Порівняльна таблиця
до проекту Закону України
«Про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії»
Зміст положення (норми) чинного акту законодавства

Зміст положення (норми) з урахуванням
запропонованих змін

Цивільний кодекс України
Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не
поширюється
1. Позовна давність не поширюється:
1) на вимогу, що випливає із порушення особистих
немайнових прав, крім випадків, встановлених законом;
2) на вимогу вкладника до банку (фінансової установи)
про видачу вкладу;
3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, крім
випадків завдання такої шкоди внаслідок недоліків товару,
що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою
частиною іншого рухомого чи нерухомого майна,
включаючи електроенергію;
5) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до
страховика про здійснення страхової виплати (страхового
відшкодування);
6) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
матеріального резерву, стосовно виконання зобов'язань,

Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не
поширюється
1. Позовна давність не поширюється:
1) на вимогу, що випливає із порушення особистих
немайнових прав, крім випадків, встановлених законом;
2) на вимогу вкладника до банку (фінансової установи)
про видачу вкладу;
3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, крім
випадків завдання такої шкоди внаслідок недоліків товару,
що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою
частиною іншого рухомого чи нерухомого майна,
включаючи електроенергію;
5) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до
страховика про здійснення страхової виплати (страхового
відшкодування);
6) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
матеріального резерву, стосовно виконання зобов'язань, що

що випливають із Закону України "Про державний
матеріальний резерв";
7) на вимогу про визнання недійсним правочину,
предметом якого є відчуження гуртожитку як об’єкта
нерухомого майна та/або його частини, на який
поширюється дія Закону України "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", про
визнання недійсним свідоцтва про право власності на
такий гуртожиток як об’єкт нерухомого майна та/або його
частини, про визнання недійсним акта передачі такого
гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або його
частини до статутного капіталу (фонду) товариства
(організації), створеного у процесі приватизації
(корпоратизації) колишніх державних (комунальних)
підприємств.

випливають із Закону України "Про державний
матеріальний резерв";
7) на вимогу про визнання недійсним правочину,
предметом якого є відчуження гуртожитку як об’єкта
нерухомого майна та/або його частини, на який
поширюється дія Закону України "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", про
визнання недійсним свідоцтва про право власності на такий
гуртожиток як об’єкт нерухомого майна та/або його
частини, про визнання недійсним акта передачі такого
гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або його
частини до статутного капіталу (фонду) товариства
(організації),
створеного
у
процесі
приватизації
(корпоратизації) колишніх державних (комунальних)
підприємств;
8) на вимоги про захист права власності чи іншого
2. Законом можуть бути встановлені також інші вимоги, речового права, порушення, оспорювання чи
невизнання яких є наслідком збройної агресії.
на які не поширюється позовна давність.
2. Законом можуть бути встановлені також інші вимоги,
на які не поширюється позовна давність.
Закон України «Про судовий збір»
Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору
Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору
1. Від сплати судового збору під час розгляду справи в
1. Від сплати судового збору під час розгляду справи в
усіх судових інстанціях звільняються:
усіх судових інстанціях звільняються:
…
…
21) заявники - у справах за заявами про встановлення
21) заявники - у справах за заявами про встановлення
фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із
2

збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою
окупацією території України, надзвичайними ситуаціями
природного чи техногенного характеру, що призвели до
вимушеного переселення з тимчасово окупованих
територій України, загибелі, поранення, перебування в
полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а
також порушення права власності на рухоме та/або
нерухоме майно.
22) позивачі - у справах за позовами до державиагресора Російської Федерації про відшкодування завданої
майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасовою
окупацією території України, збройною агресією,
збройним конфліктом, що призвели до вимушеного
переселення з тимчасово окупованих територій України,
загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного
позбавлення волі або викрадення, а також порушення
права власності на рухоме та/або нерухоме майно;
23) позивачі - за подання позовів щодо оскарження
рішень
Національної
комісії
з
реабілітації
у
правовідносинах, що виникли на підставі Закону України
«Про реабілітацію жертв репресій комуністичного
тоталітарного режиму 1917-1991 років».
Норма відсутня.
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збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою
окупацією території України, надзвичайними ситуаціями
природного чи техногенного характеру, що призвели до
вимушеного переселення з тимчасово окупованих
територій України, загибелі, поранення, перебування в
полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а
також/або до порушення права власності та речових
прав на рухоме та/або нерухоме майно.
22) позивачі - у справах за позовами до державиагресора Російської Федерації про відшкодування завданої
майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасовою
окупацією території України, збройною агресією, збройним
конфліктом, що призвели до вимушеного переселення з
тимчасово окупованих територій України, загибелі,
поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення
волі або викрадення, а також порушення права власності на
рухоме та/або нерухоме майно;
23) позивачі - за подання позовів щодо оскарження
рішень
Національної
комісії
з
реабілітації
у
правовідносинах, що виникли на підставі Закону України
«Про реабілітацію жертв репресій комуністичного
тоталітарного режиму 1917-1991 років»;
24) позивачі - за подання позовів щодо спорів,
пов’язаних із застосуванням норм Закону України «Про
захист права власності та інших речових прав осіб,
постраждалих внаслідок збройної агресії;
25) позивачі - за подання позовів щодо спорів,
пов’язаних з визнанням права власності на житло, яке

було знищене або пошкоджене внаслідок збройної
агресії або надзвичайної ситуації.
Закону України «Про безоплатну правову допомогу»
Стаття 14. Суб'єкти права на безоплатну вторинну
правову допомогу
1. Право на безоплатну вторинну правову допомогу
згідно з цим Законом та іншими законами України мають
такі категорії осіб:
…
14) викривачі у зв’язку з повідомленням ними
інформації про корупційне або пов’язане з корупцією
правопорушення - на всі види правових послуг,
передбачені частиною другою статті 13 цього Закону.
Норма відсутня.
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Стаття 14. Суб'єкти права на безоплатну вторинну
правову допомогу
1. Право на безоплатну вторинну правову допомогу
згідно з цим Законом та іншими законами України мають
такі категорії осіб:
…
14) викривачі у зв’язку з повідомленням ними
інформації про корупційне або пов’язане з корупцією
правопорушення - на всі види правових послуг, передбачені
частиною другою статті 13 цього Закону;
15) особи, яким заподіяно майнову шкоду у зв'язку з
втратою, знищенням або пошкодженням майна
внаслідок збройної агресії - на правові послуги,
передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13
цього Закону, з питань, пов’язаних з реалізацією
положень Закону України «Про захист права власності
та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок
збройної агресії»;
16) особи, які володіють чи користуються житлом,
яке було знищене або пошкоджене внаслідок збройної
агресії або надзвичайної ситуації - на правові послуги,
передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13
цього Закону, з питань, пов’язаних з визнанням права
на таке житло.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито»
Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита
Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита
Від сплати державного мита звільняються:
Від сплати державного мита звільняються:
…
…
55) перехідний банк - при отриманні активів і
55) перехідний банк - при отриманні активів і
зобов’язань за внесення змін до державних реєстрів, зобов’язань за внесення змін до державних реєстрів,
послуги, що надаються державними органами у зв’язку з послуги, що надаються державними органами у зв’язку з
таким отриманням.
таким отриманням;
Норма відсутня
56)
постраждалі
особи,
органи
місцевого
самоврядування та інші органи виконавчої влади - під
час відчуження або передачі майна у випадках,
передбачених Законом України «Про захист права
власності та інших речових прав осіб, постраждалих
внаслідок збройної агресії».
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