
Аналіз регуляторного впливу 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань консолідації земель» 

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання 

В результаті приватизації сільськогосподарських земель близько 6,9 млн 

селян набули права на земельні частки (паї) загальною площею майже 28 млн 

гектарів. 

Водночас розподіл сільськогосподарських земель серед колишніх 

працівників колективних сільськогосподарських підприємств не став основою 

для сталого соціально-економічного розвитку аграрної сфери та розвитку 

індивідуальних (сімейних) форм ведення сільського господарства. 

Ефективне товарне сільськогосподарське виробництво можливе лише у 

випадку, якщо суб’єкт господарювання володіє достатньою кількістю земельних 

ресурсів. При цьому в Україні земельна ділянка, що виділена в натурі (на 

місцевості) як земельна частка (пай) в середньому має площу 

4 гектара. 

Наслідком парцеляції сільськогосподарського землеволодіння стає 

неспроможність власників компенсувати витрати, пов’язані із застосуванням 

сучасних аграрних технологій, придбанням засобів хімізації, новітньої 

сільськогосподарської техніки тощо. 

Власники дрібних земельних ділянок, які бажають обробляти їх самостійно, 

позбавлені можливості придбавати сучасні засоби автоматизації сільського 

господарства, створювати та розвивати сільськогосподарську інфраструктуру, 

впроваджувати системи управління якістю продукції, оскільки доходів від 

звичайної сільськогосподарської діяльності для цього недостатньо. 

Лише укрупнення землекористування до економічно-обґрунтованих 

розмірів дозволяє зменшити собівартість сільськогосподарської продукції та 

підвищити конкурентоспроможність товаровиробників.  

Парцеляція земель істотно перешкоджає залученню інвестицій у сільське 

господарства, оскільки колишні поля тепер розділені між десятками окремих 

власників, кожен з яких є незалежним при вирішенні питань використання 

належної йому земельної ділянки. 

Також досить розпорошеними опинилися і землі державної власності. 

Парцеляцією земель розірвано єдині екологічні комплекси, юридично 

відокремлено сільськогосподарські угіддя від водних і лісових угідь, а також від 

інфраструктурних об’єктів. 

Нераціональні розміри землеволодінь, черезсмужжя, вкраплення дрібних 

ділянок інших власників у сформовані масиви земель аграрних господарств 

стримують оптимізацію сільськогосподарського землеволодіння і 

землекористування та не дають можливості поліпшити технологічні умови 

використання сільськогосподарських земель. Всі розпайовані поля, прорізані 

«віртуальною» мережею польових доріг, що була покликана забезпечити 

транспортну доступність для кожної виділеної в натурі земельної частки.  



Отже, парцеляція сільськогосподарського землекористування перешкоджає 

формуванню сталих крупнотоварних сільськогосподарських підприємств. 

Водночас слід зазначити, що Закон України від 31 березня 2020 р. 

№ 552-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов 

обігу земель сільськогосподарського призначення», яким з 01.07.2021 в Україні 

запроваджується обіг земель сільськогосподарського призначення, дозволить в 

подальшому на законодавчому рівні врегулювати питання консолідації земель 

сільськогосподарського призначення. 

Крім того, необхідно створити умови для найбільш бажаного для держави і 

суспільства (в силу соціальних, економічних, екологічних міркувань) типу 

консолідації – в руках фермерських господарств сімейного типу. Для цього слід 

усунути перешкоди для створення відокремлених садиб на землях 

сільськогосподарського призначення. 

Основні групи, на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни Так  
Держава Так  
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти 

малого підприємництва 

Так  

ІІ. Цілі державного регулювання 

Ціллю державного регулювання є визначення на законодавчому рівні 

організаційно-правових засад консолідації земель, передусім, 

сільськогосподарського призначення, як законодавчого інструмента для 

забезпечення формування сталого сільськогосподарського землекористування та 

створення умов для ефективного землекористування. 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

1.Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

 

Збереження 

ситуації, яка існує  

Відсутність ринкової вартості земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та умов для розвитку ринкових 

орендних відносин. 

Недостатній рівень інвестиційної привабливості земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

Відсутність умов для створення сталого землеволодіння та 

землекористування в частині проведення консолідації земель. 

Недостатній існуючий рівень правового регулювання питання 

консолідації земель, оскільки на сьогодні є можливість лише обміну 

правами оренди на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення, що розташовані в масиві земель сільськогосподарського 

призначення. 

