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1. ÇÅÌËß: ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß, ÑÏÎÑÎÁÈ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою 
охороною держави, що визначається у Земельному кодексі України. Право 
власності на землю гарантується. Використання власності на землю не може 
завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, по-
гіршувати екологічну ситуацію й природні якості землі.

Термін «земля» має багато значень, що обумовлено різними функція-
ми, які виконує земля в природокористуванні, ґрунтознавстві, економіці, 
геополітиці, містобудуванні тощо. Ці значення не є взаємовиключними, 
а взаємодоповнюючими, адже йдеться про різні аспекти одного й того ж 
явища.

Зокрема, «земля» це:
1) частина природного довкілля, яке нас оточує та має такі ознаки, як рельєф, 

ландшафт, ґрунтовий покрив, біорізноманіття тощо;
2) первинний елемент екосистеми: місце розташування для природних 

ресурсів (надра, вода, ліс);
3) територія для розміщення і функціонування місць проживання людей: сіл, 

міст, організація комунікацій та інших видів антропогенної діяльності;
4) сукупність земельних ділянок об’єктів цивільних відносин; 
5) простір, який є основою державного суверенітету, адміністративно-

територіального поділу, виробництва та іншої господарської діяльності;
6) просторова основа для розміщення окремих будівель;
7) засіб виробництва сільськогосподарської продукції;
8) інвестиційний потенціал економічного розвитку;
9) основа історико-культурної самобутності українського народу;
10) території з унікальним природоохоронним статусом;
11) тощо.

Земля має важливе суспільне значення, адже важко уявити собі існуван-
ня людей без прив’язки до певної території та ресурсів, які вона містить. 
Завданням земельного права є врегулювати відносин щодо користування 
землею, її відновлення та охорони для забезпечення потреб суспільства, а 
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також забезпечити дотримання всіх природоохоронних умов з метою га-
рантування існування землі як цілісної екосистеми.

Земельний кодекс України визначає, що до земель України належать усі 
землі в межах її території, в тому числі острови та землі, зайняті водними 
об’єктами, які за основним цільовим призначенням поділяються на категорії.

Категорії земель, які наведені у статті 19, визначають способи викорис-
тання земель відповідного цільового призначення, більш докладно у табл.  1, 
що нижче.123456

Таблиця 1
Категорії земель щодо цільового призначення

Кате г ор ії 
земель

Способи використання цієї 
 ка          тегорії земель (обмеження)

Правові підстави 
використання земель 

певної категорії

а) землі 
сільськогоспо-
дарського 
призначення1

Землями сільськогосподарського 
призначення визнаються землі, на-
дані для виробництва сільськогос-
подарської продукції, здійснення 
сільськогосподарської науково-
дослідної та навчальної діяльності, 
розміщення відповідної виробни-
чої інфраструктури, у тому числі 
інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції, 
або призначені для цих цілей:
 а ) сільськогосподарські угіддя 
(рілля, багаторічні насадження, 
сіножаті, пасовища та перелоги);

Закон України «Про 
особисте селянське 
господарство»2

Закон України 
«Про фермерське 
господарство»3

Закон України «Про 
охорону земель»4

Закон України «Про 
землеустрій»5

Закон України 
«Про державний 
контро ль за 
використанням та 
охороною»6

1 Глава 5 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15
3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15
4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15
5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15
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а) землі 
сільськогоспо-
дарського 
призначення
(продовження)

б ) несільськогосподарські угіддя 
(господарські шляхи і прогони, 
полезахисні лісові смуги та інші 
захисні насадження, крім тих, що 
віднесені до земель інших кате-
горій, землі під господарськими 
будівлями і дворами, землі під 
інфраструктурою оптових ринків 
сільськогосподарської продукції, 
землі тимчасової консервації тощо).

У вага! Землі сільськогосподар-
ського призначення не можуть 
передаватись у власність інозем-
цям, особам без громадянства, 
іноземним юридичним особам 
та іноземним державам.

Д ля потреб, не пов’язаних з веден-
ням сільськогосподарського ви-
робництва, надаються переважно 
несільськогосподарські угіддя або 
сільськогосподарські угіддя гіршої 
якості.

Закон України 
«Про порядок 
виділення в натурі 
(на місцевості) 
земельних ділянок 
власникам 
земельних часток 
(паїв)»7

Закон України «Про 
оптові ринки 
сільськогосподар-
ської продукції»8 

Закон України «Про 
рослинний світ»9 

б) землі 
житлової та 
громадської 
забудови10

До земель  житлової та громадської 
забудови належать земельні ділян-
ки в межах населених пунктів, які 
використовуються для розміщення 
житлової забудови, громадських 
будівель і споруд, інших об’єктів 
загального користування.

Закон України 
«Про регулювання 
містобудівної 
діяльності»11

Закон України 
«Про Генеральну 
схему планування 
території України»12

789101112

7 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-15
8 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1561-17
9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14
10 Глава 6 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
12 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14

Продовження таблиці 1
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Продовження таблиці 1

б) землі 
житлової та 
громадської 
забудови
(продовження)

Використа н ня земель житлової 
та громадської забудови здійсню-
ється відповідно до генерального 
плану населеного пункту, іншої 
містобудівної документації, плану 
земельно-господарського устрою 
з дотриманням будівельних норм, 
державних стандартів і норм.

Закон України 
«Про основи 
містобудування»13

Закон України 
«Про архітектурну 
діяльність»14

Закон України 
«Про комплексну 
реконструкцію 
кварталів 
(мікрорайонів) 
застарілого 
житлового фонду»15

Закон України 
«Про благоустрій 
населених 
пунктів»16

Закон України 
«Про правовий 
режим території, 
що зазнала 
радіоактивного 
забруднення 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи»17

1314151617

13 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12
14 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14
15 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/525-16
16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/791%D0%B0-12
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Продовження таблиці 1

в) землі 
природно-
заповідного 
та іншого 
природо-
охоронного 
призначення18

До земель п р и родно-заповідного 
фонду включаються природні те-
риторії та об’єкти (природні за-
повідники, національні природні 
парки, біосферні заповідники, ре-
гіональні ландшафтні парки, заказ-
ники, пам’ятки природи, заповідні 
урочища), а також штучно створені 
об’єкти (ботанічні сади, дендро-
логічні парки, зоологічні парки, 
парки-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва).
До земель ін ш ого природоохо-
ронного призначення належать 
земельні ділянки, в межах яких є 
природні об’єкти, що мають особ-
ливу наукову цінність.

Закон України 
«Про природно-
заповідний фонд 
України»19

Закон України 
«Про екологічну 
мережу»20

г) землі 
оздоровчого 
призначення21

До земель оздоровч ого призна-
чення належать землі, що мають 
природні лікувальні властивості, 
які використовуються або можуть 
використовуватися для профілак-
тики захворювань і лікування 
людей.
На землях оздоров ч ого призна-
чення забороняється діяльність, 
яка суперечить їхньому цільовому 
призначенню або може негативно 
вплинути на природні лікувальні 
властивості цих земель.

Закон України 
«Про курорти»22

1819202122

18 Глава 7 Земельного кодексу Укарїни. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
19 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
20 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1864-15
21 Глава 8 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
22 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14
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Продовження таблиці 1

г) землі 
оздоровчого 
призначення
(продовження)

На територіях ліку вально-оздо-
ровчих місцевостей і курортів вста-
новлюються округи й зони санітар-
ної (гірничо-санітарної) охорони.
У межах округу сан ітарної (гірни-
чо-санітарної) охорони забороня-
ються передача земельних ділянок у 
власність і надання у користування 
підприємствам, установам, органі-
заціям і громадянам для діяльності, 
несумісної з охороною природних 
лікувальних властивостей і відпо-
чинком населення.

ґ) землі 
рекреаційного 
призначення23

До земель рекреаційного  при-
значення належать землі, які ви-
користовуються для організації 
відпочинку населення, туризму та 
проведення спортивних заходів.
До земель рекреаційног о  призна-
чення належать земельні ділянки 
зелених зон і зелених насаджень 
міст та інших населених пунктів, 
навчально-туристських та еколо-
гічних стежок, маркованих трас, 
земельні ділянки, зайняті терито-
ріями будинків відпочинку, пансіо-
натів, об’єктів фізичної культури 
і спорту, туристичних баз, кем-
пінгів, яхт-клубів, стаціонарних і 
наметових туристично-оздоровчих 
таборів, будинків рибалок і мис-
ливців, дитячих туристичних

Закон України 
«Про туризм»24

Закон України 
«Про фізичну 
культуру і спорт»25

232425

23 Глава 9 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
24 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
25 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12
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Продовження таблиці 1

ґ) землі 
рекреаційного 
призначення
(продовження)

станцій, дитячих та спортивних та-
борів, інших аналогічних об’єктів, 
а також земельні ділянки, надані 
для дачного будівництва і спору-
дження інших об’єктів стаціонарної 
рекреації.

