
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення моніторингу земельних 

відносин, у тому числі моніторингу ринку земель»  

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

Порядок інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України  

від 3 червня 2013 р. № 483 

Порядок інформаційної взаємодії між Державним земельним 

кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України  

від 3 червня 2013 р. № 483 

1. Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією між 

Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та 

інформаційними системами і перелік відомостей, обмін якими може 

здійснюватись у процесі такої взаємодії, та спрямований на: 

формування єдиної картографічної основи для геоінформаційних 

систем; 

забезпечення взаємного поповнення даними інформаційних систем; 

забезпечення обов’язковості передачі геопросторових даних та 

інших відомостей з інформаційних систем до Державного 

земельного кадастру; 

забезпечення об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у 

Державному земельному кадастрі; 

визначення переліку відомостей, обмін якими може здійснюватись у 

процесі взаємодії між інформаційними системами; 

запобігання дублюванню робіт з інформаційного наповнення 

інформаційних систем; 

уніфікацію інформаційних систем; 

1. Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією між 

Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та 

інформаційними системами і перелік відомостей, обмін якими може 

здійснюватись у процесі такої взаємодії, та спрямований на: 

формування єдиної картографічної основи для геоінформаційних 

систем; 

забезпечення взаємного поповнення даними інформаційних систем; 

забезпечення обов’язковості передачі геопросторових даних та 

інших відомостей з інформаційних систем до Державного 

земельного кадастру; 

забезпечення об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у 

Державному земельному кадастрі; 

визначення переліку відомостей, обмін якими може здійснюватись у 

процесі взаємодії між інформаційними системами; 

запобігання дублюванню робіт з інформаційного наповнення 

інформаційних систем; 

уніфікацію інформаційних систем; 
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забезпечення актуальними геопросторовими даними органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і 

фізичних осіб. 

 

 

… 

7. Обмін даними між Державним земельним кадастром, іншими 

кадастрами та інформаційними системами, визначення змісту таких 

даних здійснюються за згодою з Мінагрополітики, держателями 

кадастрів та інформаційних систем органів виконавчої влади або 

договорами між держателем Державного земельного кадастру та 

держателями інших публічних і приватних інформаційних систем. 

… 

забезпечення актуальними геопросторовими даними органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і 

фізичних осіб; 

забезпечення моніторингу земельних відносин, у тому числі 

моніторингу ринку земель. 

… 

7. Обмін даними між Державним земельним кадастром, іншими 

кадастрами та інформаційними системами здійснюється за 

спільними рішеннями Держгеокадастру та держателів інших 

кадастрів, інформаційних систем, що оформляються 

протоколами та/або договорами про інформаційну взаємодію, а 

для цілей моніторингу земельних відносин, у тому числі 

моніторингу ринку земель, – за рішенням Держгеокадастру. 

… 

Додаток  

до Порядку 

ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ,  

обмін якими здійснюється в процесі інформаційної взаємодії 

між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та 

інформаційними системами 

Додаток  

до Порядку 

ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ,  

обмін якими здійснюється в процесі інформаційної взаємодії 

між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та 

інформаційними системами 

1. Планово-картографічна основа Державного земельного кадастру. 

2. Дані про державний кордон і межі адміністративно-

територіальних одиниць. 

3. Межі кадастрових зон і кварталів. 

4. Обмеження у використанні земель та земельних ділянок. 

5. Земельні угіддя із зазначенням контурів, координат поворотних 

точок, геометричних параметрів, назв, адрес будівель, споруд та 

інженерних мереж, ідентифікаторів об’єктів будівництва та 

1. Планово-картографічна основа Державного земельного кадастру. 

2. Дані про державний кордон і межі адміністративно-

територіальних одиниць. 

3. Межі кадастрових зон і кварталів. 

4. Обмеження у використанні земель та земельних ділянок. 

5. Земельні угіддя із зазначенням контурів, координат поворотних 

точок, геометричних параметрів, назв, адрес будівель, споруд та 

інженерних мереж, ідентифікаторів об’єктів будівництва та 
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закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

6. Межі економіко-планувальних зон нормативної грошової оцінки 

земель. 

7. Межі земельних ділянок. 

8. Кадастрові номери земельних ділянок. 

9. Цільове призначення земельних ділянок. 

10. Розподіл земель між власниками і користувачами (форма 

власності, вид речового права). 

 

 

 

… 

закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

6. Межі економіко-планувальних зон нормативної грошової оцінки 

земель. 

7. Межі земельних ділянок. 

8. Кадастрові номери земельних ділянок. 

9. Цільове призначення земельних ділянок. 

10. Розподіл земель між власниками і користувачами (форма 

власності, вид речового права). 

101. Ціна (вартість) земельних ділянок, ціна (вартість) інших 

речових прав на земельні ділянки, розмір плати за користування 

чужими земельними ділянками. 

…… 

41. Дані Єдиного державного демографічного реєстру. 