Альтернатива 2 

 

Прийняття проекту 

акта 

Законодавче врегулювання консолідації земель 

сільськогосподарського призначення матиме такі позитивні наслідки: 

будуть створені умови для реалізації організаційно-правових засад 

консолідації земель сільськогосподарського призначення всіх форм 



2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

 

Збереження 

ситуації, яка існує 

При збереженні існуючого правового 

регулювання консолідації земель 

сільськогосподарського призначення 

проблема не вирішується. 

Відсутні 

Альтернатива 2 

 

Прийняття проекту 

акта 

Удосконалення правових засад для 

проведення консолідації земель 

сільськогосподарського призначення. 

Поліпшення управління земельними 

ресурсами, усунення черезсмужжя та 

досягнення сталого землекористування. 

Створення інвестиційно привабливих, 

оптимальних за розмірами земельних 

ділянок. 

Поліпшення структури землеволодіння 

сприятиме раціональному плануванню та 

організації землекористування. 

Відсутні 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

 

Збереження 

ситуації, яка існує 

При збереженні існуючого правового 

регулювання консолідації земель 

сільськогосподарського призначення 

проблеми щодо реалізації порядку обміну 

земельними ділянками та правами на них в 

процесі консолідації земель залишаються 

не вирішеними питання, зокрема, в частині 

реалізації землекористувачем норми щодо 

отримання статусу істотного 

землекористувача; не враховано, що 

земельні ділянки в межах земельного 

масиву можуть перебувати у користуванні 

на праві емфітевзису та праві постійного 

користування, які не можуть передаватися у 

користування тощо. 

Відсутні 

Альтернатива 2 

 

Прийняття проекту 

акта 

Створення умов для формування сімейних 

господарств, фермерських господарств. 

Відсутні 

власності, що дасть змогу забезпечити формування сталого 

сільськогосподарського землекористування, як передумови 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та 

зниження собівартості сільськогосподарської продукції; зростання 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання в аграрній сфері 

економіки; оптимізація структури сільськогосподарського 

землекористування, яка включає заходи з консолідації земель, що 

дозволить зберегти родючість ґрунтів та створити умови ефективного 

використання земельних ресурсів в цілому; підвищити інвестиційну 

привабливість земельних ділянок. 



Зменшення операційних витрат на обробку 

земельних ділянок в процесі ведення 

сільськогосподарського виробництва. 

Припинення існування тіньового ринку 

земель сільськогосподарського 

призначення шляхом створення належної 

системи перерозподілу приватної власності 

від землевласників, що не проводять 

сільськогосподарську діяльність, до 

економічно активних суб’єктів 

землекористування. 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

*Дані Державної служби статистики України щодо кількості підприємств у 2019 році 

(http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2019.htm) 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

 

Збереження 

ситуації, яка існує 

При збереженні існуючого правового 

регулювання консолідації земель 

сільськогосподарського призначення 

проблеми щодо реалізації порядку обміну 

земельними ділянками та правами на них в 

процесі консолідації земель залишаються не 

вирішеними питання, зокрема, в частині 

реалізації землекористувачем норми щодо 

отримання статусу істотного 

землекористувача; не враховано, що 

земельні ділянки в межах земельного 

масиву можуть перебувати у користуванні 

на праві емфітевзису та праві постійного 

користування, які не можуть передаватися у 

користування тощо. 

Витрати, пов’язані зі 

сплатою 

адміністративного 

збору за державну 

реєстрацію прав оренди 

на земельні ділянки, що 

станом на 01.01.2020 

складає від 110 до 5260 

гривень (відповідно до 

статті 34 «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень»). 

Альтернатива 2 

 

Прийняття проекту 

акта 

Зменшення операційних витрат на обробку 

земельних ділянок в процесі ведення 

сільськогосподарського виробництва. 

Припинення існування тіньового ринку 

земель сільськогосподарського 

призначення шляхом створення належної 

системи перерозподілу приватної власності 

від землевласників, що не проводять 

сільськогосподарську діяльність, до 

економічно активних суб’єктів 

господарювання в аграрній сфері 

економіки. 