д) землі 
історико-
культурного 
призначення26

До земель історико-культурного 
призначення належать землі, на 
яких розташовані пам’ятки куль-
турної спадщини, їх комплекси 
(ансамблі), історико-культурні 
заповідники, історико-культурні 
заповідні території, охоронювані 
археологічні території, музеї просто 
неба, меморіальні музеї-садиби.
Навколо історико-культу р н и х 
об’єктів встановлюються зони 
охорони пам’яток із забороною 
діяльності, що шкідливо впливає 
або може вплинути на додержання 
режиму використання таких земель.

Закон України 
«Про охорону 
археологічної 
спадщини»27

Закон України 
«Про охорону 
культурної 
спадщини»28

е) землі 
лісогоспо-
дарського 
призначення29

До земель лісогосподарського при-
значення належать землі, вкриті 
лісовою рослинністю, а також не 
вкриті лісовою рослинністю, не-
лісові землі, які надані та вико-
ристовуються для потреб лісового 
господарства спеціалізованим дер-
жавним а б о  комунальним лісогос-
подарським підприємствам.

Лісовий кодекс 
України30

2627282930

26 Глава 10 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
27 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1626-15
28 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
29 Глава 11 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
30 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
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Продовження таблиці 1

є) землі 
водного 
фонду31

У прибережних захисних смугах  
 у з д овж морів, морських заток і ли-
манів та на островах у внутрішніх 
морських водах забороняється:
а) влаштування полігонів побу-
тови х та промислових відходів і 
накопичувачів стічних вод;
б) влаштування вигребів для нако-
п ичення господарсько-побутових 
стічних вод об’ємом понад 1 кубіч-
ний метр на добу;
в) влаштування полів фільтрації 
т а створення інших споруд для 
прий мання і знезаражування рід-
ких відходів;
г) застосування сильнодіючих 
пест ицидів.

Водний кодекс 
України32

Закон України 
«Про меліорацію 
земель»33

ж) землі 
промисловості, 
транспорту, 
зв’язку, 
енергетики, 
оборони 
та іншого 
призначення34

Землями промисловості, транспор-
ту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення визнаються 
земельні ділянки, надані в установ-
леному порядку підприємствам, 
установам та організаціям для 
здійснення відповідної діяльності.
Порядок використання земель про-
мисловості,  транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого 
призначення встановлюється за-
коном.

Закон України 
«Про використання 
земель оборони»35

Закон України «Про 
транспорт»36

Закон України 
«Про індустріальні 
парки»37

31323334353637

31 Глава 12 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
32 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80
33 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1389-14
34 Глава 13 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
35 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1345-15
36 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80
37 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17
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Продовження таблиці 1

ж) землі 
промисловості, 
транспорту, 
зв’язку, 
енергетики, 
оборони 
та іншого 
призначення
(продовження)

До земель промисловості належать 
землі, на дані для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд 
промислових, гірничодобувних, 
транспортних та інших підпри-
ємств, їх під’їзних шляхів, інже-
нерних мереж, адміністративно-
побутових будівель, інших споруд.
Розміри земельних ділянок, що 
надаються дл я зазначених цілей, 
визначаються відповідно до затвер-
джених в установленому порядку 
державних норм і проєктної доку-
ментації, а відведення земельних ді-
лянок здійснюється з урахуванням 
черговості їх освоєння.

Закон України «Про 
телекомунікації»38

Закон України «Про 
землі енергетики 
та правовий режим 
спеціальних зон 
енергетичних 
об’єктів»39

Закон України «Про 
автомобільний 
транспорт»40

Повітряний кодекс 
України41

Кодекс України про 
надра42

Джерело: узагальнено на основі законів України. 3839404142

Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 
користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі. 
Перебування земель у запасі означає, що вони не надані у власність або 
користування громадянам чи юридичним особам. Такі землі не є нічий-
ними: вони перебувають або у комунальній, або у державній власності, на 
що вказують положення ч. 2 ст. 83, ч. 1 ст. 84 ЗКУ43. Землі запасу за чинним 
ЗКУ не є окремою категорією земель, оскільки критерій, за яким вони ви-
діляються, не пов’язаний із їхнім цільовим призначенням. Тобто землями 
запасу можуть бути землі будь-якого цільового призначення.

38 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15
39 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17
40 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
41 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17
42 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80
43 https://legalexpert.in.ua/komkodeks/zku/86-zku/2995-19.html
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Земельні відносини часто сприймаються як відносини власності, тобто 
як цивільно-правові відносини, коли власник має певні гарантії користу-
вання земельними ділянками для задоволення власних потреб.

Проте, коли ми говоримо про управління землею, площина дискусії із 
цивільно-правової переходить у публічно-правову. Адже управляє землею 
держава відповідно до встановлених процедур з метою гарантування усім 
суб’єктам суспільних відносин використання наданих їм земельних ділянок 
згідно з потребами та в межах цільового призначення.

Питанню управління землею відведено у Земельному кодексі України 
цілий розділ VII, який складається із кількох глав. Перерахуємо та опишемо 
ці глави, адже вони ілюструють заходи, які здійснюються для належного 
управління земельними відносинами. Варто відмітити, що управління землею 
не зводиться до розпорядження певним матеріальним об’єктом — землею. 
Управляння землею — це у першу чергу керування суб’єктами земельних 
відносин та порядком здійснення ними своїх повноважень. Для належного 
управління землями важливо, щоб усі суб’єкти знали про коло повноважень, 
якими вони наділені, правильно їх застосували, а також мали доступ до ін-
струментів впливу на якість документації із землеустрою та просторового 
планування. 

Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць44

Просторове плану в ання населеного пункту починається із визначення 
меж останнього. Зміна меж — актуальна тема з огляду на поглинання вели-
кими містами навколишніх сіл. Децентралізація, яка повинна завершитись 
у 2020 році, теж пов’язана із зміною меж населених пунктів.

Оскільки закону України про територіальний устрій України немає, 
встановлення та зміна меж району, села, селища, міста, району у місті 
здійснюється у порядку, визначеному Земельним кодексом України. Межі 
адміністративних одиниць — це умовні замкнені лінії на поверхні землі, 
що відокремлюють території районів, сіл, селищ, міст, районів у місті від 
інших територій. Їх зміна не тягне за  собою припинення права власності і 

44 Глава 29 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
2768-14
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права користування земельними ділянками, крім земельних ділянок, які з 
державної власності переходять у власність територіальної громади. Однак 
для власника земельної ділянки виникають певні правові наслідки. Наприк-
лад, змінюється адреса, податкові органи, бюджет, куди сплачується плата 
за землю тощо. Зміна адреси вимагатиме внесення змін до правовстанов-
люючих документів, а це додаткові затрати часу та коштів. Зміна бюджету 
може вп л и в а ти на ставки земельного податку, орендної плати тощо.

Відповідно до Тимчасового порядку реалізації експериментального 
проєкту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 
майна45 «адреса об’єкта будівництва, адреса об’єкта нерухомого майна» 
означає унікальну структуровану сукупність реквізитів, що використову-
ються для ідентифікації об’єкта та визначення місця його розташування на 
місцевості. Серед основних реквізитів адреси об’єкта будівництва, об’єкта 
нерухомого майна є: назва адміністративно-територіальної одиниці (Авто-
номна Республіка Крим; область; міста Київ та Севастополь); назва райо-
ну — для населених пунктів районного підпорядкування; назва населеного 
пункту або назва селищної чи сільської ради.

Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і 
змінюються за проєктами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
адміністративно-територіальних одиниць відповідно до Закону України 
«Про земле устрій». Проєкти землеустрою щодо зміни меж населених пунк-
тів розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів та 
проходять процедуру стратегічної екологічної оцінки46.

Земельний кодекс визначає органи влади, уповноважені на затвердження 
відповідних меж адміністративних одиниць. Рішення про затвердження 
межі передбачає попереднє затвердження відповідної документації із земле-
устрою, тому рішення про зміну меж вважається одночасним затвердження 
такої документації (табл. 2). 

Таблиця 2
Визначення органів, які готують подання, та які затверджують 

межі адміністративних одиниць

Межі адміністративних 
одиниць

Орган, що затверджує 
межі

Орган, що готує 
подання

Районів та міст Верховна Рада України Кабінет Міністрів України

Межі сіл та селищ Районна рада Сільська, селищна рада

45 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2019-%D0%BF
46 Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/2354-19
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Продовження таблиці 2

Межі сіл та селищ, 
що не входять у район, 
або якщо районна 
рада не утворена

Верховною Радою 
Автономної 

Республіки Крим, 
обласними, 

Київською та 
Севастопольською 
міськими радами

Сільська, 
селищна рада

Межі районів у містах Міська рада Районна у місті рада

Складено автором.

Проєкти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-
територіальних одиниць проходять обов’язкову державну експертизу зем-
левпорядної документації 47.

