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Рівненська обласна рада

Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33013

Про розгляд листа

Відповідно до резолюції заступника Міністра аграрної політики та 
продовольства України Ковальової О. В. дід 27.04.2017 № 14895/6-1 до листа 
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 15509/1/1-17 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру в межах 
компетенції розглянула лист Рівненської обласної ради від 30.03.2017 
№ 01/05-178р, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів України від 
Адміністрації Президента України листом від 24.04.2017 №04-01/1285, щодо 
недопущення скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського 
призначення та повідомляє.

Верховною Радою України 6 жовтня 2016 року прийнято Закон України 
№ 1669—VIII “Про внесення змін до розділу X “Перехідні положення” 
Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження 
сільськогосподарських земель”, яким до 1 січня 2018 року продовжено строк дії 
мораторію на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення, визначених у пункті 15 розділу X 
“Перехідні положення” Земельного кодексу України.

Пунктом 2 розділу II цього Закону передбачено, що Кабінет Міністрів 
України до 1 липня 2017 року повинен розробити і внести на розгляд Верховної 
Ради України проект Закону України про обіг земель сільськогосподарського 
призначення.

Крім того, відповідно до Постанови Верховної Ради України 
від 01.11.2016 № 1718-VIII у залі пленарних засідань Верховної Ради України 
21 грудня 2016 року відбулися парламентські слухання на тему: “Регулювання 
обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі” з 
метою забезпечення відкритості діалогу із суспільством з питань 
запровадження купівлі-продажу та введення в економічний обіг земель 
сільськогосподарського призначення, а також залучення до обговорення шляхів 
формування цього процесу державних та неурядових експертів, громадськості.
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