
  Затверджено рішенням Комітету 

                                                                                                                                        від  6 листопада 2019 року (протокол № 9) 
                                                                                                                                              

 

План роботи Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики   

на період роботи другої сесії Верховної Ради України дев'ятого  скликання  

 

Розділ І. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України (комітет є головним) 

                                                                     

№ 

 п/п 

Реєстраційний 

номер, дата 

реєстрації 

Питання, які вносяться на розгляд 

Комітету 

Строки 

розгляду в 

Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні за 

підготовку члени 

Комітету 

Відповідальні за 

підготовку 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції 

щодо строків 

розгляду 

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

1.  0850 

29.08.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо єдиної 

правової долі земельної ділянки та 

розміщеного на ній об'єкта нерухомості), 

друге читання 

листопад Нагаєвський А.С. Коляда О.М. грудень 

2.  0853 

29.08.2019 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо уточнення 

порядку передачі в оренду водних об'єктів у 

комплексі з земельними ділянками, друге 

читання 

листопад Нагаєвський А.С. Чернишенко І.І. листопад 

3.  0854 

29.08.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування з управління земельними 

ресурсами та посилення державного 

контролю за використанням і охороною 

земель, друге читання 

листопад Нагаєвський А.С. Коляда О.М. січень 
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4.  0855 

29.08.2019 

Проект Закону про внесення зміни до статті 4 

Закону України «Про використання земель 

оборони» щодо підвищення ефективності 

використання виділених земельних ділянок, 

друге читання 

жовтень Нагаєвський А.С. Чернишенко І.І. листопад 

5.  0856 

29.08.2019 

Проект Закону про сільськогосподарську 

кооперацію, друге читання 

жовтень Тарасов О.С. Корякіна І.І. грудень 

6.  0858 

29.08.2019 

 

Проект Закону про внесення змін до 

Земельного кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів щодо протидії рейдерству, 

друге читання   

листопад Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. грудень 

7.  1101 

29.08.2019 

Проект Закону про внесення змін до розділу 

X «Перехідні положення» Земельного 

кодексу України щодо заборони відчуження 

сільськогосподарських земель до проведення 

та встановлення результатів Всеукраїнського 

референдуму стосовно купівлі-продажу 

земель сільськогосподарського призначення 

січень Нагаєвський А.С. Чужмир К.М. січень 

8.  1101-1 

29.08.2019 

Проект Закону про внесення змін до розділу 

X «Перехідні положення» Земельного 

кодексу України щодо мораторію на 

відчуження земель сільськогосподарського 

призначення 

січень Нагаєвський А.С. Чужмир К.М. січень 

9.  1101-2 

29.08.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

Земельного кодексу України (щодо 

мораторію на купівлю-продаж земель 

сільськогосподарського призначення) 

січень Нагаєвський А.С. Чужмир К.М. січень 

10.  1124 

29.08.2019 

Проект Закону про приватизацію та порядок 

виділення громадянам України в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок земель 

сільськогосподарського призначення, що 

перебувають в державній власності 

грудень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. січень 

11.  1130 

29.08.2019 

Проект Закону про введення мораторію на 

зміну цільового призначення окремих 

земельних ділянок рекреаційного 

призначення в населених пунктах 

грудень Нагаєвський А.С. Чужмир К.М. січень 
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12.  2064 

05.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

стимулювання розвитку виноградства в 

Україні 

грудень Нагаєвський А.С. Коляда О.М. січень 

13.  2065 

05.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо набуття 

громадянами України - засновниками 

фермерських господарств права власності на 

земельні ділянки, надані їм у постійне 

користування чи довічне успадковуване 

володіння для створення та/або ведення 

фермерського господарства (селянського 

(фермерського) господарства) 

грудень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. грудень 

14.  2067 

05.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

успадкування права постійного користування 

земельною ділянкою 

грудень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. січень 

15.  2071 

05.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо державної 

підтримки сільського розвитку 

грудень Чорноморов А.О. Гаркавенко Ю.М. січень 

16.  2109 

10.09.2019 

Проект Закону про окремі питання по 

запровадженню ринку землі та внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 

