
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

щодо удосконалення регулювання у сфері охорони земель» 

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

Земельний кодекс України 

Стаття 111. Обтяження прав на земельну ділянку, 

обмеження у використанні земель 

------------------------------------------------------------------------------- 

5. Відомості про обмеження у використанні земель 

зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних 

обґрунтуваннях використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць, проектах 

землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-

культурного, лісогосподарського призначення, земель 

водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, 

проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

Відомості про такі обмеження вносяться до Державного 

земельного кадастру. 

Стаття 111. Обтяження прав на земельну ділянку, 

обмеження у використанні земель 

------------------------------------------------------------------------------- 

5. Відомості про обмеження у використанні земель 

зазначаються у схемах землеустрою і техніко-економічних 

обґрунтуваннях використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць, проектах 

землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-

культурного, лісогосподарського призначення, земель 

водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, 

проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектах 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

робочому проекті землеустрою. Відомості про такі 

обмеження вносяться до Державного земельного кадастру. 

Стаття 164. Зміст охорони земель 

1. Охорона земель включає: 

а) обґрунтування і забезпечення досягнення 

раціонального землекористування; 

Стаття 164. Зміст охорони земель 

1. Охорона земель включає: 

а) обґрунтування і забезпечення досягнення 

раціонального землекористування; 



 2 

б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та 

чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших 

потреб; 

в) захист земель від ерозії, селів, підтоплення, 

заболочування, вторинного засолення, переосушення, 

ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними 

та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих 

природних і техногенних процесів; 

г) збереження природних водно-болотних угідь; 

ґ) попередження погіршення естетичного стану та 

екологічної ролі антропогенних ландшафтів; 

д) консервацію деградованих і малопродуктивних 

сільськогосподарських угідь. 

2. Порядок охорони земель встановлюється законом. 

Норма відсутня 

б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та 

чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших 

потреб; 

в) захист земель від ерозії, селів, підтоплення, 

заболочування, вторинного засолення, переосушення, 

ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними 

та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих 

природних і техногенних процесів; 

г) збереження природних водно-болотних угідь; 

ґ) попередження погіршення естетичного стану та 

екологічної ролі антропогенних ландшафтів; 

д) консервацію деградованих і малопродуктивних 

сільськогосподарських угідь. 

2. Порядок охорони земель встановлюється законом. 

3. Відомості про якісні характеристики угідь, заходи 

щодо охорони земель і ґрунтів (освоєння земель для 

сільськогосподарських і лісогосподарських потреб; 

поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських 

угідь; рекультивація порушених земель, консервація 

деградованих, малопродуктивних і техногенно 

забруднених земель тощо), обмеження у використанні 

земель, передбачені документацією із землеустрою в галузі 

охорони земель, вносяться до Державного земельного 

кадастру відповідно до Закону України «Про Державний 

земельний кадастр». 

Закон України «Про охорону земель» 

Стаття 25. Документація із землеустрою в галузі охорони 

земель 

Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є 

схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування 

Стаття 25. Документація із землеустрою в галузі охорони 

земель 

Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є 

схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування 
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використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць та робочі проекти землеустрою. 

Склад документації із землеустрою в галузі охорони 

земель та порядок її погодження і затвердження 

встановлюються Земельним кодексом України та Законом 

України «Про землеустрій». 

Норма відсутня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власники землі та землекористувачі забезпечують 

виконання заходів з охорони земель та обмежень у 

використанні земель, передбачених документацією із 

землеустрою в галузі охорони земель. 

використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць та робочі проекти землеустрою. 

Склад документації із землеустрою в галузі охорони 

земель та порядок її погодження і затвердження 

встановлюються Земельним кодексом України та Законом 

України «Про землеустрій». 

Відомості про якісні характеристики угідь, заходи 

щодо охорони земель і ґрунтів (освоєння земель для 

сільськогосподарських і лісогосподарських потреб; 

поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських 

угідь; рекультивація порушених земель, консервація 

деградованих, малопродуктивних і техногенно 

забруднених земель тощо), обмеження у використанні 

земель вносяться до Державного земельного кадастру на 

підставі документації із землеустрою в галузі охорони 

земель відповідно до Закону України «Про Державний 

земельний кадастр». 