47 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15 Державна експертиза землевпорядної до-
кументації (далі — державна експертиза) — це діяльність, метою якої є дослідження, 
перевірка, аналіз та оцінка об’єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам 
законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка об-
ґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об’єктів експертизи. Обов’язковій 
державній експертизі підлягають:

• схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони 
земель адміністративно-територіальних одиниць;

• проєкти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіа-
льних одиниць;

• проєкти 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 ре-
жимоутворюючих об’єктів;

• проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок особливо цінних земель, 
земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природо-
охоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

• проєкти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
• проєкти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сіль-

ськогосподарських підприємств, установ та організацій;
• технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель у разі формування 

земельних ділянок за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського 
призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історико-культурного призначення;

• технічна документація з бонітування ґрунтів, нормативної грошової оцінки зе-
мельних ділянок.
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Планування використання земель48

Пл а н ування землекористування — важлива частина управління землями. 
Планування використання земель відбувається відповідно до документів із 
землеустрою49 та містобудування50, а також із урахуванням лісовпорядку-
вання, водоохоронного планування та іншого природоохоронного плану-
вання. Планування використання земель є частиною загальнодержавної 
системи планування та розвитку України51, а також частиною планування 
охорони довкілля та природоресурсного планування52.

З метою узгодження потреб в економічн ому розвитку території та вра-
хування природоохоронних вимог розробляються загальнодержавні про-
грами використання та охорони земель, які затверджуються відповідними 
радами (табл. 3).

Таблиця 3
Загальнодержавні програми використання та охорони земель

Назва програми Орган, який затверджує

Загальнодержавні програми викорис-
тання та охорони земель розробляються 
відповідно до програм економічного, 
науково-технічного і соціального роз-
витку України

Затверджуються Верховною Радою 
України

Регіональні програми використання 
та охорони земель розробляються Ра-
дою міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласними державними адмі-
ністраціями

Затверджуються Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим та 
обласними радами

Програми використання та охорони 
земель розробляються Київською і Се-
вастопольською міськими державними 
адміністраціями

Затверджуються радою міст Києва 
і Севастополя

Складено автором.

48 Глава 30 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
49 Закон України «Про землеустрій». URL: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

ru/858-15
50 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». URL: http://https://zakon.

rada.gov.ua/laws/show/3038-17
51 Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного 

і соціального розвитку України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1602-14
52 Закон України. «Про охорону навколишнього природного середовища» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
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Раціональне землекористування і природокористування — це пошук 
балансу між економічними та природоохоронними складовими. Такий ба-
ланс шукають через компроміс, коли буде забезпечено достатньо вигоди за 
мінімального негативного впливу на довкілля. Таке компромісне рішення є 
раціональним, проте не завжди ефективним. Від ефективного рішення очі-
кується, що за мінімального вкладу буде велика вигода. Ефективне рішення 
завжди шукає бізнес. Державні органи влади та інститути громадянського 
суспільства шукають раціональні рішення. Найбільш раціональне та ефективне 
рішення у земельних відносинах допомагають знайти процедури підготовки 
документів із землеустрою, а з 2018 року також стратегічна екологічна оцінка53.

Концепція Державної цільової програми розвитку земельних відносин 
в Україні на період до 2020 року була схвалена розпорядженням КМУ 17 
червня 2009 р. № 743-р54. Вона містить опис очікуваних результатів виконання 
Програми та визначення її ефективності, серед яких відмічено підвищення 
ефективності та екологічної безпеки використ ання суспільством земельних 
ресурсів; здійснення раціоналізації (оптимізації) землекористуванн я та 
створення інвестиційно-привабливого і сталого землекористування.

Для пошуку правильних рішень з метою управління землям и   передба-
чається районування земель України в межах відповідних зон. Наприклад, 
природно-сільськогосподарське районування земель — це поділ території з 
урахуванням природних умов та агробіологічних вимог сільськогосподарських 
культур. Природно-сільськогосподарське районування земель є осново ю для 
оцінки земель55 і розроблення землевпорядної документації щодо викорис-
тання та охорони земель. Використання та охорона сільськогосподарських 
угідь здійсн юються відповідно до природно-сільськогосподарського райо-
нування. Порядок здійснення природно-сільськогосподарського, еколог о-
економічного, протиерозійного та інших видів районування земель затвер-
джений постановою КМУ від 26 травня 2004 р. № 68156.

Районування земель здійснюється з урахуванням екологічних к ритеріїв, 
зокрема: кліматичних, геоморфологічних, гідрологічних умов , властивості 
ґрунтів, площі деградованих і малопродуктивних земель тощо; рівня пере-
творення природного середовища, його стійкості до антропогенного на-
вантаження та ступеня ураженості території негативними геологічними 
процесами; інтенсивності ерозійних процесів, їх причин, ступеня та динаміки 
еродованості ґрунтів, однотипності протиерозійних заходів; кількісного 

53 Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2354-19

54 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2009-%D1%80
55 Закон України «Про оцінку землі». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
56 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/681-2004-%D0%BF
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вмісту токсичних забруднюючих речовин (пестициді в, важких металів, 
радіонуклідів тощо), мікроелементів та ступеня придатності ґрунтів для 
вирощування сільськогосподарських культур. Уся ця інформація необхідна 
і для проведення стратегічної екологічної оцінки.

Порядок здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-
економічного, протиерозійного та інших видів районування земель визначає, 
що природно-сільськогосподарське районування земель будується за певною 
системою, яка враховує ієрархічні взаємопідпорядковані таксономічні ви-
діли (іншими словами врахування природної структури певних територій). 
Це дозволяє краще оцінити землі України, які мають різну оцінку, залежно 
від того, де вони знаходяться. Рівнинна частина України має природно-
сільськогосподарські зони57 та природно-сільськогосподарські райони. Гірські 
системи України структуруються від гірської природно-сільськогосподарської 
області до природно-сільськогосподарського району.

В Україні виділяється п’ять природно-сільськогосподарських  зон (зона 
Полісся, зона Лісостепу, зона Степу, зона Степу Посушливого, Сухостепова 
зона) та дві гірські природно-сільськогосподарські області (Карпатська, 
Кримська).

У межах населених пунктів теж здійснюється зонування земель. Зону-
вання земель у межах населеного пункту відбувається відповідно до Закону 
України «Про регулювання містобудівної документації»58. При зонуванні 
земель населеного пункту встановлюються вимоги  щодо допустимих видів 
забудови та іншого використання земельних ділянок у межах окремих зон 
з метою деталізації генерального плану. 

План зонування території розробляється з метою створення спри ятли-
вих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання 
надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня 
забруднення навколишнього природного середовища, охорони та викорис-
тання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів 
історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського 
призначення і лісів та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

План зонування території встановлює функціональне призначення,  
 вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного 
пункту, їх ландшафтної організації.

Зонування території здійснюється з дотриманням різних вимог, з о крема 
щодо узгодження меж зон з межами територій природних комплексів, сму-

57 Зони — це найвищі таксономічні одиниці районування території України
58 Закон України «Про регулювання містобудівної документації». URL: https://zakon.

rada.gov.ua/laws/show/3038-17
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 гами санітарно-захисних, санітарних, охоронних та інших зон обмеженого 
використання земель, червоними лініями та відображення меж прибережних 
захисних смуг і пляжних зон во дних об’єктів.

Наприклад, під час зонування території міста Львова на вул. Ста р озне-
сенській упустили той момент, що новий власник купив кілька одноповер-
хових садиб, які включені в зону антропогенних ландшафтів. Це означає, що 
на ці території діють певні обмеження відповідно до закону України «Про 
природно-заповідний фонд України», і навіть при об’єднанні усіх цих ділянок 
в одну — їх не можна перевести у зону багатоквартирної житлової забудови, 
оскільки це не відповідатиме проєкту організації території Регіонального 
ландшафтного парку «Знесіння»59.

План зонування території затверджується на пленарних засіданнях 
 с і льської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання.План 
зонування території не підлягає експертизі, у тому числі він  не підлягає 
стратегічній екологічній оцінці, проте це дієвий інструмент контролю за 
охороною земель органу місцевого самоврядування.

Землеустрій60

Землеустрій — це процес, за допомогою якого прий м а ються рішення  щ одо 
такого управління землями, щоб забезпечити  раціональне використання 
та охорону земель, створення сприятливого екологічного середовища та 
поліпшення природних ландшафтів.

Основні завдання землеустрою визначено законом. Більшість завдань 
 м ають природоохоронний характер, зокрема через землеустрій реалізуєть-
ся політика держави щодо науково обґрун тованого перерозподілу земель, 
формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань з 
усуненням недоліків у розташуванні земель, створення екологічно сталих 
ландшафтів і агросистем.

Увага! Ландшафт — територіальна система, яка складається з природних 
та антропогенних компонентів. Залежно від співвідношення цих компонентів 
розрізняють природні, антропогенні ландшафти та природно-антропогенні 
ландшафти. 

Агросистема — спеціально спланована територія для оптимального отри-
мання сільськогосподарської продукції (поля+пасовища+сінокіс та інші). 
Україна є стороною Європейської ландшафтної конвенції61, проте закону 
України про охорону ландшафтів немає дотепер.

59 Природно-заповідний фонд: земельні питання. URL: http://epl.org.ua/human-posts/
pryrodno-zapovidnyj-fond-zemelni-pytannya/

60 Глава 31 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
61 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_154
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Незважаючи на те, що на землеустрій покладається також організація 
 т е риторій сільськогосподарських підприємств із створенням просторових 
умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та 
охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження про-
гресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення 
співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо- і 
пасовищезмін, на практиці ця норма не виконується. Недотримання цієї 
норми призводить до масового використання пестицидів та інших агро-
хімікатів, оскільки руйнуються сталі екосистеми.

