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В И С Н О В О К

              щодо проекту Закону про внесення змін до деяких
      законодавчих актів України щодо особливостей встановлення
      юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного стану
                            (реєстр. № 7310 від 21 квітня 2022 року)

На виконання пункту 2 постанови Верховної Ради України від 19 червня 
2022 року № 2316-IX «Про прийняття за основу проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей 
встановлення юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного стану» 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 29 червня 
2022 року (протокол № 93) поправки та пропозиції, що надійшли від суб’єктів 
права законодавчої ініціативи до проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо особливостей встановлення юридичних фактів 
в умовах воєнного чи надзвичайного стану (реєстр. № 7310), поданого народним 
депутатом України Бабієм Р.В. та іншими народними депутатами України, та 
прийнятого Парламентом за основу (далі – Законопроект).

Комітетом до другого читання підготовлено Порівняльну таблицю до 
Законопроекту, яка містить 61 поправку і пропозицію, за результатом розгляду 
яких пропонується врахувати 27 (в тому числі врахувати частково та врахувати 
редакційно), 34 поправки та пропозиції відхилити.

З метою усунення неузгодженості у законопроекті членами Комітету 
запропоновано доповнити порівняльну таблицю правкою, якою передбачаються 
пункт 21 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» викласти в 
такій редакції:

«21) заявники - у справах за заявами про встановлення факту народження 
або смерті, поданих у зв’язку із воєнним станом, надзвичайним станом, 
збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території 
України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру».

Розглянувши Законопроект, підготовлений до другого читання, Комітет з 
питань правової політики вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо особливостей встановлення 
юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного стану (реєстр. № 7310), 



2

поданий народним депутатом України Бабієм Р.В. та іншими народними 
депутатами України, прийняти в другому читанні та в цілому у редакції, 
запропонованій Комітетом, а також у разі прийняття Законопроекту як Закону 
доручити Комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату 
Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне 
доопрацювання його тексту.

2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата 
України Бабія Р.В.
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