викупу державою земельних часток (паїв), 

недопущення знищення парків та спортивних 

об'єктів 

грудень Нагаєвський А.С. Чужмир К.М. грудень 

17.  2178 

25.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу 

земель сільськогосподарського призначення 

жовтень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. листопад 

18.  2178-1 

27.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

Земельного кодексу України щодо 

запровадження обігу земель 

сільськогосподарського призначення за 

результатами Всеукраїнського референдуму 

жовтень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. листопад 
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19.  2178-2 

30.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України стосовно обігу 

земель сільськогосподарського призначення 

жовтень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. листопад 

20.  2178-3 

01.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з приводу обігу 

земель сільськогосподарського призначення 

жовтень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. листопад 

21.  2178-4 

02.10.2019 

Проект Закону про обіг земель 

сільськогосподарського призначення  

жовтень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. листопад 

22.  2178-5 

09.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 

вдосконалення природоохоронного режиму 

використання земель сільськогосподарського 

призначення у процесі запровадження обігу 

земель) 

жовтень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. листопад 

23.  2178-6 

09.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу 

земель сільськогосподарського призначення 

жовтень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. листопад 

24.  2178-7 

10.10.2019 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо права 

власності на землі сільськогосподарського 

призначення та порядку їх обігу 

жовтень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. листопад 

25.  2178-8 

 

Проект Закону про внесення змін до 

Земельного кодексу України щодо умов 

запровадження обігу земель 

сільськогосподарського призначення 

жовтень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. листопад 

26.  2178-9 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу 

земель сільськогосподарського призначення 

жовтень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. листопад 

27.  2178-10 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу 

земель сільськогосподарського призначення 

жовтень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. листопад 

28.  2188 

30.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 

підтримання реалізації натуральних молочних 

продуктів)   

січень Юрчишин П.В. Боремська З.В. січень 
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29.  2194 

01.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

Земельного кодексу України та інших 

законодавчих актів щодо удосконалення 

системи управління та дерегуляції у сфері 

земельних відносин 

жовтень Нагаєвський А.С. Коляда О.М. листопад 

30.  2195 

01.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо продажу земельних 

ділянок державної та комунальної власності 

або прав на них (оренди, суперфіцію, 

емфітевзису) через електронні аукціони 

жовтень Нагаєвський А.С. Коляда О.М. листопад 

31.  2230 

04.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту 

прав операторів ринку харчових продуктів, в 

управлінні яких перебувають малі потужності 

листопад Юрчишин П.В. Боремська З.В. грудень 

32.  2280 

17.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

Земельного кодексу України та інших 

законодавчих актів щодо планування 

використання земель 

листопад Нагаєвський А.С. Чернишенко І.І. листопад 

33.  2289 

18.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до статті 4 

Закону України «Про пестициди та 

агрохімікати» щодо ввезення пестицидів на 

митну територію України 

листопад Тарасов О.С. Жидков О.Є. листопад 

34.  2366 

31.10.2019 

Проект Закону про рекультивацію порушених 

земель лісогосподарського призначення 

листопад Нагаєвський А.С. Чернишенко І.І. грудень 

35.  2370 

01.11.2019 

Проект Закону про національну 

інфраструктуру геопросторових даних 

листопад Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. грудень 
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Розділ ІІ. Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої пропозиції 

 

№ п/п Реєстраційний номер, 

дата реєстрації 
Питання, які вносяться на розгляд 

Комітету 

Строки розгляду в 

Комітеті (місяць) 

Відповідальні за 

підготовку члени 

Комітету 

Відповідальні за 

підготовку 

працівники 

секретаріату Комітету 

1.  1119 

29.08.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

статті 5 Закону України «Про ціни і 

ціноутворення» щодо відновлення 

державного регулювання цін 

листопад Богданець А.В. Гаркавенко Ю.М. 

2.  1132 

29.08.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів (щодо 

збереження родючості грунтів) 

листопад Нагаєвський А.С. Чернишенко І.І. 

3.  1181 

29.08.2019 

Проект Закону про податковий 

суверенітет України та офшорні 

компанії 

грудень Нагаєвський А.С. Коляда О.М. 

4.  1182 

29.08.2019 

Проект Закону про внутрішній водний 

транспорт 

листопад Гайду О.В. Чернишенко І.І. 

5.  1182-1 

06.09.2019 

Проект Закону про внутрішній водний 

транспорт 

листопад Гайду О.В. Чернишенко І.І. 

6.  1182-2 

24.09.2019 

Проект Закону про внутрішній водний 

транспорт 

листопад Гайду О.В. Чернишенко І.І. 