Таке завдання землеустрою, як розроблення системи заходів зі збережен ня 
і поліпшення природних ландшафтів, відновлення і підвищення родючості 
ґрунтів, рекультивації порушених земель і землювання малопродуктивних 
угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного 
засолення і заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами 
і хімічними речовинами та інших видів деградації, з консервації деградо-
ваних і малопродуктивних земель, попередження інших негативних явищ 
майже не використовується.

Землеустрій здійснюється суб’єктами господарювання (сертифікованим и  
 з емлевпорядниками)62, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із 
законом, за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Авто-
номної Республіки Крим і місцевих бюджетів, а також коштів громадян та 
юридичних осіб.

Землеустрій здійснюється відповідно до однойменного закону. Закріпле н і 
на рівні закону вимоги до проєктів землеустрою часто не дозволяють по-
бачити, що його завдання не просто зафіксувати існуючий стан, а з враху-

62 Відповідно до ст. 66 Закону України «Про землеустрій», відповідальними осо-
бами за якість робіт із землеустрою можуть бути лише сертифіковані інженери-
землевпорядники. Сертифікованими інженерами-землевпорядниками є особи, які 
мають вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі знань землеустрою, 
мають стаж роботи за спеціальністю не менше одного року, склали кваліфікаційний 
іспит, одержали сертифікат та зареєстровані в Державному реєстрі сертиф ікованих 
інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій». 
Сертифікованим інженером-землевпорядником не може бути особа, обмежена у 
дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
Сертифікований інженер-землевпорядник має особисту печатку, на якій зазначаються 
його прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної 
податкової служби та мають відмітку у паспорті).
Державний реєстр сертифікованих інженерів землевпорядників можна знайти за 
посиланням. URL: https://land.gov.ua/info/derzhavnyi-reiestr-sertyfi kovanykh-inzheneriv-
zemlevporiadnykiv/
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ванням усіх існуючих правових режимів земель та оцінки можливих змін у 
майбутньому підготувати пропозицію для прийняття правильного рішення 
у частині просторового планування. Сподіваємось, що процедура СЕО до-
зволить розставити правильні акценти у цій процедурі.

Підтверджується природоохоронний аспект землеустрою також по-
ложеннями ст. 20 Закону України «Про землеустрій» щодо обов’язкового 
його здійснення на землях усіх категорій незалежно від форми власності 
в разі: а) розроблення документації із землеустрою щодо організації раці-
ональ ного використання та охорони земель; б) встановлення та зміни меж 
об’єктів землеустрою, у тому числі визна чення та встановлення в натурі (на 
місцевості) державного кордону України; в) надання, вилучення (викупу), 
відчуження земельних ділянок; г) вста новлення в натурі (на місцевості) меж 
земель, обмежених у викор истанні і обмежених (обтяжених) правами інших 
осіб (земельні сервітути); ґ) організації нових і впорядкування існуючих 
об’єктів землеустрою; д)  виявлення порушених земель і земель, що зазнають 
впливу негативних процесів, та проведення заходів щодо їх відновлення чи 
консервації, рекультивації порушених земель, землювання малопродуктив-
них угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного 
засолення, висушення, ущільнення, забруднення промисловими відходами, 
радіоактивними і хімічними речовинами та інших видів деградації, консер-
вації деградованих і малопродуктивних земель.

Порядок здійснення заходів із землеустрою у разі дотримання усіх вимог 
має на меті не допустити настання таких наслідків, які мали місце у зв’язку 
із плануванням спорудження ВЕС на полонині Боржава, чи мега-курорту 
на Свидовці. Більше про ці справи у розділі «Судова практика».

У табл. 4 (ст. 26) наведено перелік органів, з якими погоджуються різні 
види докум ентації із землеустрою, що ілюструє досить не просту систему 
управління землями.

Окремий порядок погодження документації із землеустрою передбаче-
но для техн і ч ної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок, які погоджуються:

 – якщо поділ, об’єднання земельних ділянок здійснюється її користувачем — 
власником земельних ділянок, а щодо земельних ділянок державної або 
комунальної власності — органом виконавчої влади, Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоря-
джатися земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених 
статтею 122 Земельного кодексу України;

 – у разі поділу, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, — 
заставодержателем;

 – у разі поділу, об’єднання власником земельної ділянки, що перебуває у 
користуванні, — землекористувачем.
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Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання 
та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають 
стратегічній екологічній оцінці у порядку, визначеному Законом України 
«Про стратегічну екологічну оцінку»63.

Схема землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання 
та охорони земель затверджуються суб’єктами, навед е ними у табл. 5.

Таблиця 5
Суб’єкти відповідальні за використання та охорону земель

Назва проєкту землеустрою Назва органу влади

Схема землеустрою і техніко-економічне 
обґрунтування використання та охоро-
ни земель району

Районною радою

Схеми землеустрою і техніко-економічні 
обґрунтування використання та охоро-
ни земель села, селища, міста

Відповідною сільською, селищною або 
міською радою

Схеми землеустрою і техніко-економічні 
обґрунтування використання та охо-
рони земель зони відчуження та зони 
безумовного (обов’язкового) відселення 
території, що зазнала радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

Центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері 
управління зоною відчуження та зоною 
безумовного (обов’язкового) відселення

Проєкти землеустрою щодо організації і 
встановлення меж територій природно-
заповідного фонду та іншого природо-
охоронного призначення, оздоровчого, 
рекреаційного, історико-культурного, 
лісогосподарського призначення, земель 
водного фонду та водоохоронних зон, 
обмежень у використанні земель та їх 
режимоутворюючих об’єктів

Замовниками (Національними природ-
ними парками, природними заповід-
никами тощо)

Проєкти землеустрою щодо привати-
зації земель державних сільськогоспо-
дарських підприємств, установ

Районними державними адміністра-
ціями

Проєкти землеустрою щодо привати-
зації земель комунальних сільськогос-
подарських підприємств, установ та 
організацій

Сільськими, селищними, міськими 
радами

63 Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів 
державного планування. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/FN045244?an=1
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Продовження таблиці 5

Проєкти землеустрою щодо організації 
території земельних часток (паїв) затвер-
джуються на зборах більшістю власників 
земельних часток (паїв) у межах земель, 
що перебувають у власності (користу-
ванні) такого сільськогосподарського 
підприємства

Протоколом зборів власників земельних 
часток (паїв)

Проєкти землеустрою щодо відведення 
земельних

Верховною Радою Автономної Республі-
ки Крим, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, органами виконавчої 
влади або органами місцевого самовря-
дування відповідно до повноважень, 
визначених статтею 122 цього Кодексу

Проєкти землеустрою щодо впоряд-
кування території для містобудівних 
потреб

У разі якщо проєкт передбачає впоряд-
кування для містобудівних потреб тери-
торії, розташованої в межах населених 
пунктів, — відповідними сільськими, 
селищними, міськими радами;
у разі якщо проєкт передбачає впо-
рядкування для містобудівних потреб 
території, розташованої за межами насе-
лених пунктів, — районною державною 
адміністрацією, а у разі якщо районна 
державна адміністрація не утворена — 
Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласною державною адміні-
страцією

Проєкти землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сі-
возміни та впорядкування угідь

Замовниками таких проєктів

Проєкти землеустрою щодо впорядку-
вання території населених пунктів

Відповідними сільськими, селищними, 
міськими радами

Робочі проєкти землеустрою Замовниками таких проєктів

Технічна документація із землеустрою 
щодо встановлення меж частини зе-
мельної ділянки, на яку поширюється 
право суборенди, сервітуту

Затверджується особою, яка набуває 
право суборенди або сервітуту

Технічна документація із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельних 
ділянок

Замовником
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Продовження таблиці 5

Технічна документація із землеуст-
рою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)

Верховною Радою Автономної Республі-
ки Крим, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, органами виконавчої 
влади або органами місцевого самовря-
дування відповідно до повноважень, 
визначених статтею 122 цього Кодексу, 
у разі якщо земельна ділянка перебуває 
у державній або комунальній власності; 
власником земельної ділянки, у разі 
якщо земельна ділянка перебуває у 
приватній власності

Узагальнено і складено автором.

Увага! Віднесення до особливо цінних земель сільськогосподарськог о  
 п р и з н а ч е н н я , щ о  н а лежать до чорноземів нееродованих несолонцюватих на 
лесових породах; лучно-чорноземних незасолених несолонцюватих суглин-
кових ґрунтів; темно-сірих опідзолених ґрунтів та чорноземів опідзолених 
на лесах і глеюватих; бурих гірсько-лісових та дерново-буроземно глибоких 
і середньо глибоких ґрунтів; дерново-підзолистих суглинкових ґрунтів; ко-
ричневих ґрунтів Південного узбережжя Криму, дернових глибоких ґрунтів 
Закарпаття, а також до торфовищ з глибиною залягання торфу більше од-
ного метра і осушені незалежно від глибини, за матеріалами  інвентаризації 
заборонено.

