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25 березня під головуванням Валерія Капленка відбулося розширене засідання постійної
комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, на якому
розглянуто пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти України, якими
регулюються земельні та природоохоронні відносини.

У роботі комісії взяли участь голова обласної ради Петро Ворона, голова
облдержадміністрації Віктор Бугайчук, перший заступник голови обласної ради
Володимир Марченко, кандидат на посаду заступника голови облдержадміністрації
Роман Товстий, директор Департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації Сергій Фролов, голова Кременчуцької районної ради Петро
Світлик, голова Карлівської районної ради Петро Кошовий, представники Громадської
Ради при обласній раді, Головного управління юстиції в області, прокуратури області,
Головного управління Міндоходів України в області, інших контролюючих органів.

Як поінформував Сергій Фролов, за дорученням профільної комісії обласної ради
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації зібрав та узагальнив
пропозиції від депутатів, органів місцевого самоврядування, агропідприємств,
громадських організацій, які стосуються врегулювання земельних та природоохоронних
питань на законодавчому рівні.

Зокрема, пропонується призупинити дію статті 4 Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в частині обов’язковості
державної реєстрації права оренди земельної ділянки та внести зміни до статті 125
Земельного кодексу України щодо призупинення терміном на 3 роки вимоги про
обов’язкову реєстрацію набуття права на оренду земель сільськогосподарського
призначення; віднести незатребувані земельні частки (паї) до земель державної
(комунальної) власності; розробити Положення про створення фонду акумуляції коштів
орендної плати за землю та порядок їхньої виплати правонаступникам неуспадкованих
земельних часток (паїв); спростити процедуру надання земель сільськогосподарського
призначення для товарного сільськогосподарського виробництва через земельний
аукціон шляхом запровадження процедури конкурсного відбору; делегувати
повноваження щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення
державної власності (надання, вилучення, припинення права) місцевим органам
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування; забезпечити функціонування
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системи державного земельного кадастру в повному обсязі; скасувати обов’язковість
розробки проектів еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь,
запровадивши процедуру обов’язкового декларування сівозмін; передбачити надання
водних об’єктів у користування за договором оренди водних об’єктів у комплексі із
земельною ділянкою; дозволити землевласникам і землекористувачам в межах наданих
їм земельних ділянок видобувати без спеціальних дозволів та гірничого відводу для своїх
господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальної
глибиною розробки до двох метрів, підземні води для власних господарсько-побутових
потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної
води) господарсько-питного постачання населення та для виробничих потреб пов’язаних
з сільськогосподарською діяльністю за умови, що продуктивність одного водозабору
підземних вод не перевищує 500 кубічних метрів на добу; впорядкувати повноваження
правоохоронних структур щодо контролю за дотриманням природоохоронного,
екологічного та земельного законодавства України та інші.

Реалізація напрацьованих полтавцями пропозицій на законодавчому рівні, на
переконання депутатів-аграріїв Валерія Капленка, Василя Стасовського, Миколи
Андрієнка, Олександра Коросташова, Віктора Фортуни, створить сприятливі умови для
ефективної діяльності аграрного сектору економіки, продовольчої безпеки держави та
розвитку сільських територій.

Ці пропозиції комісія затвердила. Вони будуть передані до Комітету Верховної Ради
України з питань аграрної політики та земельних відносин, а також народним депутатам
України від Полтавщини. Оскільки процедура внесення змін до законодавства вимагає
певного часу, комісія ініціювала підписання в області документу, який, за словами голови
обласної ради Петра Ворони, консолідує позиції керівників влади та контролюючих
органів і служб.

- Влада повинна забезпечити нормальні умови для роботи сільгоспвиробників, наголосив Петро Ворона. – До прийняття змін у законодавстві ми укладемо в області
своєрідний пакт про ненапад на людей, які вирощують хліб, забезпечують населення
сільгосппродукцією – своєю працею заслуговують на увагу та допомогу.

У свою чергу, голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук назвав питання всебічної
підтримки вітчизняного товаровиробника стратегічним для нової влади.
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