
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження Порядку консервації земель» 

 

1. Мета 

 

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку консервації земель» є визначення організаційних засад 

проведення консервації деградованих і малопродуктивних земель, господарське 

використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а 

також техногенно забруднених земель, на яких неможливо одержати екологічно 

чисту продукцію, а перебування людей на таких земельних ділянках є 

небезпечним для їх здоров’я. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 

Законом України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» внесено зміни до статті 172 

Земельного кодексу України, якими передбачено, що Порядок консервації 

земель встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Враховуючи вищезазначене, Державною службою України з питань 

геодезії, картографії та кадастру розроблено проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку консервації земель». 

 

3. Основні положення проекту акта 

 

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок консервації земель. 

 

4. Правові аспекти 

 

У цій сфері правового регулювання діють Земельний кодекс України, 

закони України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин», «Про охорону земель», «Про 

землеустрій», «Про Державний земельний кадастр» та інші нормативно-правові 

акти. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових коштів державного 

та місцевих бюджетів. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

 



2 
 

Проект постанови не потребує проведення консультацій із 

заінтересованими сторонами. 

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю. 

Проект постанови не потребує розгляду Науковим комітетом Національної 

ради України з питань розвитку науки і технологій. 

Проект постанови потребує погодження з Міністром аграрної політики та 

продовольства України, Міністерством економіки України, Міністерством 

фінансів України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 

України, Державною регуляторною службою України, а також потребує 

проведення цифрової експертизи Міністерством цифрової трансформації 

України, правової експертизи – Міністерством юстиції України та 

антикорупційної експертизи – Національним агентством з питань запобігання 

корупції. 

 

7. Оцінка відповідності 

 

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної 

експертизи. 

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принципи 

забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок. Проект постанови 

матиме однаковий вплив на представників обох статей.  

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує 

проведення громадської антикорупційної експертизи. 

 

8. Прогноз результатів 

 

Реалізація проекту постанови підвищить ефективність державного 

регулювання у сфері земельних відносин та удосконалить порядок проведення 

консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених 

земель. 

 

 

В. о. Голови Державної служби  

України з питань геодезії,  

картографії та кадастру                          Сергій ЗАВАДСЬКИЙ 
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