Дуже часто власники землі та користувачі не знають про те, що у замов-
ника документа із землеустрою повинен бути усі м а  погоджений оригінал 
відповідної документації із землеустрою. А всі суб’єкти, які погоджують 
таку документацію, повинні мати її копії. 

Також закон чітко зазначає строк, протягом якого погоджується доку-
ментація із землеустрою. Цей строк становить десять  робочих днів з дня 
одержання документації. Погодження відбувається на безоплатій основі. 
Відсутність відмови у цей строк свідчить про її погодження за принципом 
мовчазної згоди64.

64 Принцип мовчазної згоди — принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває 
право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або 
видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного 
характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою 
подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у вста-
новлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову 
у його видачі не видано або не направлено. Закон України «Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності». URL: https://zakon.help/law/2806-IV
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Таблиця 4
Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері землеустрою

Назва 

документації 

із землеустрою

Орган, що погоджує документацію

Територіальним 
органом 

центрального 
органу 

виконавчої 
влади, 

що реалізує 
державну 

політику у сфері 
земельних 
відносин

Органом 
виконавчої 

влади 
Автономної 

Республіки Крим 
у сфері охорони 

культурної 
спадщини, 

структурним 
підрозділом 
відповідної 

обласної, 
Київської чи 

Севастопольської 
міської 

державної 
адміністрації у 
сфері охорони 

культурної 
спадщини

Територіальним 
органом 

центрального 
органу 

виконавчої 
влади, що 
реалізує 

державну 
політику у 

сфері лісового 
господарства

Територіальним 
органом 

центрального 
органу виконавчої 

влади, 
що реалізує 
державну 

політику у сфері 
розвитку водного 

господарства, 
а на території 
Автономної 
Республіки 

Крим  — органом 
виконавчої влади 

Автономної 
Республіки Крим 
з питань водного 

господарства

1 2 3 4 5

Схеми землеустрою і техніко-економічні 
обґрунтування використання та охорони 
земель адміністративно-територіальних 
одиниць погоджуються

+ + + +

Схеми землеустрою і техніко-економічного 
обґрунтування використання та охорони 
земель району

+ + + +

Проєкти землеустрою щодо організації і 
встановлення меж територій природно-
заповідного фонду та іншого природо-
охоронного призначення, оздоровчого, 
рекреаційного, історико-культурного, 
лісогосподарського призначення, земель 
водного фонду та водоохоронних зон, 
обмежень у використанні земель та їх ре-
жимоутворюючих об’єктів погоджуються

+ + + +
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Продовження таблиці 4
Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері землеустрою

Орган, що погоджує документацію

Структурним 
підрозділом відповідної 

районної, Київської 
чи Севастопольської 

міської державної 
адміністрації у сфері 

містобудування та 
архітектури, а якщо 
місто не входить до 

території певного 
району — виконавчим 

органом відповідної 
міської ради у сфері 
містобудування та 

архітектури, а в разі 
якщо такий орган 
не утворений — 

органом виконавчої 
влади Автономної 
Республіки Крим з 

питань містобудування 
та архітектури 

чи структурним 
підрозділом відповідної 

обласної державної 
адміністрації з питань 

містобудування та 
архітектури

Сільськими, 
селищними, 

міськими 
радами та 
районною 

державною 
адміністрацією

Центральним органом 
виконавчої влади, що 

реалізує державну 
політику у сфері охорони 

навколишнього природного 
середовища (у разі наявності 

територій чи об’єктів 
природно-заповідного 

фонду загальнодержавного 
значення, земель 

оздоровчого, рекреаційного 
призначення, земель водного 

фонду та водоохоронних 
зон), органом виконавчої 

влади Автономної Республіки 
Крим у сфері охорони 

навколишнього природного 
середовища, структурним 
підрозділом відповідної 

обласної, Київської чи 
Севастопольської міської 
державної адміністрації 

у сфері охорони 
навколишнього природного 

середовища (у разі наявності 
територій чи об’єктів 

природно-заповідного фонду 
місцевого значення)

З власниками, 
користувачами 

земельних ділянок, 
які включаються до 
території природно-

заповідного 
фонду, іншого 

природоохоронного, 
оздоровчого, 

рекреаційного та 
історико-культурного 

призначення, 
лісогосподарського 

призначення, земель 
водного фонду та 

водоохоронних 
зон, обмежень у 

використанні земель та 
їх режимоутворюючих 

об’єктів без їх 
вилучення, крім 
випадків, коли 

обмеження 
безпосередньо 

встановлені законом 
або прийнятими 

відповідно до 
нього нормативно-
правовими актами

Рішенням 
загальних зборів 
працівників цих 

підприємств, 
установ та 

організацій 
(іншими 

суб’єктами, 
визначеними 

законодавством)

6 7 8 9 10

+ – – –

+ +

+ + + +
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Продовження таблиці 4
1 2 3 4 5

Проєкти землеустрою щодо привати-
зації земель державних сільськогос-
подарських підприємств, установ та 
організацій

+ – – –

Проєкти землеустрою щодо привати-
зації земель комунальних сільськогос-
подарських підприємств, установ та 
організацій

+ – – –

Проєкти землеустрою щодо організації 
території земельних часток (паїв) – – – –

Робочі проєкти землеустрою + – – –

Робочі проєкти землеустрою, що перед-
бачають заходи з будівництва об’єктів 
та споруд

+ – – –

Технічна документація із землеустрою 
щодо встановлення меж частини зе-
мельної ділянки, на яку поширюється 
право суборенди, сервітуту

– – – –

Технічна документація із землеустрою 
щодо інвентаризації земель + – – –

Технічна документація із землеустрою 
щодо інвентаризації земель сільсько-
господарського призначення

+ – – –

Технічна документація із землеустрою 
щодо інвентаризації земель щодо 
формування земельних ділянок на ви-
значення категорії земель

+ + + +

Технічна документація із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)

– – – –

Проєкти землеустрою щодо впорядку-
вання території населених пунктів

Узагальнено і складено автором.
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Продовження таблиці 4
6 7 8 9 10

– – – – +

– – – – +

– + – – –

– – + – –

+ – + – –

– – – + –

– – – – –

– + – – –

+ + + + +

– – – – –
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Підставою для відмови у погодженні документації із землеустрою може 
бути лише невідповідність її положень вимогам зако нів та прийнятих від-
повідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою 
або містобудівної документації.

Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, органам виконавчої влади, органа м місцевого самовря-
дування, іншим суб’єктам, визначеним цією статтею, при погодженні та 
затвердженні документації із землеустрою забороняється вимагати:

• додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із 
землеустрою, встановленого Законом України «Про землеустрій»;

• надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, під-
приємствами, установами та організаціями, погодження яких не перед-
бачено цією статтею;

• проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.
Кожен орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, і нший суб’єкт, визначений цією статтею, розглядає та погоджує до-
кументацію із землеустрою самостійно та незалежно від погодження до-
кументації із землеустрою іншими органами.

Документація із землеустрою подається для проведення державної екс-
пертизи землевпорядної документації у випадках та порядку, встановлених 
Законом Укр аїни «Про державну експертизу землевпорядної документації».

У разі відмови погодження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки має бути надано вичерпний перелік недоліків проєкту землеустрою 
що д о   відведення земельної ділянки та розумний строк для усунення таких 
недоліків (який за письмовим проханням розробника проєкту може бути 
продовжений).

Повторна відмова може бути лише у разі, якщо не усунено недоліки, на 
яких було наголошено у попередньому висновку. Не можна відмовити у по-
годженні пр оєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з інших 
причин чи вказати інші недоліки.

Повторна відмова не позбавляє права розробника проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки усунути недоліки проєкту та подати 
його на погод ження.

Контроль за використанням та охороною земель65

Контроль за використанням та охороною земель полягає в забезпеченні 
додержання органами державної вл а ди, органами місцевого самоврядуван-

65 Глава 32 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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ня, підприєм с твами, установами, організаціями і громадянами земельного 
законодавства України.

Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері здійс нення державного нагляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі66, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель — 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів67.

Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється 
сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами відпо-
відно до  З а к онів України «Про місцеве самоврядування», «Про регулювання 
містобудівної діяльності», «Про охорону земель». Прикладом такого контролю 
є видача містобудівних умов та обмежень для здійснення забудови певної 
території. Закон визначає, що на цьому етапі, незважаючи на затвердження 
містобудівних документів, орган місцевого самоврядування ще раз перевіряє 
дотримання законодавства під час підготовки містобудівної документації68.

