
 

Інформація 

про заплановані на серпень 2016 року електронні консультації з громадськістю щодо проектів актів. 
 

Назва проекту акта, що 

виноситься на обговорення 

Мета розроблення 

проекту акта  

Електрона адреса 

оприлюднення 

проекту акта на 

офіційному веб-сайті  

Орієнтовна 
дата 

проведення 
обговорення 

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, 

контактні дані відповідальної особи 

Проект Закону України «Про 

внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо плати за 

земельні ділянки, які перебувають 

у постійному користуванні та 

спільно використовуються» 

Врегулювання питання 

щодо плати за 

використання  

земельних ділянок, що 

перебувають у 

постійному 

користуванні 

державних та 

комунальних 

підприємств, установ, 

організацій. 

Рубрика “Громадська 

рада  веб-сайту 

Держгеокадастру 

land.gov.ua   

до  

15 серпня 

Організація та проведення 

консультацій; узагальнення та аналіз 

результатів консультацій: 

Грибков Михайло Євгенович, 

тел.: 249-96-89.  

e-mail: gribkov@land.gov.ua 

Проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України 

«Про Державний земельний 

кадастр» 

 

Запрвадження механізму 

оскарження рішень, дій 

або бездіяльності у сфері 

ведення Державного 

земельного кадастру, 

спрощення процедури 

врегулювання спорів та 

розгляду скарг, 

пов’язаних з веденням 

Державного земельного 

кадастру 

Рубрика “Громадська 

рада  веб-сайту 

Держгеокадастру 

land.gov.ua   

до  

15 серпня 

Організація та проведення 

консультацій; узагальнення та аналіз 

результатів консультацій: 

Грибков Михайло Євгенович,  

тел.: 249-96-89.  

e-mail: gribkov@land.gov.ua 

http://www.dazru.gov.ua/
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Назва проекту акта, що 

виноситься на обговорення 

Мета розроблення 

проекту акта  

Електрона адреса 

оприлюднення 

проекту акта на 

офіційному веб-сайті  

Орієнтовна 
дата 

проведення 
обговорення 

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, 

контактні дані відповідальної особи 

Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо активізації проведення 

земельних торгів» 

Забезпечення активізації 

проведення земельних 

торгів з продажу 

земельних ділянок 

державної та комунальної 

власності та прав на них 

(оренди, суперфіцію, 

емфітевзису). 

Рубрика “Громадська 

рада  веб-сайту 

Держгеокадастру 

land.gov.ua   

до  

1 вересня 

Організація та проведення 

консультацій; узагальнення та аналіз 

результатів консультацій: 

Грибков Михайло Євгенович,  

тел.: 249-96-89.  

e-mail: gribkov@land.gov.ua 

Проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України 

«Про оцінку земель» щодо 

удосконалення процедури 

проведення оцінки земель» 

Удосконалення процедури 

проведення оцінки земель, 

зокрема земель 

сільськогосподарського 

призначення. 

Рубрика “Громадська 

рада  веб-сайту 

Держгеокадастру 

land.gov.ua   

до 

1 вересня 

Організація та проведення 

консультацій; узагальнення та аналіз 

результатів консультацій: 

Грибков Михайло Євгенович,  

тел.: 249-96-89.  

e-mail: gribkov@land.gov.ua 

Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Методики 

нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського 

призначення» 

Удосконалення 

методичних підходів 

оцінки земель 

сільськогосподарського 

призначення 

 

Рубрика “Громадська 

рада  веб-сайту 

Держгеокадастру 

land.gov.ua   

до 

1 вересня 

Організація та проведення 

консультацій; узагальнення та аналіз 

результатів консультацій: 

Грибков Михайло Євгенович,  

тел.: 249-96-89.  

e-mail: gribkov@land.gov.ua 

Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення 

змін до Порядку ведення 

Державного земельного 

кадастру» 

Забезпечення 

наповнення Державного 

земельного кадастру 

відомостями про 

нормативну грошову 

оцінку земель населених 

пунктів. 

Рубрика “Громадська 

рада  веб-сайту 

Держгеокадастру 

land.gov.ua   

до 

1 вересня 

Організація та проведення 

консультацій; узагальнення та аналіз 

результатів консультацій: 

Грибков Михайло Євгенович,  

тел.: 249-96-89.  

e-mail: gribkov@land.gov.ua 
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