Поліпшення сільськогосподарського 

виробництва шляхом купівлі 

Відсутні 

Показник Великі і середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що підпадають 

під дію регулювання, одиниць 

2321 5301 42691 50313 

Питома вага групи у загальній 

кількості, відсотків 

4,6 10,5 84,9 100 



сільськогосподарських земель більшої 

площі та кращої форми, що сприятиме 

досягненню більшої 

конкурентоспроможності, зокрема 

фермерських господарств. 

Формування оптимальних площ 

сільськогосподарських земельних ділянок. 

Слід звернути увагу, що проектом акта передбачається встановлення 

порядку консолідації земель, зокрема сільськогосподарського призначення, та 

способів її проведення: купівля-продаж земельних ділянок, обмін суміжними 

земельними ділянками, поділ та/або об’єднання, що здійснюватимуться за 

проектами землеустрою щодо консолідації земельних ділянок. 

При цьому заходи, передбачені проектом землеустрою щодо консолідації 

земельних ділянок, здійснюватимуться виключно за згодою власників і 

землекористувачів земельних ділянок на основі затвердженого зазначеного 

проекту особами, що мають речові права на відповідні земельні ділянки. 

Водночас проектом закону передбачається, що за відсутності згоди 

зацікавлені особи можуть вимагати затвердження проекту в судовому порядку. 

При цьому необхідним є вилучення положень, які перешкоджають 

консолідації – це, насамперед, поділ земель сільськогосподарського призначення 

за «видами використання», які засновані на організаційно-правовій формі 

ведення господарської діяльності (фермерське господарство, особисто селянське 

господарство, товарне сільськогосподарське виробництво тощо). Насправді, 

форма ведення господарської діяльності ніяк не пов’язана з тим, як саме 

використовується певна земельна ділянка, оскільки рілля залишається ріллею 

незалежно від того, хто її обробляє. 

Отже, на сьогодні види використання земель сільськогосподарського 

призначення пов’язуються не із способом їх використання, а із формою 

здійснення господарської діяльності їх власника або користувача, що істотно 

ускладнює оборот відповідних земель, а також їх консолідацію. 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання 

великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до 

Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 

11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання 

великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок 

дії регуляторного акта») 

Визначити неможливо 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання 

великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до 

Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 

11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання 

великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок 

дії регуляторного акта») 

Визначити неможливо 

 

 



IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

Рейтинг результативності 

(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

Альтернатива 1 

Збереження ситуації, яка існує 

1 Наявність парцеляції (подрібнення) 

земельних ділянок, стримування 

процесу консолідації та створення 

сталого землеволодіння і 

землекористування. 

Альтернатива 2 

Прийняття проекту акта 

4 Створення передумов для 

запровадження ринкових орендних 

відносин. 

Створення передумов до 

запровадження сталого землеволодіння 

та землекористування. 

Підвищення інвестиційної 

привабливості аграрного сектору 

економіки та створення передумов для 

забезпечення ефективного 

землеволодіння та землекористування. 

Рейтинг 

результативності 
Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1 

 

Збереження ситуації, 

яка існує 

1 Відсутні Проблема 

продовжує існувати. 

Альтернатива 2 

 

Прийняття проекту 

акта 

 Відсутні Проблема існувати 

не буде. 

 

 

 

Рейтинг 

Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 

Збереження ситуації, 

яка існує 

Існування проблеми Х 

Альтернатива 2 

Прийняття проекту 

акта 

Вирішення проблеми 0 



V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми 

Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань консолідації земель» передбачається врегулювати відносини 

щодо порядку проведення консолідації земель, в тому числі 

сільськогосподарського призначення, шляхом визначення організаційно-

правових засад консолідації земель. 

Проектом акта пропонуються такі положення: 

– у разі прийняття проекту закону стосовно консолідації земель як закону 

його дія поширюватиметься на відносини, пов’язані із здійсненням консолідації 

всіх категорій земель та форм власності; 

– суб’єктами консолідації земель виступатимуть власники і користувачі 

земельних ділянок, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

уповноважені розпоряджатися земельними ділянками державної чи комунальної 

власності; 

– визначення нового виду документації із землеустрою відповідно до якої 

здійснюватимуться заходи, пов’язані із проведенням консолідації земель; 

– встановлення способів консолідації: купівля-продаж, поділ або 

об’єднання, обмін земельними ділянками та правами на них; 

