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Протокол № 37  

Про проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу 

України щодо приватизації земель державних сільськогосподарських 

підприємств, установ та організацій (реєстр. № 3012-2)  

 

 

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 20.05.2020 № 630-ІХ 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення права працівників державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання 

земельної частки (паю) (реєстр. № 3012-1 від 20.02.2020), поданий народним 

депутатом України Сольським М.Т. та іншими народними депутатами 

України, направлено до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та 

земельної політики для підготовки на повторне перше читання.  

Направлення законопроекту (реєстр. № 3012-1) для підготовки на 

повторне перше читання обумовлено тим, що окремі його положення 

потребують узгодження із правовими нормами прийнятого Верховною Радою 

України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 

31.03.2020 № 552-ІХ.  

Зважаючи на зазначене, народними депутатами України  

Сольським М.Т., Литвиненком С.А., Чернявським С.М та іншими (всього  

22 підписи) було подано відповідно до частини третьої статті 100 Регламенту 

Верховної Ради України альтернативний проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних 

сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання 

земельної частки (паю) (реєстр. № 3012-2 від 29.05.2020). 

Розглянувши і обговоривши альтернативний проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права 
працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, 
організацій на одержання земельної частки (паю) (реєстр. № 3012-2 від 
29.05.2020), Комітет відмітив наступне. 

 



Основним завданням законопроекту (реєстр. № 3012-2) є удосконалення 

визначеного у статті 25 Земельного кодексу України застарілого та такого, що 

не відповідає вимогам сьогодення, правового механізму приватизації земель 

державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, 

організацій.  

У процесі обговорення законопроекту (реєстр. № 3012-2) народними 

депутатами України – членами Комітету було зазначено, що на сьогодні на 

законодавчому рівні не визначено у яких випадках проводиться приватизація 

земель державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій, 

яка площа земель сільськогосподарського призначення має бути 

приватизована, а яка має бути залишена у державній чи комунальній власності, 

яким має бути механізм припинення права постійного користування землями 

державного чи комунального сільськогосподарського підприємства для 

передачі земельних ділянок у власність громадянам. 

Чинна процедура приватизації земель державних та комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ, організацій дозволяє позбавити 

їх майже усього земельного банку. Як наслідок, приватизація державних та 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій у 

більшості випадків не цікавить інвесторів, оскільки фактично знищується 

перспектива збереження їх виробничої бази. 

Також народними депутатами України було зазначено, що вільних 

земель державної і комунальної власності, які можна було б використати для 

безоплатної передачі у власність громадянам, залишилось дуже мало. Тому, є 

необхідність, замість створення резервного фонду земель, передбаченого 

частиною десятою чинної редакції статті 25 Земельного кодексу України, 

здійснювати передачу певного відсотку сільськогосподарських угідь 

підприємств, установ, організацій, які реорганізовуються чи ліквідовуються, у 

власність працівників та пенсіонерів відповідних підприємств, установ, та 

організацій, а також учасників бойових дій, працівників та пенсіонерів 

державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров’я, які 

проживають на території відповідної територіальної громади (а у разі 

об’єднання територіальної громади – на території територіальної громади, яка 

увійшла до об’єднаної територіальної громади). 

Народними депутатами України – членами Комітету була звернута увага 

на проблеми з приватизацією земель тих державних підприємств, установ, 

організацій, які у процесі приватизації були перетворені відповідно до Закону 

України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому 

комплексі» у колективні сільськогосподарські підприємства. Однак, 

Земельним кодексом України не передбачено такої форми власності на землю, 

як «колективна власність». Внаслідок цього, земельні ділянки, які належали 

державним сільськогосподарським підприємствам, установам, організаціям на 

праві постійного користування, так і не були передані у колективну власність, 

що унеможливило паювання цих земель між працівниками вказаних 

юридичних осіб відповідно до Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». 



Зазначені проблеми у правовому регулюванні земельних відносин фактично 

позбавляють громадян права на одержання земельних часток (паїв). 

Ухвалення законопроекту (реєстр. № 3012-2), на думку його авторів, 

забезпечить визначення на законодавчому рівні дієвого та прозорого 

механізму приватизації земель державних сільськогосподарських 

підприємств, установ, організацій, що, у свою чергу, сприятиме реалізації 

працівниками таких підприємств та пенсіонерами з їх числа права на 

одержання земельної частки (паю), а також одержання земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства учасниками бойових дій, 

працівниками державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони 

здоров’я. 

Відповідно до положень частини першої статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України, Комітет відзначив, що для досягнення мети 

законопроекту (реєстр. № 3012-2) враховуючи його складність і значну 

кількістю законодавчих актів до яких ним пропонується  внесення змін, є 

необхідність при підготовці до другого читання здійснити узгодження його 

положень із іншими структурними частинами законопроекту та/або 

положеннями законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому 

читанні. 

У висновку Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України від 02.06.2020 № 16/3-2020/65001 (96597)  

зазначено, що законопроект реєстр. № 3012-2 потребує техніко-юридичного та 

редакційного доопрацювання. 

При обговоренні законопроекту реєстр. № 3012-2 народні депутати 

України – члени Комітету з питань аграрної та земельної політики зазначили, 

що висловлені Головним науково-експертним управлінням Апарату 

Верховної Ради України зауваження та пропозиції можуть бути враховані при 

підготовці даного законопроекту до другого читання. 

 

З огляду на результати обговорення, Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників 

державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на 

одержання земельної частки (паю) (реєстр. № 3012-2 від 29.05.2020), поданий 

народними депутатами України Сольським М.Т., Литвиненком С.А., 

Чернявським С.М та іншими, прийняти за основу. 

 

2. Доповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України 

з питань аграрної та земельної політики Сольського М.Т. 

 

 

Голова Комітету                                                                         М. СОЛЬСЬКИЙ 

 


