приватної 

власності. 

Для оформлення права приватної 

власності на зазначене в абзаці першому цієї 

частини жиле приміщення 

військовослужбовець і повнолітні члени його 

сім‟ї, які проживали станом на 1 січня 2014 

року у цьому жилому приміщенні, подають 

до Міністерства оборони України, Служби 

безпеки України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Державної спеціальної 

служби транспорту України, Адміністрації 

Державної прикордонної служби України, 

Служби зовнішньої розвідки України, 

Державної служби спеціального зв‟язку та 

захисту інформації України, Управління 

державної охорони України, відповідні заяви, 

на підставі яких Міністерство оборони 

України, Служба безпеки України, 

Міністерство внутрішніх справ України, 

Державна спеціальна служба транспорту 

України, Адміністрація Державної 

прикордонної служби України, Служба 

зовнішньої розвідки України, Державна 
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служба спеціального зв‟язку та захисту 

інформації України, Управління державної 

охорони України, забезпечують формування 

та подання до органу державної реєстрації 

прав власності документів, необхідних для 

реєстрації права власності відповідних осіб 

на такі приміщення. 

Державна реєстрація права 

приватної власності на зазначене в абзаці 

першому цієї частини жиле приміщення 

здійснюється відповідно до цього Закону та 

порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України на підставі поданих Міністерством 

оборони України, Службою безпеки України, 

Міністерством внутрішніх справ України, 

Державною спеціальною службою 

транспорту України, Адміністрацією 

Державної прикордонної служби України, 

Службою зовнішньої розвідки України, 

Державною службою спеціального зв‟язку та 

захисту інформації України, Управлінням 

державної охорони України, до органу 

державної реєстрації документів, при цьому 

плата за проведення державної реєстрації 

права приватної власності не справляється. 

Право приватної власності на 

службові жилі приміщення і жилі 

приміщення в гуртожитках, що знаходяться 

на тимчасово окупованій території, 

набувається військовослужбовцями та 

членами їх сімей безоплатно, незалежно від 

розміру жилих приміщень, а також незалежно 

від реалізації військовослужбовцем, членами 

його сім'ї в установленому законом порядку 

до набрання чинності цим Законом права на 

приватизацію житла. Набуття права 

приватної власності на службові жилі 

приміщення, що знаходяться на тимчасово 

окупованій території, військовослужбовцями 

та членами їх сімей не позбавляє їх права на 

приватизацію розташованого на іншій 

території України державного житлового 

фонду відповідно до Закону України “Про 

приватизацію державного житлового фонду”. 

 

    6. Набуття права власності на нерухоме 

майно, у тому числі на земельні ділянки, на 

тимчасово окупованій території допускається у разі 
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спадкування за законом чи заповітом, якщо 

спадкоємці відносяться до однієї з черг спадкоємців 

згідно із законодавством України 

 

    7. На тимчасово окупованій території будь-

який правочин щодо нерухомого майна, у тому числі 

щодо земельних ділянок, укладений з порушенням 

вимог цього Закону, інших законів України, 

вважається нікчемним з моменту укладення і не тягне 

за собою правових наслідків, крім тих, що пов‟язані з 

його нікчемністю. 

 

  -38- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

пункт 8 ст. 11 виключити як тавтологію ст.13 

-14 Конституції України, дія якої 

поширюється також на окуповану 

(анексовану) частину території України. 

  8. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші 

природні ресурси, що знаходяться в межах території 

України, природні ресурси її континентального 

шельфу, виключної (морської) економічної зони, 

військове майно, майно державних органів, 

державних підприємств, установ та організацій, що 

залишається на тимчасово окупованій території, є 

власністю України та не може переходити у власність 

інших держав, юридичних або фізичних осіб. 

 
22. За державою Україна, Автономною 

Республікою Крим, територіальними громадами та за 

іншими суб‟єктами публічного права України 

зберігається право власності на майно, що 

знаходиться на тимчасово окупованій території. 

   

23. За фізичними та юридичними особами 

зберігається право власності на майно, що 

знаходиться на тимчасово окупованій території, якщо 

воно набуте відповідно до законів України. 

   

24. На тимчасово окупованій території будь-який 

правочин, щодо нерухомого майна, укладений з 

порушенням вимог законодавства України, 

вважається недійсним з моменту укладення і не 

створює правових наслідків, крім тих, що пов‟язані з 

його недійсністю. 

   

25. Набуття права власності на майно на 

тимчасово окупованій території допускається лише у 

разі спадкування за законом чи за заповітом, якщо 

спадкоємці відносяться до однієї із черг спадкоємців 
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за законом України. 

  -39- Н.д.Бенюк Б.М. (Реєстр.картка №427) 

8. У статті 12 проекту передбачено 

змінити підсудність адміністративних та 

господарських справ, що були підсудними 

відповідним судам АРК та м. Севастополя, 

передавши розгляд цих справ до Окружного 

адміністративного суду м. Києва, Київського 

Окружного адміністративного суду, 

господарського суду Київської області та 

господарського суду м. Києва. 

