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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Земельного кодексу України
щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського
призначення за результатами Всеукраїнського референдуму
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Пункти 14 і 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу
України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) викласти в
такій редакції:
"14. Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до
статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення
результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель
сільськогосподарського призначення.
15. Не допускається до проведення та встановлення результатів
Всеукраїнського
референдуму
стосовно
купівлі-продажу
земель
сільськогосподарського призначення:
а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до
комунальної власності відповідно до пункту 21 цього розділу або передані до
комунальної власності відповідно до статті 141 Закону України "Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)", крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;
б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і
зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які
перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі
(на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого
селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у
спадщину, обміну (міни) відповідно до частини другої статті 371 цього
Кодексу земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою
нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими
оцінками яких становить не більше 10 відсотків та вилучення (викупу)
земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового
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призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам
- учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими
угодами.
Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на
купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та
земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в
частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в
частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних
часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).
Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та
земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту,
запроваджується за умови, якщо за результатами Всеукраїнського
референдуму схвалено рішення про вільну купівлю-продаж земель
сільськогосподарського призначення.
Дія заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження
земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та
"б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження,
а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та
земельних часток (паїв) на майбутнє продовжується, якщо за результатами
Всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільну купівлюпродаж земель сільськогосподарського призначення.".
ІІ. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель
сільськогосподарського призначення" (Відомості Верховної Ради України,
2020 р., № 20, ст. 142).
ІІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності
цим Законом забезпечити проведення інвентаризації земельних ділянок
сільськогосподарського призначення усіх форм власності та внесення
отриманих за підсумками інвентаризації відомостей про такі земельні ділянки
до Державного земельного кадастру.
3. Кабінету Міністрів України щороку передбачати у проекті закону
України про Державний бюджет України на відповідний рік видатки,
необхідні для реалізації цього Закону.
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