
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 липня 2017 року № 26 

Миколаїв   
 
 
Про депутатський запит 
депутата обласної ради 
Маріна Г.А. 
 

 Чотирнадцята 
позачергова сесія        
сьомого скликання 

 
Заслухавши та обговоривши депутатський запит депутата обласної ради 

Маріна Г.А. про скасування Постанови Кабінету Міністрів України від                  
07 червня 2017 року № 413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері 
використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної 
власності та розпорядження ними», відповідно до частини сьомої та восьмої  
статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22 
Закону України  «Про статус депутатів місцевих рад» обласна рада  

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
1. Підтримати депутатський запит депутата обласної ради Маріна Г.А. про 

скасування Постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 413 
«Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони 
земель сільськогосподарського призначення державної власності та 
розпорядження ними». 

 
2. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо скасування Постанови 

Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 413 «Деякі питання 
удосконалення управління в сфері використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження 
ними». 
 
Голова обласної ради                                                                             В.В.Москаленко 



 
Додаток 
до рішення обласної ради 
27 липня 2017 року № 26 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Миколаївської обласної ради щодо скасування  
Постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 413  

«Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони 
земель сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними» 
 
 

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 413 
затверджено Стратегію удосконалення механізму управління в сфері 
використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної 
власності та розпорядження ними (далі – Стратегія). 

Депутати Миколаївської обласної ради вважають, що Стратегією закладено 
підґрунтя, яке матиме негативні наслідки як для аграрної політики в цілому, так і 
для продовольчої безпеки держави, зокрема. 

По-перше, окремі положення Стратегії прямо суперечать нормам 
Земельного кодексу України. Так, зокрема, Стратегією обмежуються площі 
земельних ділянок, що можуть передаватися громадянам України у межах норм 
безоплатної приватизації із земель державної та комунальної власності згідно зі 
статтями 116, 118, 121 Земельного кодексу України. 

По-друге, Стратегією обмежується строк дії договору оренди землі (не 
більше 7 років – для земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності та для меліорованих земель – 10 років), що не відповідає 
нормам частини четвертої статті 93 Земельного кодексу України та статті 19 
Закону України «Про оренду землі». Крім того, встановлення Стратегією 
стартової ціни лота у 8 відсотків під час проведення аукціонів з оренди землі 
формально не суперечить вимогам пункту «е» частини четвертої статті 136 
Земельного кодексу України, проте є нічим іншим, як штучним завищенням 
стартової ціни без урахування регіональних та місцевих особливостей. 

По-третє, Стратегією впроваджується додаткова умова для передачі 
земельних ділянок в оренду (наявність агрохімічного паспорта), що також не 
відповідає чинному законодавству і в подальшому призведе до неефективного 
розпорядження землями сільськогосподарського призначення. 

Окремо слід зазначити, що в Стратегії поза увагою залишились права на 
першочергове забезпечення землею тих, хто виконував свій громадянський та 
військовий обов’язок у зоні проведення антитерористичної операції, а українські 
сільськогосподарські товаровиробники зображені в ній не як патріоти, які 
забезпечують продовольчу безпеку держави та сприяють нарощенню її 



 
експортного потенціалу, а як ті, хто тільки виснажує українську землю та сприяє її 
деградації.  

Зважаючи на викладене вище, просимо скасувати Постанову Кабінету 
Міністрів України від 07 червня 2017 року № 413 «Деякі питання удосконалення 
управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського 
призначення державної власності та розпорядження ними» та Стратегію, якою 
вона затверджена. 

 
 
 

 
 
 Прийнято на чотирнадцятій  

позачерговій сесії Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання 
27 липня 2017 року 
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