Пропонується передати розгляд цих 

справ не до різних судів в межах однієї 

юрисдикції, а до одного: відповідно до 

Окружного адміністративного суду міста 

Києва та господарського суду м. Києва з 

метою формування єдиної судової практики у 

відповідних адміністративних та 

господарських спорах. 

У зв‟язку цим, пропонується абзаци 

п‟ятий та шостий викласти в такій редакції: 

«адміністративних справ Окружного 

адміністративного суду Автономної 

Республіки Крим та адміністративних справ 

Окружного адміністративного суду міста 

Севастополя – Окружним адміністративним 

судом міста Києва; Севастопольського 

апеляційного адміністративного суду - 

Київським апеляційним адміністративним 

судом; 

господарських справ Господарського 

суду Автономної республіки Крим та 

господарських справ Господарського суду 

міста Севастополя – господарським судом 

міста Києва. Господарських справ 

Севастопольського апеляційного 

господарського суду - Київським 

апеляційним господарським судом». 

 

 Стаття 12 Заходи правового реагування на тимчасово 

окупованій території 

1. У зв‟язку з неможливістю здійснювати правосуддя 

судами Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя на тимчасово окупованих територіях, 

змінити територіальну підсудність судових справ, 

підсудних розташованим на території Автономної 

республіки Крим та міста Севастополя судам, та 

забезпечити розгляд: 

- цивільних справ, підсудних місцевим загальним 

судам, розташованим на території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, – місцевими 

загальними судами міста Києва, що визначаються 

Апеляційним судом міста Києва; 

- адміністративних справ, підсудних місцевим 

загальним судам як адміністративним судам, 

розташованим на території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, – місцевими загальними 

судами міста Києва, що визначаються Київським 

апеляційним адміністративним судом. 

Цивільних Справ, підсудних загальним апеляційним 

судам, розташованим на території Автономної 

республіки Крим та міста Севастополя – Апеляційним 

судом міста Києва; 

- адміністративних справ Окружного 

адміністративного суду Автономної Республіки Крим 

– Київським окружним адміністративним судом, 

адміністративних справ Окружного 

адміністративного суду міста Севастополя – 

Окружним адміністративним судом міста Києва 

відповідно; Севастопольського апеляційного 

адміністративного суду - Київським апеляційним 

адміністративним судом. 

- господарських справ Господарського суду 

Автономної республіки Крим – Господарським судом 

Київської області, а господарських справ 

Господарського суду міста Севастополя – 

господарським судом міста Києва. Господарських 

справ Севастопольського апеляційного 

господарського суду - Київським апеляційним 

господарським судом відповідно. 

- кримінальних проваджень, підсудних місцевим 
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(районним, міським, районним у містах, 

міськрайонним) – одним з районних судів м. Києва, 

визначеним рішенням Апеляційного суду міста 

Києва. 

- кримінальних проваджень, підсудних Апеляційному 

суду Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя – Апеляційним судом міста Києва. 

Питання, що відносяться до повноважень слідчого 

судді, у кримінальних провадженнях, що перебувають 

на стадії досудового розслідування і здійснюються на 

території Автономної республіки Крим та міста 

Севастополя, розглядаються слідчими суддями 

районних судів м. Києва, визначеними Апеляційним 

судом міста Києва 

Справи, що перебувають у провадженні судів, 

розташованих на території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя та розгляд яких не 

закінчено передаються судам, відповідно до 

встановленої цим Законом підсудності, протягом 

десяти робочих днів з дня набрання ним чинності або 

з дня встановлення такої підсудності 

У разі нанесення шкоди суб‟єктами іноземної 

держави, нерезидентами підсудність встановлюється 

за місцем нанесення шкоди з урахуванням правил 

підсудності встановленої цим Законом. 

2. Підслідність кримінальних правопорушень, 

вчинених на тимчасово окупованій території України, 

визначається Генеральною прокуратурою України. 

Матеріали досудового розслідування по злочинах 

Кримінальні провадження, які знаходяться на стадії 

досудового слідства повинні бути передані органам 

слідства встановленими Генеральною прокуратурою 

України. 

 

26. Стаття 8. Особливості здійснення 

економічної діяльності на тимчасово окупованій 

території 

-40- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

Статтю 12 (у редакції 2 читання) викласти у 

такій редакції: 

«Стаття 12. Особливості здійснення 

підприємницької діяльності на незаконно 

окупованій (анексованій) частині території 

України 

 

 Стаття 13. Особливості здійснення 

економічної діяльності на тимчасово окупованій 

території 

 

    1. На тимчасово окупованій території 
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Пункт 1 викласти у такій редакції: 

1. Резиденти України, місце проживання 

(місцезнаходження) яких знаходиться на 

незаконно окупованій (анексованій) частині 

території України, здійснюють 

підприємницьку діяльність за загальними 

правилами, з урахуванням вимог цієї статті. 