Власники землі та землекористувачі забезпечують 

виконання заходів з охорони земель та обмежень у 

використанні земель, передбачених документацією із 

землеустрою в галузі охорони земель. 

Закон України «Про землеустрій» 

Стаття 54. Робочі проекти землеустрою 

------------------------------------------------------------------------------- 

Робочий проект землеустрою включає: 

а) завдання на складання робочого проекту землеустрою; 

б) пояснювальну записку; 

в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного 

органу виконавчої влади або органу місцевого 

Стаття 54. Робочі проекти землеустрою 

------------------------------------------------------------------------------- 

Робочий проект землеустрою включає: 

а) завдання на складання робочого проекту землеустрою; 

б) пояснювальну записку; 

в) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного 

органу виконавчої влади або органу місцевого 
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самоврядування про розроблення робочого проекту 

землеустрою (крім земельних ділянок приватної власності) 

або рішення замовника, якому надано спеціальний дозвіл на 

дослідно-промислову розробку родовищ бурштину, інших 

корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу 

та/або видобування бурштину, інших корисних копалин 

загальнодержавного значення, нафти і газу; 

г) характеристику природних та агрокліматичних умов 

відповідної території; 

ґ) матеріали ґрунтових та інших обстежень; 

д) матеріали геодезичних вишукувань та 

землевпорядного проектування; 

е) техніко-економічні показники робочого проекту 

землеустрою; 

є) проектні рішення з визначення комплексу заходів та 

обсягу робіт з охорони земель; 

ж) розрахунки кошторисної вартості щодо впровадження 

запроектованих заходів з охорони земель; 

Норма відсутня. 

 

з) матеріали погодження робочого проекту землеустрою, 

встановлені статтею 186 Земельного кодексу України; 

и) плани агровиробничих груп ґрунтів та крутизни 

схилів; 

і) плани запроектованих заходів; 

ї) матеріали перенесення проекту в натуру (на 

місцевість). 

самоврядування про розроблення робочого проекту 

землеустрою (крім земельних ділянок приватної власності) 

або рішення замовника, якому надано спеціальний дозвіл на 

дослідно-промислову розробку родовищ бурштину, інших 

корисних копалин загальнодержавного значення, нафти і газу 

та/або видобування бурштину, інших корисних копалин 

загальнодержавного значення, нафти і газу; 

г) характеристику природних та агрокліматичних умов 

відповідної території; 

ґ) матеріали ґрунтових та інших обстежень; 

д) матеріали геодезичних вишукувань та 

землевпорядного проектування; 

е) техніко-економічні показники робочого проекту 

землеустрою; 

є) проектні рішення з визначення комплексу заходів та 

обсягу робіт з охорони земель; 

ж) розрахунки кошторисної вартості щодо впровадження 

запроектованих заходів з охорони земель; 

ж1) перелік обмежень у використанні земельної 

ділянки; 

з) матеріали погодження робочого проекту землеустрою, 

встановлені статтею 186 Земельного кодексу України; 

и) плани агровиробничих груп ґрунтів та крутизни 

схилів; 

і) плани запроектованих заходів; 

ї) матеріали перенесення проекту в натуру (на 

місцевість). 
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Закон України «Про Державний земельний кадастр» 

Стаття 13. Склад відомостей Державного земельного 

кадастру про землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць 

1. До Державного земельного кадастру включаються такі 

відомості про землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва і Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, 

районів у містах): 

а) найменування адміністративно-територіальної 

одиниці; 

а1) відомості Державного адресного реєстру; 

б) опис меж адміністративно-територіальної одиниці; 

в) площа земель в межах території адміністративно-

територіальної одиниці; 

г) повне найменування суміжних адміністративно-

територіальних одиниць; 

ґ) інформація про акти, на підставі яких встановлені та 

змінені межі адміністративно-територіальних одиниць; 

д) відомості про категорії земель у межах 

адміністративно-територіальної одиниці: 

назва, код (номер), межі категорії земель; 

опис меж; 

площа; 

інформація про документи, на підставі яких встановлено 

категорію земель; 

д1) відомості про масив земель сільськогосподарського 

призначення: 