Крім того, пропонується визначити порядок реалізації заходів, 

передбачених проектом землеустрою щодо консолідації земельних ділянок – 

укладання договорів купівлі-продажу, обміну земельних ділянок тощо, державна 

реєстрація нових сформованих за результатами консолідації земельних ділянок 

та внесення інформації про них до Державного земельного кадастру. При цьому 

заходи, передбачені проектом землеустрою щодо консолідації земельних 

ділянок, здійснюватимуться виключно за згодою власників і землекористувачів 

земельних ділянок на основі затвердженого зазначеного проекту особами, що 

мають речові права на відповідні земельні ділянки; 

–запроваджуються правила про примусову консолідацію на основі права 

власності, у разі відсутності згоди зацікавлені особи можуть вимагати 

затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земельних ділянок в 

судовому порядку; 

– з метою встановлення механізмів захисту прав на земельні ділянки 

суб’єктів консолідації запропоновано норму стосовно нотаріального 

посвідчення підписів власників земельних ділянок стосовно яких передбачається 

зміна меж, обмін та інші способи консолідації земель; 

– пропонується виключити положення щодо можливості обміну правами 

користування лише у випадку наявності «істотної частки» прав користування 

земельними ділянками сільськогосподарського призначення, розташованими у 

межах масиву таких земель. 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги 



Метою прийняття проекту акта є визначення на законодавчому рівні 

організаційно-правових засад консолідації земель, передусім, 

сільськогосподарського призначення для забезпечення формування сталого 

сільськогосподарського землекористування земельних масивів та створення 

умов для ефективного землекористування. 

Проектом акта передбачається визначення способів та порядку консолідації 

земель: купівля-продаж, поділ та/або об’єднання, обмін земельними ділянками 

та правами на них, що здійснюватимуться за проектом землеустрою щодо 

консолідації земельних ділянок. 

Заходи, передбачені проектом землеустрою щодо консолідації земельних 

ділянок, здійснюватимуться виключно за згодою власників, землекористувачів, 

органів місцевого самоврядування, органів державної влади. 

Водночас проектом закону передбачається, що за відсутності згоди 

зацікавлені особи можуть вимагати затвердження проекту в судовому порядку. 

Власники та користувачі земельних ділянок можуть нести витрати, 

пов’язані з розробкою документації із землеустрою щодо консолідації земельних 

ділянок в процесі консолідації; сплатою адміністративного збору за державну 

реєстрацію права власності на нові сформовані земельні ділянки та права оренди; 

а також сплатою державного мита за нотаріальне посвідчення договорів 

відчуження земельних ділянок та договорів оренди (суборенди). 

Реєстрація створених в результаті консолідації нових земельних ділянок не 

потребуватимуть видатків і витрат громадян, держави, органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання, оскільки відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання 

Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її 

територіальними органами адміністративних послуг» зазначена адміністративна 

послуга надається Держгеокадастром та його територіальними органами на 

безоплатній основі. 

Слід звернути увагу, що проектом акта пропонується визначити 

організаційно-правові засади здійснення консолідації земель та визначити 

порядок її проведення, тобто забезпечення виключно права для участі в процесі 

консолідації земель. При цьому заходи, передбачені проектом акта не носять 

зобов’язуючий характер і проводяться виключно за бажанням, згодою та на 

основі вільного волевиявлення суб’єктів консолідації земель (власників, 

користувачів земельних ділянок, органів місцевого самоврядування та органів 

державної влади). 

Водночас зазначаємо, що проектом акта не передбачається встановлення 

нових платежів, що спричинить додаткові витрати суб’єктів господарювання в 

процесі консолідації земель, оскільки законами України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про Державний 

земельний кадастр», Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» 

визначено розміри плати (адміністративного збору) за державну реєстрацію 

права власності, інших речових прав, похідних від права власності, державну 

реєстрацію земельних ділянок, справляння державного мита за нотаріальне 



посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, а також за нотаріальне 

посвідчення договорів оренди (суборенди) земельних ділянок. 

Варто зазначити, що відповідно до вимог частин першої та другої статті 34 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень» визначено розміри адміністративного збору залежно від строку 

проведення реєстраційних дій (від двох робочих днів до двох годин), тобто 

від 110 грн до 10510 гривень. 

Також проектом акта передбачаються різні способи консолідації земель, 

зокрема, купівля-продаж земельних ділянок, обмін, об’єднання тощо, і на 

сьогодні спрогнозувати який із способів консолідації чи їх поєднання буде 

застосовуватися і в якій кількості є неможливим. 