1) Будь-який банк або інша фінансова 

установа, що мають філії або відділення на 

такій незаконно окупованій (анексованій) 

території, повинен: 

а) або призупинити на час окупації (анексії) 

чи повністю зупинити діяльність своїх філій 

(відділень); 

б) або продати такі філії (відділення) на 

користь нерезидента за правилами, 

встановленими законодавством України; 

в) або зупинити свою діяльність на території 

України. 

У разі призупинки (зупинки) діяльності філій 

(відділень) банку (іншої фінансової установи) 

на незаконно окупованій (анексованій) 

частині території України, його зобов‟язання 

перед кредиторами та зобов‟язання перед 

вкладниками (дебіторами) залишаються 

незмінними. 

2) Будь-яка страхова компанія, яка уклала 

договори із страхування ризиків, у тому числі 

цивільного страхування водіїв (власників) 

транспортного засобу, у тому числі КАСКО, 

вважається вільною від своїх зобов‟язань за 

обставинами непереборної сили (форс-

мажору), якщо страхова подія виникає на 

незаконно окупованій (анексованій) частині 

території України. У цьому випадку 

страхувальник має право довести у суді факт 

відсутності такої непереборної сили. 

3) Будь-який резидент України (фізична або 

юридична особи), який поставляє товари 

(послуги) на територію незаконно окупованої 

(анексованої) частині території України, 

сплачує податки і збори, передбачені 

законами України для їхнього звичайного 

переміщення територією України. 

Товари (супутні послуги) можуть 

поставлятися з території незаконно 

окупованої (анексованої) частині території 

України на іншу територію України. При 

допускається діяльність, передбачена частиною 

другою цієї статті, у випадках та в порядку, 

встановлених Кабінетом Міністрів України, а щодо 

здійснення банками операцій із власними активами, 

зобов‟язаннями та здійснення переказу коштів – 

Національним банком України, виключно з метою 

забезпечення національних інтересів України, якщо 

це відповідає меті захисту прав і свобод громадян 

України, виконання міжнародних договорів, згода на 

обов‟язковість яких надана Верховною Радою 

України, сприяння відновленню в межах тимчасово 

окупованої території конституційного ладу України. 
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цьому, такі товари вважаються 

імпортованими, а правила вільної торгівлі в 

рамках СНД до країни – окупанта не 

застосовуються, сертифікати походження 

товару, походженням з Криму, не можуть 

бути застосованими для цілей 

зовнішньоекономічних відносин». 

 

  -41- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка 

№211) 

У пункті 2 ст. 13 слово «забороняється» 

замінити словом «призупиняється» 

 

 2. На тимчасово окупованій території 

забороняється: 

а) будь-яка господарська діяльність 

(підприємницька та некомерційна господарська 

діяльність), до якої державою застосовуються такі 

засоби регулюючого впливу, як ліцензування, 

патентування і квотування, видача дозвільних 

документів, сертифікація та стандартизація, надання 

інвестиційних, податкових та інших пільг, надання 

дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій; 
27. На тимчасово окупованій території 

забороняється: 

   

28. а) будь-яка господарська діяльність 

(підприємницька та некомерційна господарська 

діяльність), якщо вона підлягає державному 

регулюванню, зокрема ліцензуванню, отримання 

дозвільних документів, сертифікації тощо; 

-42- Кабінет Міністрів України 

Пропонуємо пункт «а» частини першої статті 

8 законопроекту викласти у такій редакції: 

«а) будь-яка господарська діяльність 

(підприємницька та некомерційна 

господарська діяльність), до якої державою 

застосовуються такі засоби регулюючого 

впливу як ліцензування, патентування і 

квотування; видача дозвільних документів; 

сертифікація та стандартизація; надання 

інвестиційних, податкових та інших пільг; 

надання дотацій, компенсацій, цільових 

інновацій та субсидій;», 

  

   

 

 б) ввезення та/або вивезення товарів 

військового призначення та подвійного використання; 

 
   

 

 в) організація залізничних, автомобільних, 

морських, річкових, поромних, повітряних сполучень; 

    г) користування державними ресурсами; 

 
    д) організація та здійснення переказу коштів; 

 
29. б) ввезення та/або вивезення товарів 

військового призначення та подвійного 

  е) фінансування діяльності, передбаченої 

пунктами «а» - «д» цієї частини, або сприяння їй в 
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30. в) організація залізничних, автомобільних, 

морських, річкових, поромних, повітряних 

сполучень; 

  3. Порушення вимог частин першої та другої 

цієї статті тягне за собою встановлену 

законодавством України юридичну відповідальність. 

 
   Кабінет Міністрів України 

Доповнити пунктом 4 такого змісту: 

4) Ліцензії, сертифікати та інші дозвільні 

документи, відновлюються за законом (ipso 

jure), у разі: 

а) скасування стану окупації або анексії 

частини території України; 

б) переведення бізнесу як такого на іншу 

територію України. 