Законом передбачено і таке поняття, як громадський контроль за ви-
користанням та охороною земель. Такий контроль здійснюється громад-
ськими інспекторам и , які призначаються відповідними органами місцевого 
самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в 
агропромисловому комплексі, центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, і діють на підставі 

66 Держгеокадастр України та його територіальні органи
67 Державна екологічна інспекція України
68 Випливає такий висновок відповідно до ч. 4 ст. 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності». Підставами для відмови у наданні містобудівних умов та 
обмежень є:
1) неподання визначених частиною третьою цієї статті документів, необхідних для 
прийняття рішення про надання містобудівних умов та обмежень;
2) виявлення недостовірних відомостей у документах, що посвідчують право влас-
ності чи користування земельною ділянкою, або у документах, що посвідчують  право 
власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці;
3) невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної докум ентації на місце-
вому рівні.
Відмова у наданні містобудівних умов та обмежень здійснюється через направлення 
листа з обґрунтуванням підстав такої відмови відповідним уповноваженим органом 
містобудування та архітектури у строк, що не  перевищує встановлений строк їх 
надання.
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положення, затвердженого центральними органами виконавчої влади, що 
забезпечують формування державної політики у сферах нагляду (конт ролю) 
в агропромисловому комплексі, охорони навколишнього природного сере-
довища.

Моніторинг земель69

Моніторинг земель — це система спостереження за станом земель з метою 
своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та лікві д ації наслідків 
негат ивних процесів.

У системі моніторингу земель проводиться збирання, оброблення, пере-
давання, збереження та аналіз інформації про стан земель, прогнозування 
їх змін і ро зроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття 
рішень щодо запобігання негативним змінам стану земель та дотримання 
вимог екологічної безпеки.

Моніторинг земель є складовою частиною державної системи моніто-
рингу довкілля.

Залежно від цілей, спостережень і охоплення територій моніторинг земель  
може бути національним, регіональним і локальним.

Ведення моніторингу земель з дійснюється центральним органом вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, 
центральним орг аном виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері охорони навколишнього природного середовища. Порядок проведення 
моніторингу земель встановлюється Кабінетом Міністрів України70.

Основними завданнями моніторингу земель є прогноз еколого-економ і чних 
наслідків деградації земельних ділянок з метою запобігання або усунення 
дії нега т ивних процесів.

Моніторинг земель складається із систематичних спостережень за станом 
земель (агрохімічна паспортизація земельних ділянок, зйомка, обстеження і 
вишукування), виявлення у ньому змін, а також проведення оцінки:

• процесів, пов’язаних із змінами родючості ґрунтів (розвиток водної і віт-
рової ерозії, втрата гумусу, погіршення структури ґрунту, заболочення і 
засолення), заростання сільськогосподарських угідь, забруднення земель 
пестицидами, важкими металами, радіонуклідами та іншими токсичними 
речовинами;

• стану берегових ліній річок, морів, озер, заток, водосховищ, лиманів, 
гідротехнічних споруд;

• процесів, пов’язаних з утворенням ярів, зсувів, сельовими потоками, 
землетрусами, карстовими, кріогенними та іншими явищами;

69 Глава 33 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-93-%D0%BF
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• стану земель населених пунктів, територій, зайнятих нафтогазодобувними 
об’єктами, очисними спорудами, гноєсховищами, складами паливно-
мастильних матеріалів, добрив, стоянками автотранспорту, захороненням 
токсичних промислових відходів і радіоактивних матеріалів, а також 
іншими промисловими об’єктами.
Спостереження за станом земель залежно від строку та періодичності їх 

проведення поділяються на:
• базові (вихідні, що фіксують стан об’єкта спостережень на момент по-

чатку ведення моніторингу земель);
• періодичні (проводяться через рік і більше);
• оперативні (фіксують поточні зміни).

Ведення моніторингу земель здійснює Держгеокадастр за участю Мінп-
рироди, Мінекономіки, Національної академії аграрних наук71 та ДКА.

Відповідно до порядку проведення моніторингу земель — інформація про 
результати моніторингу, одержана під час спостережень за станом земель, 
узагальнюється за районами, містами, областями, Автономною Республі-
кою Крим, а також за окремими природними комплексами і передається 
у пункти збору автоматизованої інформаційної системи територіальних 
органів Держгеокадастру.

Форма та порядок надання інформації з моніторингу земель мають за-
тверджується Мінекономіки, проте таких форм немає.

За результатами оцінки стану земель складаються звіти, прогнози та 
 рекомендації, що подаються місцевим органам виконавчої влади, органам 
місцевого самоврядування та Держгеокадастру для  вжиття заходів до за-
побігання і ліквідації наслідків негативних процесів. На жаль, практики 
складання таких звітів та прогнозів немає. Сподіваємось, що СЕО дозволить 
активізувати ці процеси, оскільки вимагає обов’язковий моніторинг за на-
слідками реалізації документів державного планування.

Державний земельний кадастр72

Державний земельний кадастр — єдина державна геоінформаційна 
система відомостей про землі, розташовані в межах кордонів України, їх 
цільове призначення, об меження у їх використанні, а т акож дані про кіль-
кісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між 
власниками і користувачами.

Державний земельний кадастр є основою для ведення кадастрів інших 
природних ресурсів. Тобто лісовий кадастр, кадастр тваринного світу, кадастр 

71 http://naas.gov.ua/
72 Глава 34 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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рослинного світу, кадастр водних ресурсів,  кадастр надр та інші кадастри 
базуються на основні земельного кадастру. 

Призначенням державного земельного кадастру є забезпечення необхідною 
інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
заінтересованих підприємств, установ і орг а нізацій, а також громадян з метою 
регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони 
земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі при-
родних ресурсів, контролю за використанням і охороною земель, економіч-
ного та екологічного обґрунтування бізнес-планів та проєктів землеустрою.

Основними завданнями ведення державного земельного кадастру є:
а) забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки;
б) застосування єдиної системи просторових координат та сист е ми 

ідентифікації земельних ділянок;
в) запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та 

її достовірності.
Таблиця 6

Земельний кадастр неможливий без таких термінів:

Кадастрові 
зйомки

це комплекс робіт, в иконуваних для визначення та від-
новлення меж земельних ділянок. Кадастрова зйомка 
включає: а) геодезичне встановлення меж земельної ді-
лянки; б) погодження меж земельної ділянки з суміжни-
ми власниками та землекористувачами; в) відновлення 
меж земельної ділян ки на місцевості; г) встано влення 
меж частин земельної ділянки, які містять об тяження та 
обмеження щодо використання землі; ґ) виготовлення 
кадастрового плану.

Бонітування 
ґрунтів

це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними 
природними властивостями, які мають сталий характер 
та суттєво впливають на врожайність сільськогосподар-
ських культур, вирощуваних у конкретних природно-
кліматичних умовах. Бонітування ґрунтів проводиться за 
100-бальною шкалою. Вищим балом оцінюються ґрунти з 
кращими властивостями, які мають найбільшу природну 
продуктивність.

Економічна 
оцінка земель

це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва 
в сільському і лісовому господарстві та як просторового 
базису в суспільному виробництві за показниками, що 
характеризують продуктивність земель, ефективність їх 
використання та дохідність з одиниці площі визначається 
в умовних кадастрових гектарах або у грошовому виразі.
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Продовження таблиці 6

Облік кількості 
земель

відображення у відомостях і документах даних, які ха-
рактеризують кожну земельну ділянку, а також землі за 
площею та складом земельних угідь, розподіл земель за 
власниками, землекористувачами.

Облік якості 
земель

відображення у відомостях і документах даних, які ха-
рактеризують земельні угіддя за природними і набутими 
властивостями, що впливають на їхню продуктивність та 
економічну цінність, а також за ступенем техногенного 
забруднення ґрунтів.

Економічне стимулювання раціонального використання 
та охорони земель73

Один із способів заохочення належної охорони та раціонального ви-
користання земель є різноманітні економічні стимулювання,   з о к р ема, це

 – надання податкових і кредитних пільг громадянам та юридичним особам, 
які здійснюють за власні кошти заходи, передбачені загальнодержавними 
та регіональними програмами використання і охорони земель;

 – виділення коштів державного або місцевого бюджету громадянам та 
юридичним особам для відновлення попереднього стану земель, пору-
шених не з їхньої вини;

 – звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії сіль-
ськогосподарського освоєння або поліпшення їхнього стану згідно з 
державними та регіональними програмами;

 – компенсацію з бюджетних коштів зниження доходу власників землі та 
землекористувачів внаслідок тимчасової консервації деградованих та 
малопродуктивних земель, що стали такими не з їхньої вини.
Наголошуємо, що використання землі в Україні є платним. Об’єктом 

плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно 
до Податково кодексу України на підставі грошової оцінки зем е л ь . 

Крім податку за землю може збиратися плата за оренду землі відповідно 
до Закону України «Про оренду  землі».

Одним із економічних важелів для стимулювання раціонального вико-
ристання землі та охорони землі є інститут відшкодування втрат сільсько-
господарського та лісогосподарського виробництва74.

73 Глава 35 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
74 Глава 36 Земельного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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Втрати сільськогос подарського і лісогосподарського виробництва вклю-
чають втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, а 
також втрати, завдані обмеженням у землекористуванні та погірше нням 
якості земель.

Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь (ріллі, 
багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель 
та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісо вому 
господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не пов’язаних із 
сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом, а також вна-
слідок використання для будівництва, розміщення і експлуатації об’єктів 
нафтогазовидобування та облаштування родовища.

