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______________ № _____________

На № ___________ від ________

Здолбунівська районна рада
Рівненської області
вул. Грушевського, 14,
м. Здолбунів,
Рівненська обл., 35705

Про розгляд листа
Відповідно

до

листа

Секретаріату

Кабінету

Міністрів

України

від 04.11.2019 № 25038/0/2-19 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України розглянуло лист Здолбунівської районної ради
Рівненської області

від 25.10.2019

№ 01.1-09-617

та

в межах компетенції

повідомляє.
Згідно з частиною першою статті 41 Конституції України кожен має право
володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності.
Відповідно до норм статті 90 Земельного кодексу України (далі - Кодекс)
власники земельних ділянок мають право, зокрема, продавати або іншим шляхом
відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину, довірчу
власність.
Верховною Радою України 13.11.2019 прийнято за основу в першому
читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України

щодо

обігу

земель

сільськогосподарського

призначення»

(реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019), внесений народними депутатами України
Сольським М. Т., Нікітіною М. В., Нагаєвським А. С. та іншими.
Зазначений законопроект розроблено з метою формування законодавчого поля
для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення,
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забезпечення конституційних прав громадян України на вільне розпорядження своєю
власністю, створення прозорих умов для набуття у власність земельних ділянок
сільськогосподарського призначення громадянами та юридичними особами України.
Відповідно до статті 72 Конституції України всеукраїнський референдум
призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до
їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на
вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за
умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох
третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
Водночас зазначаємо, що з метою забезпечення відкритості діалогу із
суспільством з питань запровадження купівлі-продажу та введення в економічний
обіг земель сільськогосподарського призначення у залі пленарних засідань
Верховної Ради України 4 грудня 2019 року відбулися парламентські слухання на
тему: «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського
призначення». До обговорення шляхів формування цього процесу було залучено
широке коло державних та неурядових експертів, аграрних асоціацій, власників та
користувачів земель сільськогосподарського призначення, громадськості.

Заступник Міністра
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України
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