7.  1196 

29.08.2019 

Проект Закону про залізничний 

транспорт України 

листопад Гайду О.В. Коляда О.М. 

8.  1196-1 

06.09.2019 

Проект Закону про залізничний 

транспорт України 

листопад Гайду О.В. Коляда О.М. 

9.  1217 

30.08.2019 

Проект Закону про створення, 

ліквідацію та зміну меж районів 

Львівської області 

грудень Костюк Д.С. Корякіна І.І. 

10.  2003 

03.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо посилення 

державних гарантій для громадян, які 

проживають в гірських та високогірних 

населених пунктах 

грудень Костюк Д.С. Корякіна І.І. 
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11.  2003-1 

16.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

стимулювання економічного розвитку 

та забезпечення соціальної стабільності 

гірських та високогірних населених 

пунктів 

грудень Костюк Д.С. Корякіна І.І. 

12.  2005 

03.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» 

щодо підвищення рівня соціального 

захисту ветеранів війни 

грудень Нагаєвський А.С. Чернишенко І.І. 

13.  2033 

03.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2019 рік» щодо 

фінансової підтримки фізичних осіб за 

вирощування молодняка великої рогатої 

худоби 

грудень Чорноморов А.О. Гаркавенко Ю.М. 

14.  2054 

04.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких Законів України (щодо 

унормування і створення умов розвитку 

мереж зарядних станцій для 

електричних транспортних засобів) 

грудень Нагаєвський А.С. Чернишенко І.І. 

15.  2069 

05.09.2019 

Проект Закону про внесення доповнень 

до статті 165 Податкового кодексу 

України (щодо включення доходів, 

отриманих від надання в оренду житла 

внутрішньо переміщеній особі, до 

переліку доходів, що не включаються до 

розрахунку загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу) 

листопад Чорноморов А.О. Гаркавенко Ю.М. 

16.  2114 

10.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

статті 288 Податкового кодексу України 

щодо встановлення мінімального 

розміру плати за оренду земельних 

ділянок під зоологічні парки 

листопад Чорноморов А.О. Гаркавенко Ю.М. 
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17.  2134 

12.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо сприяння інвестиційної 

привабливості України та забезпечення 

захисту прав і законних інтересів 

суб'єктів підприємницької діяльності 

грудень Нагаєвський А.С. Коляда О.М. 

18.  2140 

12.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо вжиття заходів стосовно захисту 

бджільництва 

листопад Тарасов О.С. Жидков О.Є. 

19.  2174 

25.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо 

встановлення додаткових гарантій 

збереження лісів 

листопад Чорноморов А.О. Гаркавенко Ю.М. 

20.  2184 

27.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

пункту 38 підрозділу XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу 

України 

листопад Чорноморов А.О. Гаркавенко Ю.М. 

21.  2191 

30.09.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо 

актуалізації статусів та пільг ветеранів 

війни та членів їх сімей 

січень Нагаєвський А.С. Чужмир К.М. 

22.  2240 

08.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо урегулювання питання видобутку 

бурштину 

січень Нагаєвський А.С. Чернишенко І.І. 

23.  2264 

15.10.2019 

Проект Закону про електронні 

комунікації 

грудень Нагаєвський А.С. Чужмир К.М. 

24.  2284 

17.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення залучення інвестицій 

та запровадження нових фінансових 

інструментів 

грудень Чорноморов А.О. Гаркавенко Ю.М. 
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25.  2300 

23.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про державне 

регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів та пального» щодо 

лібералізації діяльності у сфері 

виробництва спирту етилового 

грудень Чорноморов А.О. Гаркавенко Ю.М. 

26.  2319 

28.10.2019 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Глиняни 

Золочівського району Львівської 

області 

грудень Нагаєвський А.С. Чужмир К.М. 

27.  2351 

30.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

(щодо імплементації положень деяких 

міжнародних угод та директив ЄС у 

сфері охорони тваринного та 

рослинного світу) 

січень Шол М.В. Боремська З.В. 

28.  2353 

31.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо окремих питань здійснення 

габаритно-вагового контролю на 

вулицях і дорогах міст та інших 

населених пунктів 

грудень Шол М.В. Корякіна І.І. 

29.  2360 

31.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення правового 

регулювання хутрового виробництва в 

Україні 

грудень Тарасов О.С. Боремська З.В. 