 

  

31. г) користування державними ресурсами, у 

тому числі, природними, фінансовими, кредитними; 

   

32. д) здійснення грошових переказів;    

33. е) фінансування діяльності, передбаченої 

пунктами «а» - «д» цієї частини, або сприяння їй в 

інший спосіб. 

   

34. На тимчасово окупованій території 

діяльність, передбачена частиною першою цієї статті, 

допускається у випадках та в порядку, встановлених 

Кабінетом Міністрів України (Національним банком 

України - щодо здійснення грошових переказів), якщо 

це відповідає державним інтересам України, мирному 

врегулюванню конфлікту, деокупації або 

гуманітарних цілям. 

-43- Кабінет Міністрів України 

Пропонуємо частину другу статті 8 

законопроекту викласти у такій редакції: 

«На тимчасово окупованій території 

господарська діяльність, передбачена 

частиною першою цієї статті, допускається у 

разі здійснення такої діяльності виключно з 

дотриманням вимог законодавства України 

(щодо сплати податків, зборів та інших 

платежів, передбачених законами України; 

подання статистичної інформації та інших 

даних, визначених законами України тощо) у 

випадках та в порядку, встановлених 

Кабінетом Міністрів України (Національним 

банком України – щодо здійснення грошових 

переказів), якщо це відповідає державним 

інтересам України, мирному врегулюванню 

конфлікту, де окупації або гуманітарним 

цілям». 

  

35. Встановлені законодавством України санкції 

за здійснення на тимчасово окупованій території 

господарської відповідальності, поширюються також 

-44- Кабінет Міністрів України 

В частині третій статті 8 законопроекту слово 

«відповідальності» слід замінити словом 
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здійснюють господарську діяльність, у тому числі, 

спільно або узгоджено чинять вплив на господарську 

діяльність іншої особи). 

«діяльності». 

  -45- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка 

№330) 

В пункті а) частини другої статті 13 

законопроекту (в редакції, підготовленій 

Комітетом до другого читання після слів 

«цільових інновацій та субсидій» доповнити 

словами «крім діяльності пов’язаної з 

організацією фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної діяльності інвалідів, 

фізкультурно-реабілітаційних заходів для 

інвалідів та підготовки спортсменів – 

інвалідів до змагань з видів спорту, 

визнаних в Україні, які проводяться на 

території закладів, установ, організацій, 

які належать громадським організаціям 

інвалідів України». 

 

  

  -46- Н.д.Бенюк Б.М. (Реєстр.картка №427) 

9. У статті 13: 

1) пропонується доповнити пункт «в» 

частини другої статті 13 проекту Закону 

України «Про правовий режим тимчасово 

окупованої території» у редакції, 

підготовленій до другого читання словами: 

«за виключенням транзитного 

повітряного руху над відкритим морем, де 

відповідальність за обслуговування 

повітряного руху міжнародними договорами 

України покладена на Україну і здійснюється 

відповідно до норм міжнародного права». 

Таким чином, буде передбачено, що 

польоти над окупованою територією 

здійснюватимуться лише у випадку 

транзитного руху над відкритим морем, у 

повітряному просторі, за який відповідальна 

Україна, і у разі, якщо ці польоти 

здійснюватимуться відповідно од 

міжнародного права. 

Внесення таких змін обумовлено 

зобов’язаннями України, які випливають із її 

членства у Міжнародній організації цивільної 

авіації (ІКАО) та полягають у провадженні 

безпечного та ефективного обслуговування 
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повітряного руху у міжнародному 

повітряному просторі над відкритим морем. 

З огляду положення проекту Закону України 

«Про правовий режим тимчасово окупованої 

території» створюються передумови для 

закриття частини такого міжнародного 

простору над виключною економічною зоною 

та, як наслідок, призупинення транзитного 

повітряного руху, що може спричинити 

зазіхання на цей повітряний простір з боку 

суміжних держав, насамперед Російської 

Федерації. Також це призведе до втрати 

значної частки доходів від обслуговування 

повітряного руху у розмірі до 600 млн. грн. 

щорічно та відповідної втрати надходжень 

до державного бюджету України та 

державних цільових фондів до 150 млн. грн.; 

2) за повідомленнями засобів масової 

інформації РФ планує здійснювати 

економічну діяльність на території АРК із 

залученням іноземних інвестицій. Така 

діяльність може призвести до шкоди 

національним інтересам України. Тому щоб 

запобігти цьому необхідно вказати, що 

тимчасово заборонятиметься інвестиційна 

діяльність на окупованій території, а 

незаконні інвестиції та/або доходи від 

незаконної господарської діяльності 

вилучатимуться у дохід України згідно з 

судовими рішеннями. 

У зв‟язку з цим, статтю 13 

пропонується доповнити новими частинами 

третьою та четвертою такого змісту: 

«3. Виходячи з вимог забезпечення 

інтересів національної безпеки України на 

тимчасово окупованій території України 

забороняється інвестиційна діяльність. 

