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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 15 березня 2017  року 

 

 

Про проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

 щодо гарантій соціального захисту учасників бойових дій та осіб, 

прирівняних до них в частині забезпечення жилою площею та 

першочергового відведення земельних ділянок 

(реєстр. № 5125) 
 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо гарантій соціального захисту учасників бойових 

дій та осіб, прирівняних до них в частині забезпечення жилою площею та 

першочергового відведення земельних ділянок (реєстр. № 5125 від 05.09.2016 

року), поданий народним депутатом України Рудиком С.Я. та іншими народними 

депутатами України, Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (далі – Закон про статус ветеранів війни)  учасники бойових 

дій, інваліди війни, учасники війни, а також члени сімей загиблих (померлих) 

таких осіб мають право на першочергове отримання земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва,  садівництва та  городництва. 

Станом на 01.03.2017 року до головних управлінь Держгеокадастру в 

областях та до органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій звернулось 221 276 учасників антитерористичної операції із заявами 

про отримання земельних ділянок, з яких: дозволів на розроблення проектів 
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землеустрою отримало 149 162 особи; у власність земельні ділянки отримали 58 

892 особи. 

Законопроектом пропонується: 

І. Внести зміни до Закону про статус ветеранів війни, якими: 

1)  уточнити умови надання права на першочергове отримання земельних 

ділянок, а саме: 

а) надання безоплатно у власність однієї земельної ділянки по одному із 

запропонованих видів використання - для індивідуального житлового 

будівництва, садівництва, особистого селянського господарства; 

б) земельна ділянка надається із земель державної або комунальної 

власності за місцем проживання на території відповідної сільської, селищної, 

міської ради (для осіб, які проживають у місті Києві або містах обласного 

значення – також на території суміжного району); 

в) особа потребує поліпшення житлових умов; 

2) встановити черговість реалізації права таких осіб на отримання земельних 

ділянок, а саме: 

а) у першу чергу – для членів сімей загиблих; 

б) у другу чергу – для осіб, які дістали поранення, контузію або каліцтво під 

час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби; 

в) у третю чергу – для осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною; 

г) у четверту чергу – для інших осіб, на яких поширюється дія Закону про 

статус ветеранів війни;  

3) надати право органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування надавати земельні ділянки житлово-будівельним (житловим) 

кооперативам, які створені ветеранами війни, членами сімей загиблих, особами, 

які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, що потребують поліпшення 

житлових умов. 

ІІ. Внести зміни до Земельного Кодексу України, якими передбачити, що 

в разі подання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної 

власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього 

Кодексу, двох і більше клопотань про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або двох і більше проектів 

землеустрою у першу чергу розглядається клопотання або проект ветеранів війни 

та інших осіб, на яких поширюється дія Закону про статус ветеранів війни. 

Міністерство оборони України, Державна служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України підтримують законопроект. 

Міністерство соціальної політики України, Міністерство юстиції України  та 
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Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції підтримують законопроект за умови його 

доопрацювання. А саме: 

1) законопроект слід доопрацювати визначивши, що запропонована 

першочерговість розгляду клопотань та проектів землеустрою застосовується у 

випадку, коли щодо однієї земельної ділянки надходить декілька клопотань про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та декілька проектів землеустрою; 

2) оскільки першочергове відведення земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва 

законодавством передбачено також для жертв нацистських переслідувань, дітей 

війни, багатодітних сімей, положення щодо визначення засад першочергової 

передачі безоплатно у власність земельних ділянок слід викласти у Земельному 

кодексі України відносно всіх таких категорій осіб; 

3) пунктом 3 частини другої статті 172 Закону про статус ветеранів війни (в 

редакції законопроекту) пропонується визначити, що пільги в частині отримання 

земельних ділянок, передбачені для учасників бойових дій, інвалідів війни, членів 

сімей загиблих, надаються у випадку, коли особа потребує поліпшення житлових 

умов. Водночас незрозуміло, яким чином цей випадок може бути пов’язаний з 

передачею земельних ділянок для садівництва та ведення особистого селянського 

господарства;  

4) з метою запобігання створенню колізій між законодавчими актами 

запропоновані зміни до Закону про статус ветеранів війни в частині слів «для 

індивідуального житлового будівництва» потребують приведення у відповідність 

з термінологією Земельного кодексу України, в якому у статтях 118 та 121 

використовується словосполучення «для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

Міністерство фінансів України вважає, що реалізація законопроекту не 

потребує додаткових видатків державного бюджету. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що у проекті акта 

не виявлено корупційних факторів і він відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням 

висловлених зауважень і пропозицій. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій соціального 

захисту учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них в частині забезпечення 

жилою площею та першочергового відведення земельних ділянок (реєстр. № 5125), 
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поданий народним депутатом України Рудиком С.Я. та іншими народними 

депутатами України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу. 

2. Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити голову 

Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету       О. ТРЕТЬЯКОВ 