Відшкодуванню підлягають також втрати, завдані обмеженням прав 
власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршен-
ням якості угідь внаслідок негативного впливу, спричиненого діяльніс т ю 
громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування або держави, 
а також у зв’язку з вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель 
і чагарників із господарського обігу внаслідок встановлення охоронних, 
санітарних та інших захисних зон.

Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва ком-
пенсуються незалежно від відшкодування збитків власникам землі та зем-
лекористувачам.

Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського в иробництва ви-
значаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробни цтва звільняються громадяни та юридичні особи у разі вико-
ристання земельних ділянок для будівництва шкіл, дошкільних закладів, 
дер жавних об’єктів охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, 
соціального забезпечення, державних об’єктів дорожнього будівництва, 
культових споруд релігійних організацій, кладовищ, меліоративних систем, 
протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд, під будівництво і об-
слуговування житлових будинків і господарських будівель, для розміщення 
внутрігосподарських об’єктів сільськогосподарських, рибогосподарських 
і лісогосподарських підприємств, організацій та установ, для розміщення 
інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, видобуван-
ня торфу за умови повернення земельних ділянок у стані, придатному для 
попереднього використання, під об’єкти і території природно-заповідного 
фонду, під будівництво і обслуговування об’єктів енергетики, які виробляють 
електричну енергію з альтернативних джерел енергії, для залісення деградо-
ваних та малопродуктивних земель на підставі документації із землеустрою, 
а також всеукраїнські громадські організації осіб з інвалідністю України, 
їхні підприємства (об’єднання), установи та організації, що фінансуються з 
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державного бюджету України, у разі використання земельних ділянок для 
будівництва реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю і дітей з інва-
лідністю, об’єктів фізкультури, спорту та соціального забезпечення для осіб 
з інвалідністю і дітей з інвалідністю.

Здійснення внутрігосподарського будівництва сільськогосподарськими 
або лісогосподарськими підприємствами, організаціями, установами, а також 
громадянами провадиться без відшкодування втрат сільськогоспода р ського 
та лісогосподарського виробництва.

Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумов-
лені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, 
підлягають відшкодуванню і зараховуються до відповідних бюдже тів у по-
рядку, визначеному Бюджетним кодексом України. 

Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподар-
ського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння 
земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшен ня 
відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та 
проєктів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, про-
ведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на 
інші цілі не допускається.

Таким чином, управління землею — це набір великої кількості засобів та 
інструментів, якими наділені органи влади, а також це закріплені нормами 
права гарантії прав власників та користувачів земель, які у сукупності по-
винні сприяти сталому розвитку.



3. ÅÊÎËÎÃ²ÇÀÖ²ß ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÇÅÌËßÌÈ

3.1. Процедура стратегічної екологічної оцінки

Стратегічна екологічна оцінка — це процедура, яка передбачена Законом 
України «Про стратегічну екологічну оцінку». Відповідно до Закону оціню-
ються наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання 
документів державного планування. Стратегічна екологічна оцінка поши-
рюється на документи державного планування, які стосуються сільського 
господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, 
промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних 
ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або 
землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів 
діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законо-
давством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, 
або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі — терито-
рії з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або 
розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Таким чином, усі документи із містобудування та проєкти землеустрою, 
якими відводяться земельні ділянки для здійснення в майбутньому діяль-
ності, що перелічена ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 
мають пройти процедуру Закону «Про стратегічну екологічну оцінку».

Більше про процедуру СЕО можна прочитати у коментарі до Закону75. 
Звертаємо увагу, що звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до 
затвердження документа, який визначає просторове планування. Звіт по-
винен містити опис оцінки впливу такого документа з урахуванням його 
змісту. Звіт повинен передбачати врахування зв’язку планувального рішення 
з іншими документами державного планування, характеристику поточного 
стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього 
стану, якщо документ планування не буде затверджено (за  адміністратив-
ними даними, статистичною інформацією та результатами дослід жень); 
характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану 

75 Дивіться розділ «Публікації» на сайті epl.org.ua
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його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністра-
тивними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 
екологічні пробл еми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які 
стосуються документа, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом 
(за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами 
досліджень);  зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані 
із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на 
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа, а 
також шляхи врахування таких  зобов’язань під час підготовки документа; 
опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зокрема 
вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових 
(1, 3–5 та 10–15 років відповідно, а за необхідності — 50–100 років), постійних 
і тимч асових, позитивних і негативних наслідків; заходи, що передбачається 
вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 
виконання документа; обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 
розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна 
оці нка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та 
технічних засобів під час здійснення такої оцінки) ; заходи, передбачені для 
здійснення моніторингу наслідків виконання документа для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення; опис ймовірних транскордонних наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну 
оцінку для проєктів містобудівної документації є розділ «Охорона навко-
лишнього природного середовища», який має відповідати вимогам частини 
другої цієї статті.

3.2. Процедура оцінки впливу на довкілля

Під стратегічну екологічну оцінку підпадатимуть документи із просто-
рового планування, які передбачатимуть здійснення діяльності відповідно 
до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

Замовник проєктної документації із зе млеустрою повинен чітко розуміти, 
яку діяльність планує робити в майбутньому, та пояснити це виконавцю до-
кументів із землеустрою, оскільки умови, закладені на етапі СЕО, повинна 
враховувати під час проведення ОВД.



4. Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ ÏÎÐÓØÅÍÍß 
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ

Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кри-
мінальну відповідальність відповідно до законодавства за такі порушення:

а) укладення угод з порушенням земельного законодавства;
б) самовільне зайняття земельних діл я нок;
в) псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення 

хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засміч ення 
промисловими, побутовими та іншими відходами;

г) роз міщення, проєктування, будівництво, введенн я в дію об’єктів, що 
негативно впливають на стан земель;

ґ) невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призна-
ченням;

д) порушення строків повернення тимчасово займаних земель  або не-
виконання обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для ви-
користання за призначенням;

е) знищ ення межових знаків;
є) приховування від обліку і реєстрації та перекруч ення даних про стан 

земель, розміри та кількість земельних ділянок;
ж) непроведення рекультивації порушених земель;
з) знищення або пошкодження протиерозій них і гідротехнічних споруд, 

 захисних насаджень;
и)  невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару 

ґрунту;
і) відхилення від затве рджених в установленому порядку проєктів зем-

леуст рою; використання земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення для ведення товарн ого сільськогосподарського вироб-
ництва без затверджених у випадках, визначен их Законом, проєктів 
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь;

ї) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання не-
достовірної інформації щодо них;

й) порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок;
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к) порушення строку видачі державного акта на право власності н а  зе-
мельну ділянку.

Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам 
землі або зе млекористувачам без відшкодування затрат, понесених за час 
незаконного  користування ними.

Приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, 
 в к лючаючи знесення будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок 
громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки.

Повернення самовільно зайнятих  земельних ділянок провадиться за 
рішенням суду.

У Кримінальному кодексі України є ряд статей, які передбачаються на-
станням відповідальності за вчинення дій, які порушують належний порядок 
управління та вико ристання земель, зокрема,

 – самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її за-
конному володільцю або власнику, а також самовільне зайняття земельної 
ділянки, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією 
статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних 
земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони,  с анітарно-
захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, а та-
кож самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій 
земельній ділянці, а також самовільне будівництво будівель або споруд 
на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині другій 
цієї статті, або в ч инене особою, раніше судимою за такий само злочин76;

 – приховування або умисне перекручення слу ж бовою особою відомостей 
про екологічний, в тому числі радіаційний, стан, який пов’язаний із за-
брудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових 
продуктів і продовольчої сиро в ини і такий, що негативно впливає на 
здоров’я людей, рослинний та тваринний світ, а також про стан захворю-
ваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою. Ті 
самі діяння, вчинені повторно або в місцевості, оголошеній зоною над-
звичайної екологічної ситуації, або такі, що спричинили загибель людей 
чи інші тяжкі наслідки77;

 – забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими 
 м атеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля, вна-

76 Стаття 197-1 Кримінального кодексу України. Примітка. Відповідно до цієї статті 
шкода, передбачена частиною першою цієї статті, визнається значною, якщо вона у 
сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

77 Стаття 238 Кримінального кодексу України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2341-14
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слідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для 
життя, здоров’я людей чи довкілля, ті самі діяння, що спричинили заги-
бель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки78;

 – незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, 
якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкілл я , 
та сама дія, якщо вона вчинена повторно або за попередньою змовою 
групою осіб, або заподіяла  м атеріальну шкоду у великому розмірі, дії, 
передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчи-
нені шляхом підпалу, вибуху чи ін ш им загальнонебезпечним способом 
або спричинили загибель людей, масову загибель об’єктів тваринного чи 
рослинного світу або інші тяжк і наслідки79;

 – незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного 
фонду в особливо великих розмірах, та сама дія, вчинена повторно або 
за попередньою змовою групою осіб, дії, передбачені частинами першою 
або другою цієї статті,   якщ о  вони спричинили тяжкі наслідки80; 

 – безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривал е 
зниження або втрату їхньої родючості, виведення земель з сільськогос-
по дарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури 
ґрунту81.
Наявність такої великої кількості статей кримінального кодексу означає, 

що питання охорони земель є дуже важливим питанням.