Інвестори мають дотримуватися 

законодавства України на тимчасово 

окупованій території України та не завдавати 

шкоди її державним, економічним та 

соціальним інтересам. У разі порушення 

інвесторами встановленої цією частиною 

заборони щодо здійснення інвестиційної 

діяльності, інвестиція підлягає вилученню в 

дохід держави в судовому порядку. 

4. Доходи, отримані внаслідок 

здійснення господарської діяльності на 
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порушенням вимог, встановлених у цій 

статті, підлягають стягненню в дохід держави 

у судовому порядку». 

З огляду на наведені пропозиції, 

частину третю цієї статті в редакції, 

підготовленій до другого читання 

пропонується вважати частиною п„ятою. 

 

36. Стаття 9. Зобов'язання державних органів 

України 

У разі порушення вимог цього Закону, 

державні органи України застосовують механізми, 

передбачені законодавством України і міжнародними 

договорами України з метою захисту прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб та безпеки 

України. 

-47- Кабінет Міністрів України 

Статтю 9 законопроекту пропонуємо 

викласти у такій редакції: 

«Стаття 9. Зобовязання органів державної 

влади України 

У разі порушення положень цього Закону 

Україна зобов‟язується використовувати усі 

механізми, передбачені законодавством 

України та нормами міжнародного права, з 

метою захисту миру, безпеки, прав, свобод і 

законних інтересів громадян України, які 

перебувають на тимчасово окупованій 

території України, а також законних 

державних інтересів України. 

Україна зобов‟язується вживати всіх 

можливих заходів, передбачених 

Конституцією та законодавством України, 

нормами міжнародного права, для 

якнайшвидшого звільнення території України 

від окупації, відновлення цілісності та 

суверенності держави, відновлення 

порушених унаслідок окупації прав і свобод 

людини і громадянина на всій території 

України». 

 

 Стаття 16. Зобов'язання державних 

органів України 

    1. У разі порушення положень цього Закону 

державні органи України застосовують механізми, 

передбачені законодавством України та нормами 

міжнародного права, з метою захисту миру, безпеки, 

прав, свобод і законних інтересів громадян України, 

які перебувають на тимчасово окупованій території 

України, а також законних державних інтересів 

України. 

2. Україна зобов‟язується вживати усіх 

можливих заходів, передбачених Конституцією 

України та законодавством України, нормами 
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міжнародного права, для якнайшвидшого звільнення 

території України від окупації, відновлення цілісності 

та суверенності держави, відновлення порушених 

внаслідок окупації прав і свобод людини і 

громадянина на всій території України. 

 

    3. У разі неможливості здійснювати 

діяльність на тимчасово окупованій території місце 

розташування державних органів, утворених 

відповідно до Конституції України та законів 

України, визначається Кабінетом Міністрів України. 

37. ІІ. Перехідні положення   ІІ. Перехідні положення 

1 Внести зміни до таких законодавчих 

актів України: 

  -48- Н.д.Бенюк Б.М. (Реєстр.картка №427) 

Підпункт 9 пункту 1 розділу ІІ "Перехідні 

положення" проекту Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій 

території України" доповнити наступними 

словами: 

"9) у статті 14 Закону України «Про 

Державний реєстр виборців» (Відомості 

Верховної Ради України, 2007 р., № 20, ст. 

282): 

пункт 4 частини другої доповнити 

словами "та в режимі записування у випадку, 

визначеному цим Законом"; 

частину четверту викласти в такій 

редакції: 

"4. У разі неможливості органом 

ведення Реєстру здійснювати ведення Реєстру 

відповідно до вимог цього Закону 

розпорядник Реєстру встановлює порядок 

актуалізації бази даних Реєстру стосовно 

виборців, виборча адреса яких відноситься до 

території, на яку поширюються 

повноваження цього органу. У цьому випадку 

розпорядник Реєстру має доступ до бази 

даних Реєстру в режимі записування". 

 

 9) статтю 26 Закону України «Про Державний 

реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради 

України, 2007 р., № 20, ст. 282) доповнити частиною 

шостою такого змісту: «Персональні дані Реєстру 

можуть бути використані центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 

протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших визначених законодавством категорій 

мігрантів, для реалізації ним завдань з реєстрації 

місця проживання/перебування фізичних осіб в 

Україні та ведення ним реєстраційного обліку». 
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  -49- Н.д.Герман Г.М. (Реєстр.картка №236) 

11. До поправки 231 пункт "б" – нова 

редакція статті 964 Кримінального кодексу 

України. 

Положення статті 964 Кримінального 

кодексу визначають юридичних осіб, до яких 

можуть застосовуватись заходи кримінально-

правового характеру. 

При цьому положення частини другої 

цієї статті в пропонованій до другого читання 

редакції охоплюють широке коло юридичних 

осіб, у тому числі у приватній сфері, перелік 

яких наведено у частині першій. Тож частина 

друга фактично поглинає положення частини 

першої. 

