
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держгеокадастру 

30.12.2021 № 611 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю  

на 2022 рік 
 
 

№ 

 

Питання або проект 

нормативно-правового акта   

Захід,  

що проводитиметься 

у рамках 

консультацій з 

громадськістю  

Строк 

проведення 

консультацій 

 

Заінтересовані сторони, 

яких планується залучити 

до консультацій 

 

Контактні дані 

особи / структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій  

(телефон, e-mail) 
1 2 3 4 5 6 

1 Проект Закону України  

«Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність» 

Оприлюднення  

на вебсайті 

Держгеокадастру 

 

Засідання  

Громадської ради  

при Держгеокадастрі 

Липень 

2022 року 

Органи місцевого 

самоврядування, 

суб’єкти топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності, юридичні  

та фізичні особи  

Департамент розвитку 

національної інфраструктури 

геопросторових даних 

 

тел.: (044) 299 35 14, 
e-mail: topomaps@land.gov.ua 

2 Проект наказу 

Мінагрополітики «Про порядок 

ведення топографічного 

моніторингу» 

Оприлюднення  

на вебсайті 

Держгеокадастру 

 

Засідання  

Громадської ради  

при Держгеокадастрі 

Серпень 

2022 року 

Органи місцевого 

самоврядування, 

суб’єкти топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності, юридичні  

та фізичні особи 

Департамент розвитку 

національної інфраструктури 

геопросторових даних 

 

тел.: (044) 299 35 14, 
e-mail: topomaps@land.gov.ua 

3 Проект наказу 

Мінагрополітики  

«Про  затвердження Порядку 

топографічної зйомки у 

масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500»  

Оприлюднення  

на вебсайті 

Держгеокадастру 

 

Засідання  

Громадської ради  

при Держгеокадастрі 

Серпень 

2022 року 

Органи місцевого 

самоврядування, 

суб’єкти топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності, юридичні  

та фізичні особи 

 

Департамент розвитку 

національної інфраструктури 

геопросторових даних 

 

тел.: (044) 299 35 14, 
e-mail: topomaps@land.gov.ua 



2 

 
1 2 3 4 5 6 

4 Проект наказу 

Мінагрополітики  

«Про  затвердження Порядку 

створення та функціонування 

бази топографічних даних» 

Оприлюднення  

на вебсайті 

Держгеокадастру 

 

Засідання  

Громадської ради  

при Держгеокадастрі 

Серпень 

2022 року 

Органи місцевого 

самоврядування, 

суб’єкти топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності, юридичні  

та фізичні особи 

Департамент розвитку 

національної інфраструктури 

геопросторових даних 

 

тел.: (044) 299 35 14, 
e-mail: topomaps@land.gov.ua 

5 Проект Закону України  

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо охорони ґрунтів та 

відтворення їх родючості»   

Оприлюднення  

на вебсайті 

Держгеокадастру 

 

Засідання  

Громадської ради  

при Держгеокадастрі 

Серпень 

2022 року 

Органи місцевого 

самоврядування, юридичні 

та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

Департамент контролю за 

використанням та охороною 

земель 

 

тел.: (044) 299 35 45, 
e-mail: dgk.kontrol@land.gov.ua 

6 Проект Закону України  

«Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні 

правопорушення щодо 

посилення відповідальності за 

порушення законодавства у 

сфері охорони ґрунтів» 

Оприлюднення  

на вебсайті 

Держгеокадастру 

 

Засідання  

Громадської ради  

при Держгеокадастрі 

Серпень 

2022 року 

Органи місцевого 

самоврядування, юридичні 

та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

Департамент контролю за 

використанням та охороною 

земель 

 

тел.: (044) 299 35 45, 
e-mail: dgk.kontrol@land.gov.ua 

7 Проект Закону України  

«Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний 

земельний кадастр» 

щодо надання сертифікованим 

інженерам-землевпорядникам 

статусу державних кадастрових 

реєстраторів» 

 

Оприлюднення  

на вебсайті 

Держгеокадастру 

 

Засідання  

Громадської ради  

при Держгеокадастрі 

Грудень 

2022 року 

Юридичні та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання 

(сертифіковані інженери-

землевпорядники), державні 

кадастрові реєстратори 

Департамент ведення 

державного земельного 

кадастру 

 

тел.: (044) 299 35 34, 
e-mail: kyrylyuk@land.gov.ua 



3 

 
1 2 3 4 5 6 

8 Інші проекти нормативно-

правових актів із важливих 

питань реалізації державної 

політики у сфері топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності, земельних відносин, 

землеустрою, у сфері 

Державного земельного 

кадастру, державного нагляду 

(контролю)  

в агропромисловому комплексі 

в частині дотримання 

земельного законодавства, 

використання та охорони 

земель усіх категорій і форм 

власності, родючості ґрунтів 

Оприлюднення  

на вебсайті 

Держгеокадастру, 

засідання круглого 

столу, конференції, 

засідання  

Громадської ради  

при Держгеокадастрі 

Протягом 

2022 року 

Органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування, юридичні 

та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

Відділ взаємодії із ЗМІ та 

роботи з громадськістю   

Департаменту забезпечення 

діяльності служби 

 

тел.: (044) 299 35 61, 

e-mail: press@land.gov.ua 

 

 

 

Директор Департаменту  

забезпечення діяльності служби                                                                                                              Ксенія ДРУЖИНІНА 


