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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо санкційної 
політики держави Україна по відношенню до держави Республіка 
Білорусь

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про основні засади примусового вилучення в 
Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (№ 
2116-IX  від 3 березня 2022 року):

1) назву Закону викласти у такій редакції:
«Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні 

об'єктів права власності Російської Федерації, Республіки Білорусь та їх 
резидентів»»;

2) у преамбулі Закону:
а) в абзаці другому преамбули Закону після слів «Російська Федерація» 

доповнити словами та знаком «за підтримки Республіки Білорусь,»;
б) абзац сьомий викласти у такій редакції:
«Верховна Рада України прийняла цей Закон, який визначає правові 

засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи 
випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об’єктів 
права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну 
війну проти України та Республіки Білорусь, яка активно підтримує військову 
агресію Російської Федерації проти України, та їх резидентів.»;

3) у статті 1:
а) доповнити статтю абзацом такого змісту:
«Республіка Білорусь – держава, яка підтримує Російську Федерацію у 

збройній агресії проти України шляхом надання збройним силам держави-
агресора безперешкодного доступу до своєї території та об’єктів військової 
інфраструктури для здійснення бойових дій проти України;»;

б) абзац другий викласти у такій редакції:
«резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють 

свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, 
засновниками (учасниками, акціонерами) або бенефіціарами яких прямо або 
опосередковано є Російська Федерація та/або Республіка Білорусь та/або у 
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яких зазначені держави прямо або опосередковано чи юридичні особи, 
засновниками (учасниками, акціонерами) або бенефіціарами яких є зазначені 
держави та/або у яких зазначені держави прямо або опосередковано мають 
частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у 
будь-якій формі) у юридичній особі;»;

в) абзац третій викласти у такій редакції:
«примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської 

Федерації, Республіки Білорусь та їх резидентів - примусове вилучення 
об’єктів права власності Російської Федерації, Республіки Білорусь та об’єктів 
права власності їх резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи 
випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь 
держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;»;

г) в абзаці четвертому і далі по тексту Закону слова «Російської 
Федерації та її резидентів» в усіх відмінках замінити словами та знаком 
«Російської Федерації, Республіки Білорусь та їх резидентів» в усіх відмінках;

4) частину 2 статті 2 після слів «Російська Федерація» доповнити 
словами «за підтримки Республіки Білорусь»;

5) частину 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій 
редакції:

«2. Цей Закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати 
відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності 
держав Російська Федерація та Республіка Білорусь, у тому числі вимагати 
відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок повномасштабної 
агресивної війни, яку Російська Федерація за підтримки Республіки Білорусь 
розв’язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм 
міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.».

2. У Законі України «Про санкції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 
2014, № 40, ст.2018 із змінами):

1) абзац перший частини 2 статті 1 викласти у такій редакції:
«2. Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до 

іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка 
знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-
нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, громадян України, які 
перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави, що здійснює або 
підтримує збройну агресію проти України, а також суб’єктів, які здійснюють 
терористичну діяльність.»;

2) у статті 3:
а) пункт 1 частини 1 статті 3 після слів та знаку «фізичної особи,» 

доповнити словами та знаками «громадян України, які перебувають у 
громадянстві (підданстві) іншої держави, що здійснює або підтримує збройну 
агресію проти України,»;
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б) абзац перший частини 3 після слів та знаку «особою без 
громадянства,» доповнити словами та знаками «громадянином України, який 
перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави, що здійснює або 
підтримує збройну агресію проти України,»;

3) абзац перший частини 3 статті 5 після слів та знаку «осіб без 
громадянства,» доповнити словами та знаками «громадян України, які 
перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави, що здійснює або 
підтримує збройну агресію проти України,».

3. Доповнити частину першу статті 17 Закону України «Про 
громадянство України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 13, 
ст.65 із змінами) новим пунктом 3 такого змісту:

« 3) внаслідок набуття громадянства (підданства) держави, яка здійснює 
або підтримує збройну агресію проти України;».

У зв’язку з цим пункт 3 чинної редакції вважати відповідно пунктом 4.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання 
чинності цим Законом: 

утворити Урядову комісію з питань встановлення шкоди та збитків, 
завданих Україні внаслідок підтримки Республікою Білорусь збройної агресії 
Російської Федерації проти України;

 забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актів, 
передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 
цим Законом;

забезпечити набрання чинності всіма зазначеними у цьому Законі 
нормативно-правовими актами не пізніше введення в дію цього Закону.
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