Враховуючи, що проектом 

передбачається запровадити відповідальність 

юридичних осіб за злочини, пов‟язані з 

сепаратизмом, та військові злочини, 

пропонуємо визначити, що: 

1) за корупційні злочини та злочини, 

пов‟язані з тероризмом, нестимуть 

відповідальність тільки юридичні особи 

приватного права; 

2) за військові злочини та злочини 

проти держави нестимуть відповідальність 

юридичні особи як приватного, так і 

публічного права; 

У зв‟язку з цим пропонуємо викласти 

зміни до статті 964 Кримінального кодексу в 

такій редакції: 

"1. У випадках, передбачених 

пунктами 1 і 2 частини першої статті 962 

цього Кодексу, заходи кримінально-

правового характеру можуть бути застосовані 

судом до підприємства, установи чи 

організації, крім державних органів, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, організацій, 

створених ними у встановленому порядку, що 

повністю утримуються за рахунок відповідно 

державного чи місцевого бюджетів, фондів 

загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, а також 

міжнародних організацій. 

2. У випадках, передбачених пунктом 

3 частини першої статті 962 цього Кодексу, 

 11) у Законі України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо виконання 

Плану дій щодо лібералізації Європейським 

Союзом візового режиму для України» (Відомості 

Верховної Ради України, 2014 р., №12, ст. 183) 

стосовно відповідальності юридичних осіб» внести 

наступні зміни: 

а )статтю 96
3 
викласти у такій редакції: 

Підставами для застосування до юридичної особи 

заходів кримінально-правового характеру є вчинення 

її уповноваженою особою або за дорученням чи 

наказом, за змовою та в співучасті, або іншим 

шляхом: 

1) від імені та в інтересах юридичної особи будь-

якого із злочинів, передбачених статтями 209, 306, 

частиною першою і другою статті 368
3
, частиною 

першою і другою статті 368
4
, статтями 369, 369

2
 цього 

Кодексу; 

2) від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, 

передбачених статтями 258 - 258
5
 цього Кодексу. 

3) від імені та в інтересах юридичної особи будь-

якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 

113, 146, 147, 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 

447, цього Кодексу; 

Примітка. Під уповноваженими особами юридичної 

особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, 

а також інших осіб, які відповідно до закону, 

установчих документів юридичної особи чи договору 

мають право діяти від імені юридичної особи. 

2. Злочини, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 

147, 160, 209, 260, 262, 306, частиною першою і 

другою статті 368
3
, частиною першою і другою статті 

368
4
, статтями 369, 369

2
, 436, 437, 438, 442, 444, 

447,цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах 

юридичної особи, якщо вони спрямовані на 

отримання нею неправомірної вигоди або створення 

умов для отримання такої вигоди, а так само на 

ухилення від передбаченої законом відповідальності. 

б) статтю 96-
4 
викласти у такій редакції: 

Юридичні особи, до яких застосовуються заходи 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_001/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_001/paran2#n2
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Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

заходи кримінально-правового характеру 

можуть бути застосовані судом до суб‟єктів 

приватного та публічного права резидентів та 

нерезидентів України, включаючи 

підприємства, установи чи організації, 

державні органи, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, організації, створені ними у 

встановленому порядку, фонди, а також 

міжнародні організації, інші юридичні особи, 

що створені у відповідності до вимог 

національного чи міжнародного права"; 

 

-50- Н.д.Герман Г.М. (Реєстр.картка №236) 

12. До поправки 231 пункт "в" – нова 

редакція статті 969 Кримінального кодексу 

України. 

Зміни до статті 969 Кримінального 

кодексу в редакції проекту, які передбачають 

ліквідацію юридичної особи за вчинення її 

уповноваженими особами злочину 

пропонується відхилити. 

Така норма може призвести до 

винесення судових рішень про ліквідацію 

органів місцевого самоврядування або 

органів державної влади, у тому числі тих, які 

діють в межах законодавства України. На 

нашу думку, це є недоцільним. 

 

-51- Н.д.Герман Г.М. (Реєстр.картка №236) 

13. До поправки 231 пункт "д" – щодо 

набрання чинності змінами до Кримінального 

та Кримінального процесуального кодексів 

України. 

У змінах до Прикінцевих положень 

щодо набрання чинності Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо виконання Плану дій 

щодо лібералізації Європейським Союзом 

візового режиму для України" абзац другий 

необхідно виключити, оскільки він не 

узгоджується з положеннями абзацу першого. 

Так, абзац перший передбачає, що 

закон про відповідальність юридичних осіб 

набере чинності одночасно із Законом 

України "Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України", а абзац 

кримінально-правового характеру 

1. Заходи кримінально-правового характеру можуть 

бути застосовані судом до підприємства, установи чи 

організації, крім державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, організацій, створених ними у 

встановленому порядку, що повністю утримуються за 

рахунок відповідно державного чи місцевого 

бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, а також міжнародних організацій. 

