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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 11 травня 2016 року 

 

 

Про проект Закону України 

про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» щодо додаткових прав на 

першочергове відведення земельної ділянки для індивідуального житлового 

будівництва, садівництва і городництва членам сімей та батькам учасників 

бойових дій 

 

 (реєстр. № 3727 від 28.12.2015 року) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення зміни до статті 12 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо 

додаткових прав на першочергове відведення земельної ділянки для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва членам сімей 

та батькам учасників бойових дій (реєстр. № 3727), поданий народним депутатом 

України Парасюком В.З., Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до пояснювальної записки ціллю законопроекту є запобігання 

втрати пільги на першочергове забезпечення земельною ділянкою особами, які вже 

реалізували дане право до набуття статусу учасника бойових дій, або в разі смерті 

особи (учасника бойових дій) під час безпосереднього виконання бойових завдань, 

шляхом передачі даного права члену сім’ї та батькам такої особи. Прийняття 

законопроекту зменшить соціальну напругу та кількість випадків подання скарг до 

органів місцевого самоврядування у земельних питаннях.  

З цією метою законопроектом пропонується внести зміни до статті 12 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - Закон) 

і передбачити: 
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1) у разі набуття статусу учасника бойових дій особою, яка вже одержала 

земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва, садівництва і 

городництва, право на першочергове відведення земельної ділянки для зазначених 

потреб за заявою такої особи переходить до одного із членів її сім’ї; 

2) органи місцевого самоврядування зобов'язані першочергово надавати  

земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і 

городництва членам сімей та батькам учасників бойових дій, які загинули 

безпосередньо під час виконання бойових завдань. 

Питання надання членам сімей загиблих земельних ділянок врегульовано 

статтею 15 Закону, пунктом 15 якої передбачено, що  земельні ділянки для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться 

зазначеним особам у першочерговому порядку. Слід зазначити, що вимога 

законопроекту про необхідність наявності у загиблої особи статусу учасника 

бойових дій погіршує діючі норми, які  не передбачають такої умови. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

поділяючи загальну спрямованість законопроекту на покращення соціального 

захисту учасників бойових дій, надає узагальнюючий висновок, що за результатами 

розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання з урахуванням, зокрема, таких 

зауважень: 

1) умовою запровадження запропонованих змін до пункту 14 статті 12 

Закону, згідно з якою учасник бойових дій, який вже  отримав земельну ділянку для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва, отримує 

можливість передачі права на отримання іншої земельної ділянки одному із членів 

своєї сім’ї, має бути попереднє забезпечення відповідними земельними ділянками 

всіх учасників бойових дій, які ще не отримали такої  ділянки. Крім цього, таке 

право має бути обмежено отриманням земельної ділянки лише тими членами сім’ї 

учасника бойових дій, які мають право на отримання відповідної земельної ділянки 

у загальному порядку. Інакше мета проекту щодо зниження соціальної напруги та 

кількості скарг з земельних питань не лише не буде досягнута, а, навпаки, в умовах, 

коли одні учасники бойових дій будуть отримувати декілька земельних ділянок, а 

інші – жодної, збільшиться як соціальна напруга, так і кількість скарг з земельних 

питань;  

2) реалізація зазначених положень проекту у запропонованому вигляді 

створює передумови для вчинення правопорушень, у тому числі корупційних;  

3) пільги членам сім’ї загиблих осіб, які брали участь у бойових діях,  

визначаються у статті 15 Закону «Пільги особам, на яких поширюється чинність 

цього Закону», а не у статті 12, до якої у проекті пропонується внести відповідні 

зміни. Крім того статтею 15 вже передбачено, що земельні ділянки для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться 

зазначеним особам у першочерговому порядку. Вимоги законопроекту про 

наявність у загиблої особи статусу учасника бойових дій погіршує діючі норми, які  

не передбачають такої умови; 

4) батьки загиблого учасника бойових дій на підставі статті 10 Закону 

віднесені до членів його сім’ї, а тому немає необхідності виділяти їх окремо.  

Міністерство оборони України не підтримує зазначений законопроект. 

Кабінет Міністрів України не підтримує законопроект. 
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Комітет Верховної Ради України з питань бюджету прийняв рішення, що 

законопроект не матиме впливу на показники бюджету і у разі прийняття 

відповідного закону він може набирати чинності у терміни, визначені автором 

законопроекту. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

надає висновок, що «у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект 

акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства». 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» щодо додаткових прав на першочергове відведення 

земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і 

городництва членам сімей та батькам учасників бойових дій (реєстр. № 3727), 

поданий народним депутатом України Парасюком В.З., за результатами розгляду в 

першому читанні, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього 

питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

Голова Комітету                О. ТРЕТЬЯКОВ  