назва, код (номер); 

опис меж та угідь, що входять до складу масиву; 

Стаття 13. Склад відомостей Державного земельного 

кадастру про землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць 

1. До Державного земельного кадастру включаються такі 

відомості про землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва і Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, 

районів у містах): 

а) найменування адміністративно-територіальної 

одиниці; 

а1) відомості Державного адресного реєстру; 

б) опис меж адміністративно-територіальної одиниці; 

в) площа земель в межах території адміністративно-

територіальної одиниці; 

г) повне найменування суміжних адміністративно-

територіальних одиниць; 

ґ) інформація про акти, на підставі яких встановлені та 

змінені межі адміністративно-територіальних одиниць; 

д) відомості про категорії земель у межах 

адміністративно-територіальної одиниці: 

назва, код (номер), межі категорії земель; 

опис меж; 

площа; 

інформація про документи, на підставі яких встановлено 

категорію земель; 

д1) відомості про масив земель сільськогосподарського 

призначення: 

назва, код (номер); 

опис меж та угідь, що входять до складу масиву; 
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контури угідь; 

площа; 

інформація про земельні ділянки, що входять до складу 

масиву; 

інформація про документи, на підставі яких відомості про 

масив внесено до Державного земельного кадастру; 

е) відомості про угіддя адміністративно-територіальної 

одиниці: 

назва, код (номер); 

контури угідь; 

площа; 

інформація про документи, на підставі яких визначено 

угіддя; 

інформація про якісні характеристики угідь; 

є) відомості про економічну та нормативну грошову 

оцінку земель в межах території адміністративно-

територіальної одиниці; 

ж) відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-

територіальної одиниці. 

Норма відсутня. 

2. Обсяг інформації Державного земельного кадастру про 

якісні характеристики земельних угідь в межах території 

адміністративно-територіальної одиниці визначається 

Порядком ведення Державного земельного кадастру. 

контури угідь; 

площа; 

інформація про земельні ділянки, що входять до складу 

масиву; 

інформація про документи, на підставі яких відомості про 

масив внесено до Державного земельного кадастру; 

е) відомості про угіддя адміністративно-територіальної 

одиниці: 

назва, код (номер); 

контури угідь; 

площа; 

інформація про документи, на підставі яких визначено 

угіддя; 

інформація про якісні характеристики угідь; 

є) відомості про економічну та нормативну грошову 

оцінку земель в межах території адміністративно-

територіальної одиниці; 

ж) відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-

територіальної одиниці; 

з) відомості про заходи щодо охорони земель і ґрунтів. 

2. Обсяг інформації Державного земельного кадастру про 

якісні характеристики земельних угідь в межах території 

адміністративно-територіальної одиниці визначається 

Порядком ведення Державного земельного кадастру. 

Стаття 15. Відомості про земельні ділянки 

1. До Державного земельного кадастру включаються такі 

відомості про земельні ділянки: 

кадастровий номер; 

місце розташування, у тому числі дані Державного 

адресного реєстру (за наявності); 

Стаття 15. Відомості про земельні ділянки 

1. До Державного земельного кадастру включаються такі 

відомості про земельні ділянки: 

кадастровий номер; 

місце розташування, у тому числі дані Державного 

адресного реєстру (за наявності); 
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опис меж; 

площа; 

міри ліній по периметру; 

координати поворотних точок меж; 

дані про прив’язку поворотних точок меж до пунктів 

державної геодезичної мережі; 

дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів; 

відомості про інші об’єкти Державного земельного 

кадастру, до яких територіально (повністю або частково) 

входить земельна ділянка; 

цільове призначення (категорія земель, вид використання 

земельної ділянки в межах певної категорії земель); 

склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх 

назв; 

відомості про обмеження у використанні земельних 

ділянок; 

відомості про частину земельної ділянки, на яку 

поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної 

ділянки; 

Норма відсутня. 

нормативна грошова оцінка; 

інформація про документацію із землеустрою та оцінки 

земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі 

яких встановлено відомості про земельну ділянку. 