2. Заходи кримінально-правового характеру можуть 

бути застосовані судом до субєктів приватного та 

публічного права резидентів та нерезидентів України, 

включаючи підприємства, установи чи організації, 

державні органи, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, 

організації, створені ними у встановленому порядку, 

фонди, а також міжнародні організації, інші юридичні 

особи, що створені у відповідності до вимог 

національного чи міжнародного права. 

Якщо держава або субєкт державної власності володіє 

часткою більше 25 відсотків в юридичній особі або 

юридична особа знаходиться під ефективним 

контролем держави чи субєкта державної власності, 

то дана юридична особа несе цивільну 

відповідальність в повному обсязі за неправомірно 

отриману вигоду та шкоду заподіяну злочином, що 

вчинений державою, субєктами державної власності 

або державного управління 

в) статтю 96-
6 
пункт 2 доповнити такими словами: 

“ При застосуванні заходів кримінально-правового 

характеру юридична особа зобовязана відшкодувати 

нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також 

розмір отриманої неправомірної вигоди яка отримана 

або могла бути отримана юридичною особою”. 

статтю 96-
9 
викласти у такій редакції: 
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Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

другий передбачає що закон про 

відповідальність юридичних осіб набере 

чинності з 1 вересня цього року. 

 

Ліквідація юридичної особи застосовується судом у 

разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із 

злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 

147, 160, 260, 262, 258-258-
5
, 436, 437, 438, 442, 444, 

447, цього Кодексу. 

Пункт 2 частину 3 підпункт 16 викласти в такій 

редакції: 

статтю 214 доповнити частиною восьмою такого 

змісту: 

Відомості про юридичну особу, щодо якої можуть 

застосовуватися заходи кримінально-правового 

характеру, вносяться слідчим або прокурором до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно 

після вручення особі повідомлення про підозру у 

вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної 

особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 

209, 306, частиною першою і другою статті 368-
3
, 

частиною першою і другою статті 368-
4
, статтями 369, 

369-
2
 , 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 436, 437, 

438, 442, 444, 447, Кримінального кодексу України 

або від імені такої юридичної особи будь-якого із 

злочинів, передбачених статтями 258-258-
5
 

Кримінального кодексу України. Про внесення 

відомостей слідчий або прокурор не пізніше 

наступного робочого дня письмово повідомляє 

юридичну особу. Провадження щодо юридичної 

особи здійснюється одночасно з відповідним 

кримінальним провадженням, у якому особі 

повідомлено про підозру"; 

Пункт 2 частину 3 підпункт 22 викласти в такій 

редакції: 

г) у статті 284: 

назву доповнити словами "та провадження щодо 

юридичної особи"; 

після частини другої доповнити новою частиною 

такого змісту: 

"3. Провадження щодо юридичної особи підлягає 

закриттю у разі встановлення відсутності підстав для 

застосування до неї заходів кримінально-правового 

характеру, закриття кримінального провадження чи 

ухвалення виправдувального вироку щодо 

уповноваженої особи юридичної особи. 
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Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Про закриття провадження щодо юридичної особи 

прокурор приймає постанову, а суд зазначає про це у 

виправдувальному вироку або постановляє ухвалу. 

Рішення про закриття провадження щодо юридичної 

особи може бути оскаржено в порядку, 

встановленому цим Кодексом". 

У зв‟язку з цим частини третю - восьму вважати 

відповідно частинами четвертою - дев‟ятою; 

абзац другий частини шостої викласти в такій 

редакції: 

"Копія постанови прокурора про закриття 

кримінального провадження та/або провадження 

щодо юридичної особи надсилається заявнику, 

потерпілому, його представнику, підозрюваному, 

захиснику, представнику юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження"; 

д) Прикінцеві положення: 

Пункт перший викласти в такій редакції: “Цей закон 

набирає чинності з моменту набрання чинності ЗУ 

“Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території 

України”. 

Зміни до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України в частині 

застосування кримінально-правових заходів щодо 

юридичних осіб набираються чинності одночасно із 

Законом України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо виконання Плану 

дій щодо лібералізації Європейським Союзом 

візового режиму для України стосовно 

відповідальності юридичних осіб". 

 

38. ІІІ. Прикінцеві положення   ІІІ. Прикінцеві положення 

 

39. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування. 

-52- Н.д.Герман Г.М. (Реєстр.картка №236) 

До пункту 1 розділу ІІІ «Прикінцеві 

положення» щодо набрання чинності цим 

Законом. 

Пропонується врахувати поправку 

народного депутата В.Карпунцова №252 в 

частині поширення дії окремих положень 

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування. 
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 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, 

обґрунтування 

Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Закону на період, коли фактично РФ почала 

вчиняти дії з окупації території України, а 

саме з 27 лютого – дня захоплення головних 

адміністративних будівель в АРК – будинків 

Верховної Ради та Уряду. 

Оскільки саме з цього часу почалася 

фактична окупація території України, 

необхідно визначити в Законі, що і 

відповідальність за незаконні дії в Криму РФ 

несе саме з цього моменту. 

