
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

від 16 жовтня 2019 року              № ___/___

Про проект Закону про внесення змін до 
Земельного кодексу України та інших 
законодавчих актів щодо удосконалення 
системи управління та дерегуляції 
у сфері земельних відносин  
(реєстр. № 2194)

Комітет  з  питань  екологічної  політики  та  природокористування,
відповідно до предметів відання, розглянув проект Закону про внесення змін до
Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення
системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (реєстр. № 2194
від 01.10.2019 р.), внесений народними депутатами України Заблоцьким М.Б.,
Сольським  М.Т.,  Нагаєвським  А.С.,  Литвиненком  С.А.,  іншими  народними
депутатами України, та відзначає наступне.

Як  зазначено  у  пояснювальній  записці,  основним  завданням
законопроекту є реформування системи управління у сфері земельних відносин
та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу
до земельних ресурсів населення і бізнесу, а саме:

    скасування  зайвих  дозволів  та  дублювання  процедур  перевірки
документації із землеустрою;

    запровадження незалежного контролю документації  із  землеустрою
через громадську експертизу або рецензування;

    надання відомостей документації із землеустрою статусу публічних,
відкритих та загальнодоступних даних;

    інтеграція  та  уніфікація  землевпорядної,  топографо-геодезичної  та
картографічної діяльності;

    запровадження страхування професійної відповідальності виконавців
робіт із землеустрою як альтернативи державному контролю;

    зменшення  вартості  робіт  та  тривалості  часу,  що  витрачається  на
виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою.

 Законопроектом вносяться зміни до Земельного (ЗКУ), Водного (ВКУ) та
Лісового  кодексів  України  (ЛКУ),  Кодексу  України  про  адміністративні



правопорушення, законів України: «Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного  забруднення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»,  «Про
охорону  навколишнього  природного  середовища»,  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  «Про  топографо-геодезичну  і  картографічну
діяльність»,  «Про місцеві державні  адміністрації»,  «Про меліорацію земель»,
«Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок  власникам  земельних  часток  (паїв)»,  «Про  охорону  земель»,  «Про
державний  контроль  за  використанням  та  охороною  земель»,  «Про  оренду
землі»,  «Про  оцінку  земель»,  «Про  відчуження  земельних  ділянок,  інших
об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній
власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», «Про
землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»,
«Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,  «Про  Державний  земельний
кадастр»,  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
розмежування  земель  державної  та  комунальної  власності»,  «Про  основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про
Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,
«Про страхування», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців  та  громадських  формувань»,  «Про  державну  реєстрацію  актів
цивільного стану», «Про державні нагороди України», «Про нотаріат».

Зміни до законів України передбачають, зокрема:
передачу земель державної власності за межами населених пунктів (крім

земель,  які  потрібні  державі  для  виконання  її  функцій)  до  комунальної
власності  сільських,  селищних,  міських  рад  (зміни  до статті  83,  Перехідні
положення ЗКУ); 

скасування повноважень Верховної Ради України стосовно погодження
зміни  цільового  призначення  особливо  цінних  земель,  а  органам  місцевого
самоврядування  пропонується  надати  повноваження  щодо  зміни  цільового
призначення земельних ділянок приватної власності (зміни до статті 20 ЗКУ);

встановлення правил, за якими особливий охоронний статус земель, на
яких  розташовані   об’єкти  чи  території  природно-заповідного  фонду  або
об’єкти  культурної  спадщини,  поширюються  на  землі  будь-якого  цільового
призначення (нові статті 46-1, 54-1  ЗКУ);

 Законопроектом  пропонується  виключити  статтю  1861 ЗКУ
«Повноваження  органів  виконавчої  влади  в  частині  погодження  проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок»,  зокрема,  у  частині
погодження  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
природно-заповідного  та  іншого  природоохоронного призначення  з  органами
виконавчої  влади у сфері  охорони навколишнього природного середовища,  а
також скасування стратегічної екологічної оцінки схем землеустрою.

Запропонована норма може призвести до безконтрольної передачі земель
природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення у власність
чи користування юридичним та фізичним особам.

Законопроектом  скасовується  окрема  процедура  видачі  спеціальних
дозволів  на зняття  та  перенесення  ґрунтового покриву земельних ділянок як



документів  дозвільного  характеру (зміни  до статті  168  ЗКУ,  пункт  41
Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
ЗУ  «Про  Перелік  документів  дозвільного  характеру  у  сфері  господарської
діяльності»). 

