
Комітет з питань науки та освіти не підтримує проект закону про 

внесення змін до Земельного кодексу України щодо припинення права 

користування земельними ділянками підприємств, установ та 

організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук 

України або національної галузевої академії наук. 

Законопроектом (реєстр. № 2587 а) пропонується закріпити законодавчі 

норми в Земельному кодексі щодо надання Кабінетом Міністрів повноважень 

у частині припинення права користування земельними ділянками зазначених 

підприємств у разі їх добровільної відмови від права користування або 

вилучені зазначених ділянок. Також передбачалось, що вилучення земельних 

ділянок підприємств установ та організацій, що перебувають у віданні 

академій, буде здійснюватись у разі їх нецільового використання та /або 

перебування у користуванні інших землекористувачів строком понад п’ять 

років. 

Однак, на переконання членів комітету, питання припинення права 

власності земельних ділянок, зокрема НАН України та національної 

галузевої академії наук, на законодавчому рівні закріплено в ст. 84 

Земельного кодексу України. У ній передбачено, що відповідні землі 

належать до земель державної власності і не можуть передаватись у приватну 

власність, а вилучення відповідних земельних ділянок, згідно зі ст. 5 Закону 

України «Про особливості правового режиму діяльності Національної 

академії наук України і галузевих академій» та статусами наукового 

майнового комплексу, може здійснюватись лише за згодою президії 

Національної академії наук України та президії галузевої академії наук 

відповідно. 

Відтак, комітет вирішив не підтримувати зазначений законопроект як 

такий, що не відповідає заявленим нормам та не пройшов погодження з 

Міністерством аграрної політики та продовольства України, Державним 

агентством земельних ресурсів України. 

Про це рішення буде поінформовано Комітет з питань аграрної політики 

та земельних відносин, який є головним з опрацювання законопроекту 

(Комітет з питань науки та освіти не підтримує проект закону про 

внесення змін до Земельного кодексу України щодо припинення права 

користування земельними ділянками підприємств, установ та 

організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України 

або національної галузевої академії наук // Офіційний веб-портал 

Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2013. – 19.09). 

 


