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    від  22 вересня 2021 року 

протокол № 73 

 

до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні 

(реєстр.№ 2064 від 05.09.2019)  

(друге читання) 

 

На  виконання Постанови Верховної Ради України "Про прийняття за 

основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні" 16 

червня 2020 року № 709-IX.  22 вересня 2021 року (протокол № 73) Комітет з 

питань аграрної та земельної політики розглянув на своєму засіданні 

підготовлений до другого читання проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в 

Україні (реєстр.№ 2064 від 05.09.2019) з урахуванням пропозицій та поправок, 

що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до зазначеного 

законопроекту. За результатами  розгляду, Комітет зазначив таке. 

До Комітету з питань аграрної та земельної політики для підготовки до 

другого читання законопроекту (реєстр.№ 2064 від 05.09.2019)  суб'єктами 

права законодавчої ініціативи внесено – 44 пропозиції та поправки. 

Підготовлена  до  другого читання порівняльна таблиця до проекту  Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

розвитку виноградарства в Україні (реєстр.№ 2064 від 05.09.2019) містить усі 

внесені та не відкликані пропозиції та поправки. За результатами розгляду 

пропозицій суб`єктів права законодавчої ініціативи пропонується врахувати 

24 пропозицій (з них врахувати - 8, врахувати частково – 1, враховувати 

редакційно – 15),  відхилити- 20 пропозиції. 

В процесі доопрацювання до другого читання пропозиціями та 

поправками народного депутата України Сольського М.Т поданими від 

Комітету, відповідно до пункту 4, частини першої статті 15 Закону України 

«Про комітети Верховної Ради України»  були подані пропозиції та поправки, 

яким  пропонується:  

встановити мінімальний строк у 25 років для користування земельними 

ділянками сільськогосподарського призначення для вирощування 



багаторічних плодових насаджень (фруктових, горіхових, ягідних) на правах 

оренди та емфітевзису. 

 виключити  положення  щодо  відшкодування землекористувачу його 

витрат на закладення (посадку) та/або догляд за багаторічними плодовими 

насадженнями (фруктовими, горіховими, ягідними) та інших збитків у разі  

припинення договору оренди; 

врегулювати питання відшкодування землекористувачу його витрат на 

закладення (посадку) та/або догляд за багаторічними плодовими 

насадженнями (фруктовими, горіховими, ягідними) та інших збитків у разі 

дострокового припинення договору емфітевзису; 

надати господарським товариствам, яким в процесі приватизації 

підприємств агропромислового комплексу, були передані до статутного 

капіталу багаторічні  плодові насадження  (фруктові, горіхові, ягідні), право 

на відшкодування вартості таких насаджень з боку власників земельних 

ділянок, у разі, якщо земельні ділянки не передані в користування таким 

господарським товариствам. 

надати право  викупу за нормативною грошовою оцінкою земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної 

власності землекористувачами, які не менше 3 років вирощують на них  

багаторічні плодові насадженнями (фруктові, горіхові, ягідні)  із  

встановленням заборони зміни цільового призначення таких ділянок протягом 

10 років. 

 При обговоренні положень законопроекту народними депутатами 

України – членами Комітету було  підтримано положення  законопроекту,  із 

виключенням змін до статті  31  Закону України  "Про  оренду землі", також 

було відзначено, що зазначений законопроект є доцільним винести ще раз на 

засідання Комітету для уточнення деяких положень. 

За результатами обговорень на засіданні, Комітет вирішив: 

1.Підтримати  порівняльну таблицю підготовлену до другого читання 

проекту  Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

стимулювання розвитку виноградарства в Україні (реєстр.№ 2064 від 

05.09.2019) та рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений 

законопроект  в другому читанні та в цілому як Закон у редакції, 

запропонованій Комітетом, а також у разі його прийняття як Закону доручити 

Комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради 

України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його 

тексту. 

2. Доповідачем від Комітету 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   

 


