
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності 

розробників документації із землеустрою та виконавців 

топографо-геодезичних і картографічних робіт 

загальнодержавного призначення» 
 

 

1. Мета 

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування 

відповідальності розробників документації із землеустрою та виконавців 

топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення» 

(далі – проект постанови) є затвердження Порядку і правил проведення 

обов’язкового страхування відповідальності розробників документації 

із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт 

загальнодержавного призначення відповідно до вимог положень частини другої 

статті 7 Закону України «Про страхування» та положень підпункту 10 пункту 12, 

пункту 18, підпункту 36 пункту 19 розділу І Закону України від 28 квітня 2021 р. 

№ 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин». 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Частиною другою статті 7 Закону України «Про страхування» визначено, що 

для здійснення обов’язкового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше 

не визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми 

типового договору, особливі умови ліцензування обов’язкового страхування, 

розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику 

актуарних розрахунків. 

Відповідно до положень підпункту 10 пункту 12, пункту 18, підпункту 36 

пункту 19 розділу І Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (далі – Закон) 

запроваджується обов’язкове страхування відповідальності розробників 

документації із землеустрою та відповідальності виконавців топографо-

геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення. 

Зазначені норми Закону відповідно до положень абзацу третього частини 

першої розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» набирають чинності через 

рік з дня опублікування цього Закону (з 26 травня 2022 р.). 

Враховуючи зазначене, існує необхідність на законодавчому рівні 

врегулювати Порядок і правила проведення обов’язкового страхування 

відповідальності розробників документації із землеустрою та виконавців 

топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення. 
 

3. Основні положення проекту акта 
Проектом постанови передбачається визначити та затвердити Порядок і 

правила проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників 

документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і 

картографічних робіт загальнодержавного призначення (далі – Правила і порядок). 
 



2 

4. Правові аспекти 
Проект постанови розроблено відповідно до положень підпункту 10 пункту 12, 

пункту 18, підпункту 36 пункту 19 розділу І Закону, Положення про Державну 

службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15. 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат із державного та 

місцевих бюджетів. 
 

6. Позиція заінтересованих сторін 
Проект потребує погодження з Міністром аграрної політики та продовольства 

України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, 

Державною регуляторною службою України. 

Потребує проведення цифрової експертизи Міністерством цифрової 

трансформації України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції 

України. 

Проект постанова потребує визначення Національним агентством з питань 

запобігання корупції необхідності проведення антикорупційної експертизи. 

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, 

функціонування і застосування української мови як державної. 

Проект постанови також не стосується сфери наукової та науково-технічної 

діяльності та не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України 

з питань розвитку науки і технологій. 
 

7. Оцінка відповідності 
У проекті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань України 

у сфері європейської інтеграції. 

У проекті постанови відсутні положення, що стосуються прав і свобод, 

гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. 

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 ризики вчинення корупційних правопорушень та 

правопорушень, пов’язаних з корупцією. 
 

8. Прогноз результатів 

Реалізація проекту постанови забезпечить встановлення правил і порядку, які 

визначать процедуру надання гарантій захисту прав замовників документації із 

землеустрою, замовників топографо-геодезичних і картографічних робіт 

загальнодержавного призначення та третіх осіб. 



3 
Реалізація проекту наказу матиме вплив на розвиток ринкового середовища 

у сфері надання послуг з виконання землевпорядних та топографо-геодезичних 

робіт загальнодержавного призначення та полягатиме у посиленні 

відповідальності суб’єктів господарювання, виконавців таких робіт, за якість 

розробленої документації із землеустрою та якість топографо-геодезичних робіт 

загальнодержавного призначення. 

Вплив на забезпечення захисту прав та інтересів замовників документації із 

землеустрою, замовників топографо-геодезичних і картографічних робіт 

загальнодержавного призначення (далі – замовники) та третіх осіб, за умови 

настання страхового випадку, полягатиме у можливості отримання замовниками 

та/або третіми особами виплати страхового відшкодування в розмірі заподіяної їм 

майнової шкоди, визначеного судовим рішенням, що набрало законної сили, або 

письмовою вимогою (претензією). 

 

Заінтересована 

сторона 

Вплив реалізації акта на 

заінтересовану сторону 

Пояснення очікуваного 

впливу 

Замовники 

документації із 

землеустрою, за-

мовники топог-

рафо-геодезичних і 

картографічних 

робіт загально-

державного призна-

чення та треті особи 

Забезпечення захисту прав 

замовників документації із 

землеустрою, замовники 

топографо-геодезичних і 

картографічних робіт 

загальнодержавного 

призначення 

Реалізація проекту постанови 

надасть гарантії для захисту 

порушених прав замовникам 

документації із землеустрою, 

замовникам топографо-

геодезичних і картографічних 

робіт загальнодержавного 

призначення та забезпечить 

можливість отримання ними 

виплати страхового 

відшкодування в розмірі 

заподіяної майнової шкоди 

Суб’єкти гос-

подарювання (роз-

робники докумен-

тації із земле-

устрою, виконавці 

топографо- 

геодезичних робіт 

загально-

державного 

призначення) 

Забезпечення посилення 

відповідальності суб’єктів 

господарювання 

(розробників документації 

із землеустрою, виконавців 

топографо-геодезичних 

робіт загальнодержавного 

призначення) перед 

замовниками за якість 

розробленої документації 

та виконані роботи 

Реалізація проекту постанови 

сприятиме посиленню 

відповідальності суб’єктів 

господарювання, виконавців 

таких робіт, за якість 

розробленої документації із 

землеустрою та якість 

виконання топографо-

геодезичних робіт 

загальнодержавного 

призначення 

 
 

В. о. Голови Державної служби  

України з питань геодезії, картографії  

та кадастру                Сергій ЗАВАДСЬКИЙ 

 

_________________________2021 р. 