------------------------------------------------------------------------------- 

опис меж; 

площа; 

міри ліній по периметру; 

координати поворотних точок меж; 

дані про прив’язку поворотних точок меж до пунктів 

державної геодезичної мережі; 

дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів; 

відомості про інші об’єкти Державного земельного 

кадастру, до яких територіально (повністю або частково) 

входить земельна ділянка; 

цільове призначення (категорія земель, вид використання 

земельної ділянки в межах певної категорії земель); 

склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх 

назв; 

відомості про обмеження у використанні земельних 

ділянок; 

відомості про частину земельної ділянки, на яку 

поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної 

ділянки; 

відомості про заходи щодо охорони земель і ґрунтів; 

нормативна грошова оцінка; 

інформація про документацію із землеустрою та оцінки 

земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі 

яких встановлено відомості про земельну ділянку. 

------------------------------------------------------------------------------- 

Стаття 21. Підстави та основні вимоги щодо внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру 

------------------------------------------------------------------------------- 

4. Відомості про угіддя земельної ділянки вносяться до 

Державного земельного кадастру: 

Стаття 21. Підстави та основні вимоги щодо внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру 

------------------------------------------------------------------------------- 

4. Відомості про угіддя земельної ділянки вносяться до 

Державного земельного кадастру: 
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на підставі відповідної документації із землеустрою, яка 

розробляється при формуванні земельних ділянок, – щодо 

земельних ділянок, які формуються; 

на підставі схем землеустрою і техніко-економічних 

обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць, проектів 

землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектів 

землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв), проектів землеустрою щодо приватизації земель 

державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств, установ та організацій, проектів землеустрою 

щодо впорядкування території населених пунктів, технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. 

 

5. Відомості про обмеження у використанні земель 

вносяться до Державного земельного кадастру на підставі 

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 

використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо 

організації і встановлення меж територій природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-

культурного, лісогосподарського призначення, земель 

водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, 

проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж 

на підставі відповідної документації із землеустрою, яка 

розробляється при формуванні земельних ділянок, – щодо 

земельних ділянок, які формуються; 

на підставі схем землеустрою і техніко-економічних 

обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць, проектів 

землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектів 

землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв), проектів землеустрою щодо приватизації земель 

державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств, установ та організацій, проектів землеустрою 

щодо впорядкування території населених пунктів, технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, 

робочих проектів землеустрою. 
5. Відомості про обмеження у використанні земель 

вносяться до Державного земельного кадастру на підставі 

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 

використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо 

організації і встановлення меж територій природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-

культурного, лісогосподарського призначення, земель 

водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, 

проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж 
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земельної ділянки в натурі (на місцевості), іншої документації 

із землеустрою.  

------------------------------------------------------------------------------- 

Норма відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), робочих проектів 

землеустрою, іншої документації із землеустрою. 

------------------------------------------------------------------------------- 

11. Відомості про заходи щодо охорони земель і ґрунтів 

(освоєння земель для сільськогосподарських і 

лісогосподарських потреб; поліпшення 

сільськогосподарських і лісогосподарських угідь; 

рекультивація порушених земель, консервація 

деградованих, малопродуктивних і техногенно 

забруднених земель тощо) вносяться до Державного 

земельного кадастру на підставі документації із 

землеустрою в галузі охорони земель. 

------------------------------------------------------------------------------- 

Стаття 25. Поземельна книга 

1. Поземельна книга є документом Державного 

земельного кадастру, який містить такі відомості про земельну 

ділянку: 

а) кадастровий номер; 

б) площа; 

в) місцезнаходження (адміністративно-територіальна 

одиниця); 

г) склад угідь; 

ґ) цільове призначення (категорія земель, вид 

використання земельної ділянки в межах певної категорії 

земель); 

д) нормативна грошова оцінка; 

е) відомості про обмеження у використанні земельної 

ділянки; 

Стаття 25. Поземельна книга 

1. Поземельна книга є документом Державного 

земельного кадастру, який містить такі відомості про земельну 

ділянку: 

а) кадастровий номер; 

б) площа; 

в) місцезнаходження (адміністративно-територіальна 

одиниця); 

г) склад угідь; 

ґ) цільове призначення (категорія земель, вид 

використання земельної ділянки в межах певної категорії 

земель); 

д) нормативна грошова оцінка; 

е) відомості про обмеження у використанні земельної 

ділянки; 
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є) відомості про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної 

ділянки; 

ж) кадастровий план земельної ділянки; 

з) дата державної реєстрації земельної ділянки; 

и) інформація про документацію із землеустрою, на 

підставі якої здійснена державна реєстрація земельної 

ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей; 

і) інформація про власників (користувачів) земельної 

ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

ї) дані про бонітування ґрунтів. 