Прийняття  таких  норм  не  відповідатиме  пріоритету  вимог  екологічної
безпеки,  як  одному  з  основних  принципів,  на  яких,  згідно  зі  статтею  5
Земельного  кодексу  України,  базується  земельне  законодавство.  Також
відповідно до діючого Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на
зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних
ділянок «спеціальний дозвіл» є  офіційним документом,  який визначає  умови
зняття,  збереження  і  використання  родючого  шару  ґрунту  та  порядок
проведення рекультивації порушених земель.

Законопроектом  пропонується  вилучити  статтю  150  «Особливо  цінні
землі та порядок припинення прав на них».

Скасування  особливо  цінних  земель  може  призвести  до  негативного
впливу на стан навколишнього природного середовища. Наприклад, торфовища
є цінними природними об’єктами, які виконують важливі екосистемні функції,
мають важливе значення для формування гідрологічного режиму території та є
природним фільтром води. 

Адже  зобов’язанням  України,  як  Сторони  Конвенції  про  водно-болотні
угіддя,  що  мають  міжнародне  значення,  головним  чином  як  середовище
існування  водоплавних  птахів  (Рамсарська  конвенція)  є  збереження  водно-
болотних угідь і водоплавних птахів через створення природних резерватів на
водно-болотних угіддях.  

Також в такому випадку є загроза втратити ділянки, які є резервними для
розширення природо-заповідного фонду та екомережі, які прописані у Законі
України  «Про  Основні  засади  (стратегію)  державної  екологічної  політики
України на період до 2030 року».

Міністерство енергетики та захисту довкілля України відмічає, що змінами
до статті 122 ЗКУ не визначені повноваження Кабінету Міністрів України для
яких  потреб  передаються  земельні  ділянки,  а  також не  визначено,  що  саме
передає  у  користування  Кабінет  Міністрів  України  –  тільки  дно
територіального  моря  чи  морську  акваторію  разом  із  дном  територіального
моря. 

Також  зміни  до  статті  51,  53,  56  ЗУ  «Про  землеустрій»,  а  саме  –  у
переліку  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  «акт
приймання-передачі межових знаків на зберігання» замінити на «відомості про
встановлені межові знаки» створюють умови для суб’єктивного тлумачення та
застосування. Адже в чинній редакції статті 47 ЗУ «Про землеустрій» має місце
посилання на  підготовку  документу,  форма якого  не  визначена  нормативно-
правовими  актами,  а  саме  -  «акт  перенесення  в  натуру  (на  місцевість)  меж
території  природно-заповідного  фонду  та  іншого  природоохоронного
призначення»,  що  також  призводить  до  неоднозначного  розуміння  форми
такого документу, який є невід’ємною частиною, зокрема, проекту землеустрою
щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного та іншого
природоохоронного призначення.



Державне агентство України з управління зоною відчуження звертає увагу
на скасування  порядку погодження проектів  землеустрою щодо організації  і
встановлення  меж  територій  природно-заповідного  фонду  та  іншого
природоохоронного  призначення,  лісогосподарського  призначення,  земель
водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх
режимоутворюючих  об’єктів  у  зоні  відчуження  та  зоні  безумовного
(обов’язкового)  відселення території,  що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  з  центральним  органом  виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та
зоною безумовного (обов’язкового) відселення (зміни до статті 186 ЗКУ). 

У  разі  прийняття  таких  змін,  створюються  ризики  порушення  вимог
радіаційної  безпеки,  негативного  впливу  іонізуючого  випромінювання  на
навколишнє середовище і здоров’я людини та винесення радіонуклідів за межі
зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення.

Враховуючи викладене, Комітет  в и р і ш и в:

1. Рекомендувати  Комітету  з  питань  аграрної  та  земельної  політики
внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про відхилення проекту
Закону  про  внесення  змін  до  Земельного  кодексу  України  та  інших
законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції  у
сфері земельних відносин (реєстр. № 2194). 

2.  Рішення  направити  до  Комітету  з  питань  аграрної  та  земельної
політики.

Голова Комітету                                                         О. БОНДАРЕНКО
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