Тому пункт 1 Розділу ІІІ «Прикінцеві 

положення» необхідно доповнити новою 

частиною такого змісту: 

«Дія частин третьої, п„ятої та шостої 

статті 5, частин другої та третьої статті 9, 

частини сьомої статті 11 поширюються на 

суспільні відносини, які виникли з 27 лютого 

2014 року». 

 

    2. Закони та інші нормативно-правові акти 

України діють у частині, що не суперечить цьому 

Закону. 

 
    3. Кабінету Міністрів України: 

1) протягом п‟ятнадцяти днів з дня набрання чинності 

цим Законом: 

 
40. 2. Дія статей 4, 5, частин другої та третьої 

статті 7 цього Закону поширюється на 

правовідносини, які виникли з 1 березня 2014 року. 

   

    а) розробити та внести на розгляд Верховної 

Ради України проекти законів на виконання вимог та 

реалізацію положень цього Закону. 

б) прийняти нормативно правові акти на 

виконання цього Закону; 

41. 3. Закони та інші нормативно-правові акти 

України діють у частині, що не суперечить цьому 

Закону. 

   

42. 4. Кабінету Міністрів України: -53- Кабінет Міністрів України 

У пункті 4 розділу ІІІ «Прикінцеві 

положення» законопроекту пропонуємо 

визначити завдання Кабінету Міністрів 

України щодо забезпечення: 

1) безперешкодного виїзду громадян України 

з тимчасово окупованої території Автономної 

 в) привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом; 
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обґрунтування 

Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Республіки Крим та м. Севастополя на іншу 

територію України; 

2) вивезення з тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя на іншу територію України 

військового майна, майна органів державної 

влади, державних підприємств, установ та 

організацій; 

     г) рекомендувати утворити спеціальний орган 

центральної виконавчої влади з питань окупованої 

території зі спеціальним статусом 

 

    2) забезпечити : 

а) прийняття органами виконавчої влади 

нормативно-правових актів, що випливають із цього 

Закону; 

    б) приведення нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади у відповідність із цим 

Законом; 

43. 1) прийняти нормативно правові акти на 

виконання цього Закону; 

  в) працевлаштування громадян України, які 

виїхали з тимчасово окупованої території на іншу 

територію України; 

 

    г) вивезення з тимчасово окупованої 

території майна органів державної влади, державних 

підприємств, установ та організацій; 

 
44. 2) привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом; 

-54- Н.д.Сенченко А.В. (Реєстр.картка 

№343) 

З метою прискорення реалізації зазначених 

доповнень пропонується пункт 3 Прикінцевих 

положень доповнити підпунктом 3 такого 

змісту: 

“В триденний термін після набрання чинності 

цим Законом розробити та затвердити 

порядок державної реєстрації права приватної 

власності на службові жилі приміщення і 

жилі приміщення у гуртожитках, що 

знаходяться на тимчасово окупованій 

території і для яких частиною ___ статті 11 

цього Закону визначено правовий режим 

 д) продовження здобуття середньої, вищої 

освіти, отримання документа, що засвідчує здобуття 

особою відповідної освіти, а також проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання громадянами 

України, які виїхали з тимчасово окупованої території 

на іншу територію України. 

 



 стор.   38 
 

u  20.03.2014 

 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, 

обґрунтування 

Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

приватної власності ”. 

 

  -55- Н.д.Гриневич Л.М. (Реєстр.картка 

№309) 

Доповнити Розділ ІІ «Прикінцеві положення» 

пунктом, який викласти у такій редакції: 

«У поточному навчальному році вступники, 

які постійно проживають на тимчасово 

окупованих територіях і отримали паспорт 

громадянина Російської Федерації, мають 

право безоплатно здобувати вищу освіту в 

державних і комунальних вищих навчальних 

закладах на конкурсній основі, якщо певний 

освітньо-кваліфікаційний рівень вони 

здобувають вперше». 

  

  -56- Н.д.Герман Г.М. (Реєстр.картка №236) 

15. Також пропонується доповнити 

Прикінцеві положення новим пунктом, який 

передбачатиме тимчасове зупинення дії 

закону щодо інвестиційної діяльності на 

території АРК, з мотивів, зазначених раніше: 

«7. До повного відновлення конституційного 

ладу України на тимчасово окупованій 

території України зупинити дію Закону 

України «Про особливості провадження 

інвестиційної діяльності на території 

Автономної Ради України». 

 

  

  -57- Н.д.Герман Г.М. (Реєстр.картка №236) 

10. Зміни до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо встановлення строків 

вручення повісток (пропозиція №239, н/д 

Пацкан В.В.) пропонується виключити, 

оскільки ці питання врегульовані Законом 

України «Про ратифікацію Європейської 

конвенції про взаємну допомогу у 

кримінальних справах, 1959 рік, та 

Додаткового протоколу 1978 року до 

Конвенції», який передбачає, що повістка має 

бути вручена не пізніше ніж за 40 діб перед 

датою. Менші строки вручення повістки є 

нереальними для виконання. 
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