… 

Положення про Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 124 

Положення про Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 124 

4. Мінагрополітики відповідно до покладених на нього завдань: 

… 

83) затверджує Положення про організацію взаємного обміну 

інформацією про стан земельних відносин між суб’єктами 

інформаційної взаємодії (моніторинг земельних відносин), здійснює 

організацію та забезпечує проведення моніторингу земельних 

відносин; 

… 

4. Мінагрополітики відповідно до покладених на нього завдань: 

… 

83) здійснює організацію, забезпечує проведення моніторингу 

земельних відносин, у тому числі моніторингу ринку земель, та 

визначає методологічні засади моніторингу земельних відносин; 

 

… 
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Положення про Державну службу України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 

Положення про Державну службу України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 

… 

4. Держгеокадастр відповідно до покладених на нього завдань: 

… 

55-

1) проводить моніторинг земельних відносин; 

… 

… 

4. Держгеокадастр відповідно до покладених на нього завдань: 

… 

55-

1) проводить моніторинг земельних відносин, у тому числі 

моніторинг ринку земель; 

… 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835  

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835  

Додаток  

до Положення 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2021 р. № 407) 

ПЕРЕЛІК 

наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних 

... 

ДСА 

Реквізити для сплати судового збору 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

Судова статистика (річні звіти про здійснення правосуддя 

місцевими та апеляційними судами) 

Додаток  

до Положення 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2021 р. № 407) 

ПЕРЕЛІК 

наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних 

… 

ДСА 

Реквізити для сплати судового збору 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

Судова статистика (річні звіти про здійснення правосуддя 

місцевими та апеляційними судами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/407-2021-%D0%BF#n72
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/407-2021-%D0%BF#n72
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Перелік судів із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ, 

місцезнаходження та адреси електронної пошти 

Інформація щодо стадії розгляду судових справ 

Список судових справ, призначених до розгляду 

Відомості про справи про банкрутство 

Протоколи автоматизованого розподілу судових справ між суддями 

 

 

 

 

… 

Перелік судів із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ, 

місцезнаходження та адреси електронної пошти 

Інформація щодо стадії розгляду судових справ 

Список судових справ, призначених до розгляду 

Відомості про справи про банкрутство 

Протоколи автоматизованого розподілу судових справ між суддями 

Статистична інформація про судові справи та провадження у 

зв’язку з реєстраційними діями щодо прав на земельні ділянки,  

зокрема про кількість скасованих реєстраційних дій судами, 

кількість справ про оскарження реєстраційних дій, розглянутих 

судами, кількість справ із задоволенням позовних вимог 

(скасування реєстраційних дій) 

… 

Національний банк 

… 

Інформація про власників істотної участі надавачів фінансових 

послуг 

Інформація про структури власності надавачів фінансових послуг 

(за кожною установою) 

 

 

 

 

 

… 
 

Національний банк 

… 

Інформація про власників істотної участі надавачів фінансових 

послуг 

Інформація про структури власності надавачів фінансових послуг 

(за кожною установою) 

Інформація про кредити, видані під заставу земельних 

ділянок, у розрізі територіальної одиниці місця розташування 

земельної ділянки, та категорій осіб, а також банків, які 

видали такі кредити 

 

 

… 
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Мін’юст 

… 

Дані центральної бази даних системи електронних торгів 

арештованим майном 

Державний реєстр атестованих судових експертів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
 

Мін’юст 

… 

Дані центральної бази даних системи електронних торгів 

арештованим майном 

Державний реєстр атестованих судових експертів 

Відомості про розгляд звернень Колегії з розгляду скарг на 

рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 

суб’єктів державної реєстрації  щодо випадків порушень при 

здійсненні реєстраційних дій щодо прав на земельні ділянки, 

зокрема про кількість скарг, кількість скасованих 

реєстраційних дій, кількість задоволених скарг, кількість 

відмов по суті (порушення строку, не підтверджено порушення 

права, оскаржуване рішення прийняте відповідно до закону, 

не належить до компетенції Мін’юсту, на момент розгляду 

скарги відбулася державна реєстрація за іншою особою, 

наявний судовий спір з того самого питання між тими ж 

самими сторонами, є рішення органу з цього самого питання, 

ведеться розгляд з того самого питання, відсутні реквізити 

оскаржуваного рішення, право виникло на підставі 

нотаріально посвідчених правочинів) 

… 
 

МВС 

… 

Прогнозна та оперативна інформація про несприятливі погодні 

умови на території населених пунктів 

Місцезнаходження камер автоматичної фіксації швидкості руху 

 

МВС 

… 

Прогнозна та оперативна інформація про несприятливі погодні 

умови на території населених пунктів 

Місцезнаходження камер автоматичної фіксації швидкості руху 
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… 

Мінагрополітики 

Інформація про обсяги державної підтримки виробникам  

сільськогосподарської продукції в розрізі напрямів, 

територіальної одиниці місця реєстрації отримувача державної 

підтримки та категорій осіб 

… 

Мінфін 

… 

Інформація про розподіл субвенцій з державного бюджету 

Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу 
 

Мінфін 

… 

Інформація про розподіл субвенцій з державного бюджету 

Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу 

Інформація про надання державних гарантій для кредитів під 

заставу земельних ділянок, у тому числі кількість правочинів; 

кількість заставлених земельних ділянок, їх площа, відсоткові 

ставки 

Фонд розвитку підприємництва 

Інформація про державну підтримку сільськогосподарських 

товаровиробників у межах програми «Доступні кредити 

5-7-9%» 
 

 
 
В. о. Голови Державної служби України 

з питань геодезії, картографії та кадастру                 Сергій ЗАВАДСЬКИЙ 

 

___  _____________ 2021 р. 