30.  2363 

31.10.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» щодо 

обов'язковості будівництва об'єктів 

громадського обслуговування населення 

соціальної сфери 

грудень Нагаєвський А.С. Чернишенко І.І. 



 10 

31.  2368 

01.11.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

статті 40 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» 

щодо пайової участі 

січень Нагаєвський А.С. Чернишенко І.І. 

32.  2371 

01.11.2019 

Проект Закону про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо скасування 

правової норми, яка передбачає 

відповідальність за самогоноваріння) 

січень Костюк Д.С. Корякіна І.І. 

       
   Розділ ІІІ. Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях Комітету 

№ 

п/п 

Питання Пропозиції щодо 

строків розгляду 

(місяць) та місце 

проведення 

Відповідальні за підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні за 

підготовку працівники 

секретаріату Комітету 

1. Про якість та безпечність харчових продуктів в 

Україні 

грудень 

м. Київ 

ДП 

«Укрметртестстандарт» 

Юрчишин П.В. Боремська З.В. 

 

Розділ ІV. Питання, які розглядаються Комітетом в порядку контролю за виконанням  

законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень  

 

Розділ V. Питання, які планується розглянути на парламентських слуханнях у Верховній Раді України  

 

№ 

п/п 

Тема слухань 

 

Пропозиції щодо 

строків проведення 

(місяць)  

Відповідальні за підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні за 

підготовку 

працівники 

секретаріату Комітету 

1. Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель 

сільськогосподарського призначення 

грудень Нагаєвський А.С. Шумейко С.Г. 

Коляда О.М. 

 

 

 

 



 11 

Розділ VІ. Питання, які планується розглянути на слуханнях у комітеті 

 

№ 

п/п 

Тема комітетських слухань 

 

Пропозиції щодо 

строків проведення 

(місяць)  

Відповідальні за підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні за 

підготовку працівники 

секретаріату Комітету 

1. Аграрна наука. Шляхи реформування: виклики та 

завдання 

 

грудень Івченко В.Є. 

 

Боремська З.В. 

 

Розділ VІI. Конференції, семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитися Комітетом або за його участю 

 

№ 

п/п 

Тема конференцій, семінарів,  

«круглих столів», інших заходів 

Пропозиції щодо 

строків розгляду 

(місяць)  

Відповідальні за підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні за 

підготовку працівники 

секретаріату Комітету 

1. Круглий стіл на тему: «Державна підтримка різних 

форм господарювання. Пріоритети та вектори 

економічного зростання» 

 

листопад Івченко В.Є. Гаркавенко Ю.М. 

2. Круглий стіл на тему: «Сучасний стан та 

перспективи розвитку харчової промисловості 

України» 

 

грудень Мейдич О.Л. Боремська З.В. 

3. Круглий стіл на тему: «Розвиток села за допомогою 

сільських громад: новації в політиці» 

 

листопад Костюк Д.С. Корякіна І.І. 

4. Круглий стіл на тему: «Визначення правового 

статусу самозалісених земель» 

 

січень Матусевич О.Б. 

 

Чернишенко І.І. 
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5. Круглий стіл на тему: «Завершення регулювання 

питань охорони, захисту, відтворення полезахисних 

лісових смуг, які знаходяться на землях 

сільськогосподарського призначення, зокрема щодо 

доцільності перебування їх у складі лісового фонду 

України; створення лісомеліоративних служб при 

місцевих органах влади, що матиме погоджувальні, 

дорадчі, координуючі функції; державної підтримки, 

економічного стимулювання, надання пільг (в 

частині звільнення від оподаткування вказаних 

земельних ділянок у разі надання їх у 

власність/користування)» 

 

грудень Матусевич О.Б. Чернишенко І.І. 

6. Круглий стіл на тему: «Законодавче врегулювання 

питання відсутності у Державному земельному 

кадастрі відомостей про належність земельних 

ділянок до особливо цінних земель» 

 

грудень  Лабазюк С.П. Шумейко С.Г. 

7. Круглий стіл на тему: «Сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку страхування в 

агропромисловому комплексі» 

 

січень Шол М.В. Гаркавенко Ю.М. 

8. Дотації, субсидії аграріям: нагальна необхідність чи 

ні 

 

січень Лабазюк С.П. Гаркавенко Ю.М. 

 