Норма відсутня 

------------------------------------------------------------------------------- 

є) відомості про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної 

ділянки; 

ж) кадастровий план земельної ділянки; 

з) дата державної реєстрації земельної ділянки; 

и) інформація про документацію із землеустрою, на 

підставі якої здійснена державна реєстрація земельної 

ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей; 

і) інформація про власників (користувачів) земельної 

ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

ї) дані про бонітування ґрунтів; 

й) відомості про заходи щодо охорони земель і ґрунтів. 

------------------------------------------------------------------------------- 

Стаття 26. Внесення відомостей до Поземельної книги 

------------------------------------------------------------------------------- 

4. Для внесення змін до відомостей Поземельної книги 

щодо цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, 

нормативної грошової оцінки, а також до відомостей про межі 

земельної ділянки (у разі їх встановлення (відновлення) за 

фактичним використанням земельної ділянки) заявник подає 

до органу, який здійснює ведення Поземельної книги: 

 

заяву за формою, встановленою Порядком ведення 

Державного земельного кадастру; 

оригінали документації із землеустрою, технічної 

документації з оцінки земель, які згідно з цим Законом є 

підставою для внесення таких змін (крім випадків зміни виду 

використання земельної ділянки в межах певної категорії 

Стаття 26. Внесення відомостей до Поземельної книги 

------------------------------------------------------------------------------- 

4. Для внесення змін до відомостей Поземельної книги 

щодо цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, 

нормативної грошової оцінки, а також до відомостей про межі 

земельної ділянки (у разі їх встановлення (відновлення) за 

фактичним використанням земельної ділянки), заходи щодо 

охорони земель і ґрунтів, заявник подає до органу, який 

здійснює ведення Поземельної книги: 

заяву за формою, встановленою Порядком ведення 

Державного земельного кадастру; 

оригінали документації із землеустрою, технічної 

документації з оцінки земель, які згідно з цим Законом є 

підставою для внесення таких змін (крім випадків зміни виду 

використання земельної ділянки в межах певної категорії 



 11 

земель, що згідно з цим Законом не потребує розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки); 

документацію із землеустрою, на підставі якої вносяться 

зміни до відомостей Державного земельного кадастру, у формі 

електронного документа (крім випадків внесення відомостей 

про зміну виду використання). 

------------------------------------------------------------------------------- 

земель, що згідно з цим Законом не потребує розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки); 

документацію із землеустрою, на підставі якої вносяться 

зміни до відомостей Державного земельного кадастру, у формі 

електронного документа (крім випадків внесення відомостей 

про зміну виду використання). 

------------------------------------------------------------------------------- 

Стаття 32. Порядок внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про державний кордон України, межі 

адміністративно-територіальних одиниць, нормативну 

грошову оцінку земель, розташованих в межах територій 

адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку 

земель, обмеження у використанні земель, встановлені 

законами та прийнятими відповідно до них нормативно-

правовими актами 

1. Відомості про межі адміністративно-територіальних 

одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих у 

межах територій адміністративно-територіальних одиниць, 

економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, 

встановлені законами та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами, вносяться до Державного 

земельного кадастру на підставі рішення відповідного органу 

державної влади чи органу місцевого самоврядування про 

встановлення і зміну меж адміністративно-територіальної 

одиниці, про затвердження документації із землеустрою, 

документації з оцінки земель, яка є підставою для внесення 

таких відомостей. Відомості про державний кордон України 

вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до 

затверджених документів щодо демаркації, редемаркації, 

делімітації державного кордону України на підставі рішення 

Стаття 32. Порядок внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про державний кордон України, межі 

адміністративно-територіальних одиниць, нормативну 

грошову оцінку земель, заходи щодо охорони земель і 

ґрунтів, розташованих в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць, економічну оцінку земель, 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та 

прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами 

1. Відомості про межі адміністративно-територіальних 

одиниць, нормативну грошову оцінку земель, заходи щодо 

охорони земель і ґрунтів, розташованих у межах територій 

адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку 

земель, обмеження у використанні земель, встановлені 

законами та прийнятими відповідно до них нормативно-

правовими актами, вносяться до Державного земельного 

кадастру на підставі рішення відповідного органу державної 

влади чи органу місцевого самоврядування про встановлення 

і зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, про 

затвердження документації із землеустрою, документації з 

оцінки земель, яка є підставою для внесення таких відомостей. 

Відомості про державний кордон України вносяться до 

Державного земельного кадастру відповідно до затверджених 

документів щодо демаркації, редемаркації, делімітації 
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центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин. 

 

Рішення подається Державному кадастровому 

реєстратору, який здійснює внесення таких відомостей до 

Державного земельного кадастру, за бажанням заявника в 

паперовій чи електронній формі разом з електронним 

документом, що містить відомості про результати робіт із 

землеустрою та оцінки земель. 

При внесенні відомостей про державний кордон України 

до Державного земельного кадастру розроблення 

електронного документа забезпечує центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин, який погоджує такий документ. 

2. Внесення відомостей до Державного земельного 

кадастру або надання мотивованої відмови у такому внесенні 

здійснюється у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих 

днів з дня отримання відповідної документації, якщо цим 

Законом не встановлено інший строк для здійснення цих дій. 

3. Підставою для відмови у внесенні до Державного 

земельного кадастру відомостей, передбачених частиною 

першою цієї статті, є: 

подання документів, передбачених частиною першою 

цієї статті, не в повному обсязі; 

невідповідність поданих документів вимогам 

законодавства. 

Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із 

зміною типу акціонерного товариства або перетворенням 

акціонерного товариства в інше господарське товариство не є 

державного кордону України на підставі рішення 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин. 

Рішення подається Державному кадастровому 

реєстратору, який здійснює внесення таких відомостей до 

Державного земельного кадастру, за бажанням заявника в 

паперовій чи електронній формі разом з електронним 

документом, що містить відомості про результати робіт із 

землеустрою та оцінки земель. 

При внесенні відомостей про державний кордон України 

до Державного земельного кадастру розроблення 

електронного документа забезпечує центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин, який погоджує такий документ. 

2. Внесення відомостей до Державного земельного 

кадастру або надання мотивованої відмови у такому внесенні 

здійснюється у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих 

днів з дня отримання відповідної документації, якщо цим 

Законом не встановлено інший строк для здійснення цих дій. 

3. Підставою для відмови у внесенні до Державного 

земельного кадастру відомостей, передбачених частиною 

першою цієї статті, є: 

подання документів, передбачених частиною першою 

цієї статті, не в повному обсязі; 

невідповідність поданих документів вимогам 

законодавства. 

Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із 

зміною типу акціонерного товариства або перетворенням 

акціонерного товариства в інше господарське товариство не є 
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підставою для відмови у внесенні відомостей до Державного 

земельного кадастру. 

4. На підтвердження внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про державний кордон України, межі 

адміністративно-територіальних одиниць, нормативну 

грошову оцінку земель, розташованих в межах територій 

адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку 

земель, обмеження у використанні земель, встановлені 

законами та прийнятими відповідно до них нормативно-

правовими актами, Державним кадастровим реєстратором 

безоплатно видається органу, який прийняв відповідне 

рішення, витяг з Державного земельного кадастру. 

підставою для відмови у внесенні відомостей до Державного 

земельного кадастру. 

4. На підтвердження внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про державний кордон України, межі 

адміністративно-територіальних одиниць, нормативну 

грошову оцінку земель, заходи щодо охорони земель і 

ґрунтів, розташованих в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць, економічну оцінку земель, 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та 

прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 

актами, Державним кадастровим реєстратором безоплатно 

видається органу, який прийняв відповідне рішення, витяг з 

Державного земельного кадастру. 

 

 

В. о. Голови Державної служби України  

з питань геодезії, картографії та кадастру                                                                                              Олексій ПІНЧУК 
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