Також державне мито при купівлі-продажу справляється залежно від ціни, 

зазначеної в угоді при відчуженні земельних ділянок, але при діючій в Україні 

забороні на відчуження сільськогосподарських земель важко спрогнозувати ціну 

на такі земельні ділянки, а відповідно – розмір мита. 

Враховуючи викладене, витрати, що здійснюватимуться громадянами, 

юридичними особами, органами місцевого самоврядування та органами 

державної влади в процесі консолідації визначити неможливо. 

Слід звернути увагу, що консолідація здійснюється на добровільних 

засадах, а проектом акта запропоновано лише механізми її проведення та не 

запроваджується нових адміністративних зборів і платежів. 

Витрати з державного або місцевих бюджетів не передбачаються, у в’язку з 

тим, що запропоноване регулювання не передбачає розроблення, придбання 

окремих електронних ресурсів, додаткового програмного забезпечення та інших 

витрат. 

Тест малого підприємництва додається. 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати у часі, оскільки 

процес консолідації земель, в тому числі сільськогосподарського призначення, є 

досить довготривалим; прийняття рішень, передбачених проектами консолідації, 

зокрема, в частині формування нових земельних ділянок, обміну та поділу 

земельними ділянками, у разі необхідності, потребує погодження великою 

кількістю учасників процесу консолідації земель. 

Крім того, термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до 

законодавства після його офіційного оприлюднення. 
 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Прийняття проекту акта дасть можливість для створення передумов до 

запровадження сталого землеволодіння та землекористування; підвищення 

інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки та створення 

передумов для забезпечення ефективного землеволодіння та землекористування; 

приведення форм земельних відносин України до європейських стандартів. 

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного 

бюджету не передбачається. 



Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або 

фізичними особами не змінюватиметься. 

Дія регуляторного акта поширюватиметься на фізичних та юридичних осіб, 

суб’єктів господарювання, які мають у власності та/або у користуванні земельні 

ділянки, зокрема, сільськогосподарського призначення, та/або бажають 

придбати у власність чи користування такі земельні ділянки, органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування, уповноважені розпоряджатися 

земельними ділянками державної чи комунальної власності. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про 

оприлюднення, проект акта та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на 

офіційному вебсайті Держгеокадастру (https://land.gov.ua). 

Показниками результативності проекту регуляторного акту будуть: 

кількість розроблених документацій із землеустрою щодо консолідації 

земельних ділянок; 

кількість транзакцій щодо відчуження та обміну земельними ділянками, 

здійснених в процесі консолідації земель; 

кількість масивів земель сільськогосподарського призначення, 

сформованих внаслідок консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде 

здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом 

статистичного аналізу показників. 

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності 

регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників 

базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та 

проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання 

будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін. 

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з 

дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні 

значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями 

аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження. 

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. 

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності – статистичні дані. 
 

 

В.о. Голови Державної служби  

України з питань геодезії,  

картографії та кадастру                     Анатолій МІРОШНИЧЕНКО  



Додаток 1 

до аналізу регуляторного впливу до 

проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань консолідації земель» 
 

ВИТРАТИ  

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,  

які виникають внаслідок дії регуляторного акта 
Порядковий 

номер 
Витрати 

За перший 

рік 

За п’ять 

років 

1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та 

приладів, сервісне обслуговування, 

навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, 

гривень 

0 0 

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 

виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), 

гривень 

0 0 

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та 

поданням звітності державним органам, гривень 

0 0 

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів 

державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних 

санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень 

0 0 

5 Витрати на отримання адміністративних послуг 

(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, 

висновків, проведення незалежних/обов’язкових 

експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг 

(проведення наукових, інших експертиз, страхування 

тощо), гривень 

0 0 

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські 

товари тощо), гривень 

0 0 

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, 

гривень 

0 0 

8 Інше (уточнити), гривень 0 0 

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 0 0 

10 Кількість суб’єктів господарювання великого та 

середнього підприємництва, на яких буде поширено 

регулювання, одиниць 

2321 2321 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та 

середнього підприємництва, на виконання регулювання 

(вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 

0 0 

 

 

 

 

 

  



Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання 
 

Вид витрат У перший рік 
Періодичні  

(за рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Витрати на придбання основних фондів, 

обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання/підвищення 

кваліфікації персоналу тощо 

0 0 0 

 

Вид витрат 

Витрати на сплату податків 

та зборів 

(змінених/нововведених) (за 

рік) 

Витрати за п’ять років 

Податки та збори (зміна 

розміру податків/зборів, 

виникнення необхідності у 

сплаті податків/зборів) 

0 0 

 

Вид витрат 

Витрати* на ведення 

обліку, підготовку та 

подання звітності 

(за рік) 

Витрати на оплату 

штрафних санкцій 

за рік 

Разом за 

рік 

Витрати 

за п’ять 

років 

Витрати, пов’язані із 

веденням обліку, 

підготовкою та 

поданням звітності 

державним органам 

(витрати часу 

персоналу) 

0 0 0 0 

_________  
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом 

множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації. 
 

Вид витрат 

Витрати* на 

адміністрування 

заходів державного 

нагляду (контролю) 

(за рік) 

Витрати на 

оплату 

штрафних 

санкцій та 

усунення 

виявлених 

порушень (за 

рік) 

Разом за рік 
Витрати за 

п’ять років 

Витрати, пов’язані з 

адмініструванням заходів 

державного нагляду 

(контролю) (перевірок, 

штрафних санкцій, 

виконання рішень/ приписів 

тощо) 

0 0 0 0 

__________  
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом 

множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації. 



 

Вид витрат За рік (стартовий) 
Періодичні  

(за наступний рік) 

Витрати за п’ять 

років 

Витрати на оборотні 

активи (матеріали, 

канцелярські товари 

тощо) 

0 0 0 

 

Вид витрат 

Витрати на оплату праці 

додатково найманого 

персоналу (за рік) 

Витрати за  

п’ять років 

Витрати, пов’язані із наймом 

додаткового персоналу 
0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вид витрат 

Витрати на 

проходження 

відповідних 

процедур 

(витрати часу, 

витрати на 

експертизи, 

тощо) 

Витрати 

безпосередньо на 

дозволи, ліцензії, 

сертифікати, 

страхові поліси (за 

рік - стартовий) 

Разом за рік 

(стартовий) 

Витрати за 

п’ять років 

Витрати на отримання 

адміністративних послуг 

(дозволів, ліцензій, 

сертифікатів, атестатів, 

погоджень, висновків, 

проведення незалежних/ 

обов’язкових експертиз, 

сертифікації, атестації тощо) 

та інших послуг (проведення 

наукових, інших експертиз, 

страхування тощо) 

0 0 0 0 



Додаток 2 

до аналізу регуляторного впливу 

до проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань консолідації земель» 
 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ  

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього 

підприємництва 

 

Витрати на адміністрування регулювання для органів державної влади чи 

органів місцевого самоврядування відсутні. 

 
Процедура 

регулювання 

суб’єктів великого 

і середнього 

підприємництва 

(розрахунок на 

одного типового 

суб’єкта 

господарювання) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість часу 

співробітника 

органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур за 

рік, що 

припадають 

на одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості  суб’єктів, 

що підпадають під 

дію процедури 

регулювання 

Витрати на 

адміністрування 

регулювання* 

(за рік), гривень 

1. Облік суб’єкта 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері регулювання 

0 0 0 2320 0 

2. Поточний 

контроль за 

суб’єктом 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері 

регулювання, у 

тому числі: 

0 0 0 0 0 

камеральні 0 0 0 0 0 

виїзні 0 0 0 0 0 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання 

одного окремого 

акта про 

порушення вимог 

регулювання 

0 0 0 0 0 

4. Реалізація 

одного окремого 

рішення щодо 

порушення вимог 

регулювання  

0 0 0 0 0 

5. Оскарження 

одного окремого 
0 0 0 0 0 



рішення 

суб’єктами 

господарювання  

6. Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

0 0 0 0 0 

7. Інші 

адміністративні 

процедури 

(уточнити) 

– – – – – 

Разом за рік Х Х Х Х 0 

Сумарно за п’ять 

років 
Х Х Х Х 0 

 

Порядковий номер 
Назва державного 

органу 

Витрати на 

адміністрування 

регулювання за рік, 

гривень 

Сумарні витрати на 

адміністрування 

регулювання за п’ять 

років, гривень 

Сумарно бюджетні 

витрати на 

адміністрування 

регулювання суб’єктів 

великого і середнього 

підприємництва 

– – – 

   

 

 



Додаток 3 

до аналізу регуляторного впливу 

до проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань консолідації земель» 

 

ТЕСТ  

малого підприємництва (М-Тест) 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва 

щодо оцінки впливу регулювання 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 

суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, 

виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником 

у період з 13 жовтня 2020 року по 9 листопада 2020 року. 
 

