
ПОВНОВАЖЕННЯ ПО РОЗПОРЯДЖЕННЮ ЗЕМЛЯМИ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ 
ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ТА ДЕРГУЛЯЦІЇ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРГУЛЯЦІЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ

ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО ОРЕНДАРІВ

землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, 
на яких розташовані об’єкти державної власності) передаються у 
комунальну власність територіальних громад

сільські, селищні, міські ради розпоряджатимуться землями через 
земельні аукціони

на земельних аукціонах одним лотом виставлятимуться права на 
земельні ділянки площею до 20 га для надання можливості малим 
та середнім господарствам брати у них участь

орендодавець зобов’язаний повідомити в письмовій формі цінним 
листом з описом вкладень та повідомленням про вручення орендаря 
про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни 
та інших умов, на яких вона продається

у разі відчуження за договором купівлі-продажу або іншим договором 
власник земельної ділянки зобов'язаний запропонувати придбати 
земельну ділянку особі, яка має переважне право. Земельна ділянка, 
щодо якої певна особа має переважне право, може бути відчужена 
без відмови цієї особи від переважного права лише у випадку 
дарування ділянки особам 1 та 2 ступеня споріднення або звернення 
банком стягнення на предмет іпотеки. 

внесення земельної ділянки до статутного капіталу без згоди особи, 
яка має переважне право на її придбання, не допускається

при посвідченні договорів про відчуження земельних ділянок 
нотаріуси зобов'язані перевіряти дотримання переважного права

Держгеокадастр позбавляється контролюючих функцій

Функції земельного контролю передаються:

- за самовільним зайняттям земельних ділянок - сільським, селищним, 
міським радам

- за правопорушеннями, що мають екологічний характер – Державній 
екологічній інспекції

- за іншими правопорушеннями – обласним державним адміністраціям
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у разі продажу земельної ділянки з порушенням переважного права 
купівлі орендар може пред'явити до суду позов про переведення 
на нього прав та обов'язків покупця 

документація із землеустрою перевірятиметься лише один раз - при 
внесенні до Державного земельного кадастру - замість діючої потрійної 
перевірки (при погодженні документації, при проведенні державної 
землевпорядної експертизи, при внесенні відомостей до Державного 
земельного кадастру);

державна експертиза документації із землеустрою скасовується;

надається можливість подання заяви про внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру у електронній формі. Державний 
кадастровий реєстратор, який буде вносити такі відомості, визначається 
автоматизовано за принципом випадковості;

надається прямий доступ органів місцевого самоврядування до 
Державного земельного кадастру. Посадові особи органів місцевого 
самоврядування матимуть можливість надавати будь-які кадастрові 
відомості;

скасовуються агрохімічні паспорти земельної ділянки;
запроваджується закріплення меж між земельними ділянками за 
домовленістю власників цих суміжних земельних ділянок;

встановлюється спрощений порядок визначення меж громад без участі 
будь-яких державних органів шляхом розроблення спрощеної 
землевпорядної документації. Єдине погодження, яке необхідно буде 
отримати громаді – погодження суміжної громади. Після розроблення 
документації відомості про вказані межі будуть внесені до кадастру;

вводиться перехід на розробку документації із землеустрою та технічної 
документації з оцінки земель в електронній формі та публічне їх 
погодження;

документації із землеустрою та відомостям про оцінку земель надається 
статус публічних, відкритих та загальнодоступних даних;

запроваджується страхування професійної відповідальності виконавців 
робіт із землеустрою як альтернатива державному контролю;

вводиться реєстрація ринкової ціни (вартості) нерухомого майна та ціни 
(вартості) речових прав чи розміру плати за користування чужим 
нерухомим майном.
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