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Комітет з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального
Рішення Комітету

розвитку та містобудування

щодо експертного висновку
законопроекту № 5091

Згідно зі статтею 93 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до
предмета відання і за дорученням Голови Верховної Ради України, Комітет для
підготовки експертного висновку щодо відповідності вимогам антикорупційного
законодавства, розглянув проект Закону про гарантування речових прав на
об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому (реєстр.
№5091), поданий народними депутатами України Шуляк О.О., Фрісом І.П. та
іншими народними депутатами України.
Метою законопроекту, відповідно до пояснювальної записки, є створення
правових механізмів для гарантування державою речових прав на об’єкти
незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості, право на
виконання будівельних робіт щодо яких отримано з дати набрання чинності
проектом Закону.
У проекті акта не виявлено корупціогенні фактори, що можуть
сприяти вчиненню корупційних правопорушень.
Разом з тим, у частині 8 статті 7 проекту Закону, у якій центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного

контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів надаються
повноваження розглядати справи про порушення вимог щодо розкриття
інформації про подільний об’єкт незавершеного будівництва (багатоквартирний
будинок), визначених частиною першою цієї статті, не визначено порядок
здійснення такого повноваження, перелік підстав для прийняття чи відмови у
прийнятті відповідного рішення.
Керуючись положеннями пункту 3 частини першої статті 16 Закону
України “Про комітети Верховної Ради України", статті 55 Закону України “Про
запобігання корупції”, частини першої статті 93 Регламенту Верховної Ради
України, Комітет на своєму засіданні 11 травня 2021 року (протокол №76)
дійшов висновку та прийняв рішення, що проект Закону про гарантування
речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в
майбутньому

(реєстр.

№5091)

відповідає

вимогам

антикорупційного

законодавства.
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