Порядковий 

номер 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі 

столи, наради, робочі зустрічі 

тощо), інтернет-консультації 

прямі (інтернет-форуми, 

соціальні мережі тощо), запити 

(до підприємців, експертів, 

науковців тощо) 

Кількість учасників 

консультацій, осіб 

Основні результати 

консультацій (опис) 

 

1 Робочі наради 10 

Надано пропозиції 

удосконалення 

розробленого 

проекту акта 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі): 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 47 992 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 5 301 

(одиниць) та мікропідприємництва 42 691 (одиниць); 

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив 95,4 (відсотків) (відповідно 

до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» 

додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта). 

 

 

 

 

 

 



3 Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання 

Порядковий 

номер 
Найменування оцінки 

У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 

1 Придбання необхідного обладнання 

(пристроїв, машин, механізмів) 
0 0 0 

2 Процедури повірки та/або постановки 

на відповідний облік у визначеному 

органі державної влади чи місцевого 

самоврядування 

0 0 0 

3 Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати – витратні 

матеріали) 

0 0 0 

4 Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

0 0 0 

5 Інші процедури (уточнити) – – – 

6 Разом, гривень 0 0 0 

7 Кількість суб’єктів господарювання, 

що повинні виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

 

 

47 992           47 992         47 992 

8 Сумарно, гривень 0 0 0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

9 Процедури отримання первинної 

інформації про вимоги регулювання 
0 0 0 

10 Процедури організації виконання 

вимог регулювання 
0 0 0 

11 Процедури офіційного звітування 0 0 0 

12 Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 
0 0 0 

13 Інші процедури (уточнити) – – – 

14 Разом, гривень 0 0 0 

15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

47 992 47 992 47 992 

16 Сумарно, гривень 0 0 0 

 

 

 

 



Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва відсутні. 

Процедура регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на одного 

типового суб’єкта 

господарювання малого 

підприємництва – за 

потреби окремо для 

суб’єктів малого та 

мікро-підприємництва) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість 

часу 

співробітни

ка органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур за 

рік, що 

припадають 

на одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості  су

б’єктів, що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулювання 

Витрати на 

адмініструванн

я регулювання* 

(за рік), гривень 

1. Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

– – – – – 

2. Поточний контроль за 

суб’єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі: 

– – – – – 

камеральні – – – – – 

виїзні – – – – – 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання  

– – – – – 

4. Реалізація одного 

окремого рішення щодо 

порушення вимог 

регулювання  

– – – – – 

5. Оскарження одного 

окремого рішення 

суб’єктами 

господарювання  

– – – – – 

6. Підготовка звітності 

за результатами 

регулювання 

– – – – – 

7. Інші адміністративні 

процедури 
– – – – – 

Разом за рік Х Х Х Х 0 

Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 0 

 

 



Порядковий номер 
Назва державного 

органу 

Витрати на 

адміністрування 

регулювання за рік, 

гривень 

Сумарні витрати на 

адміністрування 

регулювання за 

п’ять  років, гривень 

Сумарно бюджетні 

витрати на 

адміністрування 

регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

– 0 0 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання 

Порядковий 

номер 
Показник 

Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п’ять років 

1 Оцінка «прямих» витрат 

суб’єктів малого підприємництва 

на виконання регулювання 

0 0 

2 Оцінка вартості 

адміністративних процедур для 

суб’єктів малого підприємництва 

щодо виконання регулювання та 

звітування 

0 0 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого  регулювання 

0 0 

4 Бюджетні витрати  на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого підприємництва 

0 0 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 
0 0 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

У зв’язку з відсутністю сумарних витрат на виконання запланованого 

регулювання з боку малого підприємництва (за перший рік регулювання та за 

п’ять років) відсутня необхідність пропонування компенсаторних механізмів. 


