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В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

 
Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю   

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 

 

 

від 8 квітня  2015 року 

 

 

 

 

Про проект Закону України 

про визнання Організації Українських Націоналістів і Української 

Повстанської Армії воюючою стороною у Другій світовій війні  

за свободу і незалежність України 

(реєстр. № 1100) 

 

Розглянувши законопроект про визнання Організації Українських 

Націоналістів і Української Повстанської Армії  воюючою стороною у  

Другій світовій війні за свободу і незалежність України (реєстр. № 1100                                             

від 28.11.2014 року), поданий народним депутатом України Осуховським О.І. 

та іншими народними депутатами України, Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується: 

1) визнати Організацію Українських Націоналістів (далі - ОУН) і 

Українську Повстанську Армію (далі - УПА) воюючою стороною за 

незалежність України у Другій світовій війні; 

2) визнати боротьбу членів підпільної військової політичної організації 

ОУН і бійців УПА за свободу і незалежність України в період з вересня 1939 

року до 1956 року національно-визвольною боротьбою; 

3) визнати діяльність ОУН і УПА такою, що відповідає вимогам 

Додатку IV Гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 року (відділ 1, глава 1, 

ст.1) щодо критеріїв воюючої сторони; 
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4) визнати учасниками бойових дій членів ОУН і вояків УПА, які в 

роки Другої світової війни та повоєнний час «вели національно-визвольну 

боротьбу українського народу проти правлячих режимів гітлерівської 

Німеччини і сталінського CРCP за утворення Української самостійної 

соборної держави»; поширити на цих осіб відповідні пільги, передбачені 

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту». 

Слід зазначити, що  відповідно до статті 6 Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” право на встановлення 

статусу учасника бойових дій мають вояки Української повстанчої армії, які 

брали участь у бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на 

тимчасово окупованій території України в 1941-1944 роках, які не вчинили 

злочинів проти миру і людства та реабілітовані відповідно до Закону України 

"Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні".  

Зміни до зазначеного Закону законопроектом не вносяться. 

Комітет з питань бюджету та Міністерство фінансів України 
зазначили про необхідність приведення законопроекту у відповідність із 

вимогами Бюджетного кодексу України в частині введення закону в дію та 

щодо визначення джерел покриття додаткових витрат. 

Міністерство соціальної політики України, підтримуючи ідею 

законопроекту, зауважило на необхідності внесення відповідних змін до 

статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”. 

Інститут законодавства Верховної Ради України  зазначив, що для 

реалізації ідеї законопроекту доцільно передбачити заходи відновлення 

громадянських прав зазначеній категорії осіб шляхом внесення відповідних 

змін до Закону України  «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні». 

Український інститут національної пам’яті підтримує ідею 

законопроекту. Проте, висловлює щодо нього низку зауважень, зокрема, 

щодо заміни словосполучення «національно-визвольна боротьба» на 

словосполучення  «визвольна боротьба», оскільки цей термін є ширшим і 

більш історично конкретним, а також щодо необхідності внесення 

відповідних змін до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”. 

Головне науково–експертного управління Апарату Верховної Ради 

України звертає увагу на те, що: 

- одним із концептуальних недоліків законопроекту є спроба 

застосувати однакові критерії у підходах до оцінки діяльності членів ОУН, як 

політичної організації, і бійців УПА, як військового формування. Відповідно 

до Фахового висновку Робочої групи Урядової комісії з вивчення діяльності 

ОУН і УПА, створеної на виконання Постанови Кабінету Міністрів України 

№ 1004 від 12.09.1997 р., «ОУН і УПА необхідно розглядати як дві окремі, 

хоч і пов’язані між собою структури. Перша була підпільною партійно-

військовою структурою, а друга – партизанською за своїм характером 
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армією. Вони мали різні функції, а, отже, загалом їх не слід ототожнювати». 

У цьому сенсі вбачається сумнівним визначення в преамбулі проекту ОУН і 

УПА - підпільно - повстанськими структурами.  

- викликає зауваження припис статті 3 законопроекту, яким 

пропонується «визнати діяльність ОУН і УПА такою, що відповідає вимогам 

Додатку IV Гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 року (відділ 1, глава 1, 

ст.1) щодо критеріїв воюючої сторони». Попри чинність для України IV 

Гаазької конвенції про закони і звичаї суходільної війни від 18.10.1907 року, 

при кваліфікації Збройних сил за критеріями, наведеними в міжнародних 

документах, перевагу слід надавати положенням Женевських конвенцій від 

12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу до них, оскільки в статті 43 

Протоколу І (щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів) дається 

визначення Збройних сил, яке замінює собою визначення суб’єктів, що 

визнаються воюючими, викладене в статті 1 Глави 1 IV Гаазької  конвенції 

1907 року. 

- законопроект не відповідає усталеним вимогам юридичної техніки 

щодо закону як нормативно-правового акту, адже за змістом і характером 

приписів поданий проект більш схожий на Постанову Верховної Ради 

України.  

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково–експертного 

управління за результатами розгляду у першому читанні законопроект 

потребує суттєвого доопрацювання. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що у 

проекті акту не виявлено корупційних факторів і він відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

 

Комітетом підтримується ідея законопроекту щодо визнання боротьби 

членів підпільної військової політичної організації ОУН і бійців УПА за 

свободу і незалежність України національно-визвольною боротьбою. 

Водночас, під час обговорення законопроекту було виловлено застереження 

щодо обмеження зазначених подій періодом 1939 - 1956 років. Адже 

національно-визвольна боротьба на території України відбувалась як до 1939 

року так і після 1956 року. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України законопроект про визнання 

Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської Армії  

воюючою стороною у  Другій світовій війні за свободу і незалежність 

України (реєстр. № 1100), поданий народним депутатом України 

Осуховським О.І та іншими народними депутатами України, за результатами 

розгляду в першому читанні направити суб’єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

заступника голови Комітету Шухевича Ю-Б.Р. 
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Голова Комітету       О.Третьяков  


