
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про заплановані на травень 2020 року електронні консультації з громадськістю 

щодо проектів актів 

 
 
 

 

Назва проекту акта, що 

виноситься на обговорення 

 

Мета розроблення проекту 

акта 

 

Електронна адреса 

оприлюднення проекту акта на 

офіційному вебсайті органу 

виконавчої влади 

 

Орієнтовна дата 

проведення 

обговорення 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, посада, 

контактні дані 

відповідальної особи 

органу виконавчої влади 

Проект Закону України 

«Про внесення змін до 

Закону України «Про 

землеустрій» щодо 

уніфікації деяких видів 

документації із 

землеустрою» 

Уніфікація складових 

документації із землеустрою, 

оптимізація процесів у сфері 

земельних відносин 

https://land.gov.ua/info/proekt-

zakonu-ukrainy-pro-vnesennia-

zmin-do-zakonu-ukrainy-pro-

zemleustrii-shchodo-unifikatsii-

deiakykh-vydiv-dokumentatsii-iz-

zemleustroiu-2/ 

до 6 травня Головний спеціаліст 

відділу консультацій з 

громадськістю та зв’язків 

зі ЗМІ Управління 

забезпечення діяльності 

служби 

Обручкова Анна Юріївна  

тел.: 299 35 61,  

e-mail: press@land.gov.ua 

 

Проект Закону України 

«Про внесення змін до 

Закону України «Про 

географічні назви» щодо 

удосконалення діяльності, 

пов’язаної із 

встановленням, 

унормуванням, обліком, 

реєстрацією, 

використанням та 

збереженням географічних 

назв» 

Врегулювання питань 

створення та ведення 

Державного реєстру 

географічних назв в 

електронному вигляді, 

здійснення обліку та 

державної реєстрації 

географічних назв, 

встановлення принципу 

відкритості відомостей про 

назви географічних об’єктів, 

забезпечення безкоштовного 

та вільного доступу до 

відомостей Державного 

реєстру географічних назв 

https://land.gov.ua/info/proekt-

zakonu-ukrainy-pro-vnesennia-

zmin-do-zakonu-ukrainy-pro-

heohrafichni-nazvy-shchodo-

udoskonalennia-diialnosti-

poviazanoi-iz-vstanovlenniam-

unormuvanniam-oblikom-

reiestratsiiei/ 

до 13 травня Головний спеціаліст 

відділу консультацій з 

громадськістю та зв’язків 

зі ЗМІ Управління 

забезпечення діяльності 

служби 

Обручкова Анна Юріївна  

тел.: 299 35 61,  

e-mail: press@land.gov.ua 

Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі 

Введення на території України 

нової високоточної системи 

https://land.gov.ua/info/proekt-

postanovy-kabinetu-ministriv-

до 13 травня Головний спеціаліст 

відділу консультацій з 



питання застосування 

системи висот 

UELN/EVRS2000 

(Об’єднана європейська 

нівелірна 

мережа/Європейська 

вертикальна референцна 

система 2000 року)» 

висот – UELN/EVRS2000 

(Об’єднана європейська 

нівелірна мережа/Європейська 

вертикальна референцна 

система 2000 року), що 

дозволить приєднати 

нівелірну (висотну) мережу 

Державної геодезичної мережі 

до мережі UELN (Об’єднана 

європейська нівелірна мережа) 

для забезпечення визначення у 

системі висот 

UELN/EVRS2000 геодезичних 

пунктів та об’єктів місцевості 

при виконанні топографо-

геодезичних та кадастрових 

робіт, а також вирішенні 

геоінформаційних задач 

центральними органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами 

та організаціями 

ukrainy-deiaki-pytannia-

zastosuvannia-systemy-vysot-

ueln-evrs2000-obiednana-

ievropeiska-nivelirna-merezha-

ievropeiska-vertykalna-

referentsna-systema-200/ 

громадськістю та зв’язків 

зі ЗМІ Управління 

забезпечення діяльності 

служби 

Обручкова Анна Юріївна  

тел.: 299 35 61,  

e-mail: press@land.gov.ua 

 


