ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань аграрної та земельної політики
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-40

До реєстр. № 5202 від 04.03.2021

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ВИСНОВОК
на проект Закону України про організації водокористувачів та стимулювання
гідротехнічної меліорації земель, поданий народними депутатами України
Чорноморовим А.О., Чернявським С.М., Чайківським І.А., Кириченком М.О.,
Рудиком С.Я., Кучером М.І. (реєстр. № 5202 від 04.03.2021)
На виконання доручення Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від
10.03.2021 Комітет з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні
14.04.2021 (протокол № 60) розглянув проект Закону України про організації
водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель, поданий
народними депутатами України Чорноморовим А.О., Чернявським С.М.,
Чайківським І.А., Кириченком М.О., Рудиком С.Я., Кучером М.І. (реєстр. № 5202
від 04.03.2021).
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є:
1) збільшення площі землі, на якій застосовується гідротехнічна меліорація;
2) підвищення ефективності сільського господарства; 3) зменшення собівартості
поливу земельних ділянок; 4) мінімізація ризиків припинення подачі/відведення
води під час вегетаційного сезону; 5) зменшення витрат держави на адміністрування
системи меліорації; 6) недопущення деградації ґрунтів.
Проектом Закону передбачено:
1. Визначити правовий статус організації водокористувачів (далі – ОВК),
унормувати процедуру створення та набуття ОВК прав на об’єкти меліоративної
інфраструктури.
2. Закріпити положення, спрямовані на спрощення адміністративних процедур
щодо будівництва та експлуатації меліоративних мереж та їх окремих об'єктів.
3. Внести зміни до законодавчих актів з метою створення передумов для
утримання водокористувачами меліоративної інфраструктури та залучення
інвестицій.
Народні депутати України – члени Комітету відмітили, що проект Закону про
організації водокористувачів включено до Плану законопроектної роботи Верховної
Ради України на 2021 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від
02.02.2021 № 1165-ІХ (пункт 86).

2
Обговоривши законопроект реєстр. № 5202, Комітет дійшов висновку,
що у зв’язку з відновленням діяльності Міністерства аграрної політики та
продовольства України та з метою розподілу повноважень центральних органів
виконавчої влади щодо реалізації державної політики в сфері меліорації земель, є
необхідність врахувати такі пропозиції:
«1. У тексті законопроекту слова «центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної
меліорації земель» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері меліорації земель та
експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення,
міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем» у відповідному відмінку;
2. Внести до Закону України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90 із наступними змінами) такі зміни:
1) після абзацу сьомого частини четвертої доповнити новим абзацом такого
змісту статті 14:
«проведення експертизи проектів державних цільових, міждержавних і
місцевих програм меліорації земель, передпроектної і проектно-кошторисної
документації на будівництво (реконструкцію) меліоративних систем та окремих
об’єктів інженерної інфраструктури, проектів нормативно-правових актів та
методичних документів з питань меліорації земель;»;
2) в частині другій та третій статті 24 слова «центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики»;
3) у частині другій статті 26 слова «центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної аграрної політики».
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у
своєму висновку від 09.04.2021 № 16/03-2021/123914 в цілому підтримує
необхідність правового забезпечення створення та функціонування відповідних
суб’єктів господарювання у сфері гідротехнічної меліорації земель, водночас щодо
змісту законопроекту висловлено зауваження.
Враховуючи вищевикладене, Комітет прийняв рішення рекомендувати
Верховній Раді України включити проект Закону про організації водокористувачів
та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (реєстр. № 5202 від 04.03.2021)
до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та
прийняти його за основу з необхідністю доопрацювання законопроекту відповідно
до пропозицій Комітету зазначених вище в цьому висновку.
Комітет також прийняв рішення врахувати при підготовці законопроекту до
другого читання відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної
Ради України пропозиції і поправки щодо доопрацювання положень з метою
системного врегулювання питання стимулювання гідротехнічної меліорації земель
та узгодження цих положень з іншими законодавчими актами, що не були
предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового
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регулювання законопроекту, і звернутися до Голови Верховної Ради України з
пропозицією оголосити про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо
доопрацювання зазначених положень відповідно до частини першої статті 116
Регламенту Верховної Ради України.
Співдоповідачем на пленарному засіданні сесії Верховної Ради України при
розгляді законопроекту визначено Голову Комітету Верховної Ради України з
питань аграрної та земельної політики Сольського М.Т.
Голова Комітету
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