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                                  Р І Ш Е Н Н Я           

      

від 12 серпня 2021 року 

Протокол № 71 

Про проект Закону України про організації водокористувачів та 

стимулювання гідротехнічної меліорації земель, реєстр. № 5202 

(доопрацьований) 
 

Розглянувши на своєму засіданні 12.08.2021 доопрацьований проект 

Закону України про організації водокористувачів та стимулювання 

гідротехнічної меліорації земель (реєстр. № 5202) (далі – законопроект) 

Комітет відмітив таке.  

Законопроект підготовлено Комітетом на повторне перше читання на 

виконання Постанови Верховної Ради України від 15.07.2021 № 1670-IX «Про 

направлення на повторне перше читання проекту Закону України про 

організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації 

земель». 

В порядку визначеному частиною першою статті 109 Регламенту 

Верховної Ради України, до законопроекту надійшли пропозиції народних 

депутатів України Дирдіна М.Є., Івченка В.Є. та Стефанчука Р.О.  

Під час доопрацювання законопроекту було частково враховано 

пропозиції народних депутатів України та зауваження Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України.  

Крім того, до законопроекту внесено зміни, які передбачають обов’язок 

організації водокористувачів включити до території свого обслуговування 

суміжну ділянку за зверненням її власника (користувача) у разі наявності 

надлишку потужності насосної станції та пропускної здатності меліоративної 

мережі організації.  

Народні депутати України – члени Комітету також відмітили, що 

законопроект доопрацьовано в частині внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про меліоративну мережу, складову частину 

меліоративної мережі. 

Водночас структуру та основні положення законопроекту не змінено.  

Так, законопроектом визначено правовий статус організації 

водокористувачів (далі – ОВК), унормовано процедуру створення та набуття 

ОВК прав на об’єкти меліоративної інфраструктури.  



Законопроектом передбачено внесення змін до деяких законодавчих 

актів, які створять передумови для утримання водокористувачами 

меліоративної інфраструктури та залучення інвестицій в неї, а саме: 

1) виокремлення меліоративної мережі, як окремої складової 

меліоративної системи, до складу якої входить комплекс технологічно 

пов'язаних об'єктів інженерної інфраструктури, що забезпечує забір або 

скидання води з або в точці водовиділу для потреб водокористувачів; 

2) внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

меліоративну мережу, її окремі складові та земельні ділянки (масиви земель), 

меліорацію на яких мережа може забезпечувати; 

3) включення до реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей 

про права на меліоративну мережу та її окремі складові. 

Також важливими є норми законопроекту щодо голосування в ОВК. Так, 

законопроектом передбачено складну модель розподілу голосів, яка необхідна 

для забезпечення балансу інтересів між власниками (користувачами) 

невеликих земельних ділянок та власниками (користувачами) великих 

земельних ділянок.  

Доповідачем від Комітету при розгляді законопроекту визначено Голову 

Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики 

Сольського М.Т. 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 

1. Подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект 

Закону України про організації водокористувачів та стимулювання 

гідротехнічної меліорації земель у редакції Комітету. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 

повторному першому читанні прийняти доопрацьований проект Закону 

України про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної 

меліорації земель (реєстр. № 5202) за основу. 

3. Врахувати при підготовці законопроекту до другого читання 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України 

пропозиції і поправки щодо доопрацювання положень з метою системного 

врегулювання питання стимулювання гідротехнічної меліорації земель та 

узгодження цих положень з іншими законодавчими актами, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового 

регулювання законопроекту, і звернутися до Голови Верховної Ради України 

з пропозицією оголосити про необхідність внесення пропозицій і поправок 

щодо доопрацювання зазначених положень відповідно до частини першої 

статті 116 Регламенту Верховної Ради України. 

4. Визначити доповідачем від Комітету при розгляді законопроекту 

Голову Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики Сольського М.Т. 

 

 

Голова Комітету                                                                           М. СОЛЬСЬКИЙ 

 



 