78 Стаття 239 Кримінального кодексу України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2341-14

79 Стаття 239-1 Кримінального кодексу України. Примітка. У цій статті матеріальна 
шкода вважається заподіяною у великому розмірі, якщо її розмір у сто або більше 
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2341-14

80 Стаття 239-2 Кримінального кодексу України. Примітка. Особливо великим розміром 
у цій статті слід розуміти обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який стано-
вить понад десять кубічних метрів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

81 Стаття 254 Кримінального кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2341-14
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5.1. Захист Тарутинського степу

У жовтні 2016 року невідомими особами було розорано територію ланд-
шафтного заказника місцевого значення Тарутинський степ, чим заподіяно 
шкоду природно-заповідному фонду через знищення червонокнижних видів 
рослин. Нанесено шкоду і міжнародній репутації України, оскільки заказник 
включений у перелік Смарагдової мережі (відповідно до Бернської конвенції) 
для відновлення втраченого біологічного різноманіття та кліматичного балансу 
на цій території, адже степи оберігають південь від надмірного висихання 
та є вловлювачами СО2. Крім того, ця територія входить у міграційні шляхи 
птахів. Більше про цінність Тарутинського степу у довідці82.

Для захисту Тарутинського степу ЕПЛ подало позов про застосування 
наслідків нікчемності договору «Про вирощування сільськогосподарських 
культур», укладеного між ПП «Шанс» та Білгород-Дністровською КЕЧ, по-
вернення земельної ділянки у попередній стан та зобов’язати відповідача 
провести роботи з відновлення степу відповідно до Проєкту, розробленого 
експертами науковцями. 

З метою попередження знищення унікального ландшафтного заказника, 
подано клопотання про забезпечення позову через заборону ПП «Шанс» чи 
будь-яким іншим особам розорювати землі заказника, проводити будь-які 
інші земель роботи. 12 грудня 2016 року була винесена ухвала про забезпе-
чення позову суду http://reyestr.court.gov.ua/Review/63404403, що дозволило 
захистити степ від подальшого розорювання.

Всі суди від першої до касаційної інстанції приймали рішення на захист 
Тарутинського степу, проте шляхом обрання іншого способу захисту — 
визнання договору нікчемним. З текстами рішень можна ознайомитись за 
посиланнями:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/72335252

http://reyestr.court.gov.ua/Review/67584165
http://reyestr.court.gov.ua/Review/66081646

82 http://epl.org.ua/law-posts/zahyst-tarutynskogo-stepu/#modal-popup-document
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5.2. Захист інтересів громади Білики

ТОВ «Сільські традиції» здійснюючи господарську діяльність, що ста-
новить підвищену екологічну небезпеку, не дотримувалось вимог природо-
охоронного законодавства, а саме: не дотримувалось кількості утриманих на 
свинофермі тварин відповідно до дозвільних документів, не забезпечувало 
належної очистки гнойових стоків на свинокомплексі (відсутність належної 
кількості майданчиків для зберігання твердої фракції, у зв’язку з чим в кінці 
серпня 2016 року рідкою фракцією гною було зайнято близько 2,5 га земель 
запасу селищної ради). Рішенням господарського суду Полтавської області 
від 07.02.2017 р. по справі № 917/1916/16 констатовано факт порушення від-
повідачем вимог природоохоронного законодавства, зокрема приписів ст. 47 
«Про охорону земель», ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», ст. 167 Земельного кодексу України, у зв’язку з 
чим державі було завдано шкоду в розмірі 3 630 217,50 грн.

Факт негативного впливу діяльності відповідача на навколишнє природне 
середовище, забруднення земель та водних ресурсів підтверджено також 
результатами досліджень проб ґрунтів від 10.04.2017 р. та актом дослідження 
проб води та ґрунту смт Білики Кобеляцького району Полтавської області 
№ 1711 від 19.06.2017 р.

Cуд дійшов висновку, що відповідач порушував умови договору оренди 
землі № 3 від 20.04.2011 р., а також вимоги природоохоронного законодав-
ства України, Земельного кодексу України, що є підставою для розірвання 
договору оренди землі № 3 від 20.04.2011 р., з чим 15 квітня 2019 року по-
годився Східний апеляційний господарський суд.

Текст рішення першої інстанції за посиланням URL: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79160885

Варто звернути увагу на таку частини судового рішення:
«Твердження ж відповідача, як зазначає позивач, що договір оренди землі 

укладений на 49 років, підписаний уповноваженими представниками та 
зареєстрований у встановленому чинним законодавством порядку, абсо-
лютно не спростовує факт використання орендованої земельної ділянки з 
порушенням екологічних вимог, а тому не стосується підстав для розірвання 
договору оренди землі.

. . .
Позивач також зазначає, що протягом 2015 року ТОВ “Сільські традиції” 

здійснювало утворення відходів I–IV клacy небезпеки без дозволу на здій-
снення операцій у сфері поводження з відходами. Це у свою чергу є пору-
шенням ст. 32 ЗУ “Про відходи”, відповідно до якої, провадження будь-якої 
господарської діяльності, пов’язаної з утворенням відходів без дозволу на 
здійснення операцій у сфері поводження з відходами, забороняється.



455. Судова практика захисту екологічних прав шляхом розгляду спорів про землю

Таким чином, відповідач сам же й підтверджує те, що ТОВ “Сільські 
традиції” здійснювало використання земельної ділянки для обслуговування 
свинокомплексу з порушенням вимог екологічного законодавства.

. . .
Відповідно до статті 24 Закону України “Про орендну землі” орендода-

вець має право вимагати від орендаря: використання земельної ділянки за 
цільовим призначенням згідно з договором оренди; дотримання екологічної 
безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання 
державних стандартів, норм і правил.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач використовував земельну 
ділянку площею 57,3 га всупереч умовам договору оренди землі № 3 від 
20.04.2011 р. та нормам природоохоронного законодавства України.

Згідно з п. б ч. 1 ст. 96 Земельного кодексу України, землекористувачі 
зобов’язані додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 Земельного кодексу України, господарська 
та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад 
встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, 
заборо няється.

Згідно зі ст. 141 Земельного кодексу України, підставами припинення 
права користування земельною ділянкою є, зокрема, використання земельної 
ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам.

Відповідно до п. 28 умов договору оренди землі № 3 від 20.04.2011 р., по-
зивач має право вимагати від відповідача використовувати земельну ділянку 
за цільовим призначенням згідно з договором; дотримуватись екологічної 
безпеки землекористування, додержуватись державних стандартів, норм і 
правил, у т.ч. місцевих правил забудови населених пунктів.

. . .
Відповідно до п. 31 договору, відповідач зобов’язувався дотримуватись 

режиму природоохоронного використання земель.
ВИРІШИВ:
1. Позов задовольнити.
2. Розірвати договір оренди землі № 3 від 20.04.2011 р., укладений між 

ОСОБА_1 селищною радою та Товариством з обмеженою відповідальністю 
“Сільські традиції”.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільські традиції» 
(вул. Будівельників, 1, с. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, 
39220, ідентифікаційний код 36156348) на користь ОСОБА_1 селищної ради 
(вул. Кобеляцька, 53-А, с. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, 
39220, ідентифікаційний код 21051585) — 1600,00 грн — витрати по сплаті 
судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили».
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Рішення суду першої інстанції в повній мірі залишено у силі судом апе-
ляційної та касаційної інстанції.

5.3. Захист особливо цінної території Свидовця

У травні 2017 року Рахівська та Тячівські РДА прийняли розпорядження, 
якими затвердили детальні плани території та визначили функціональне 
призначення близько 14 тис. га території Свидовецького масиву під рекре-
аційне використання, з них під забудову до 1300 кв. м. 

Територія Свидовецького масиву — це унікальна Смарагдова мережа. 
Свидовець — унікальна територія Закарпатської області, оскільки тут є 
гірські болота Закарпаття. Це субальпійські улоговинні болота у льодови-
кових цирках (Чорногора, Свидовець), улоговинні лісового поясу, висячі 
(схилові) та присхилові2. Крім того, на Свидовці беруть початок три ріки, 
які формують міжнародний басейн річки Тиса.

З метою захисту унікальної території Свидовця ЕПЛ ініціювала судовий 
процес про скасування розпоряджень про прийняття детальних планів 
території із спорудження курорту Свидовець. Позовні вимоги стосуються 
скасування розпорядження Рахівської та Тячівської РДА у зв’язку із пору-
шенням процедури громадського обговорення ДПТ, відсутність проходження 
стратегічної екологічної оцінки цих документів.
Рішення першої інстанції URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71714520
Рішення апеляційної інстанції URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73842742
Рішення касаційної інстанції (наразі ще не має)
http://natura2000.eea.europa.eu/Emerald/SDF.aspx?site=UA0000259&release=2
http://ecozakarpat.gov.ua/?page_id=61

Варто звернути увагу на таку частини судового рішення:
«Відтак, суд приходить до висновку, що проведені громадські слухання не 

відповідають меті їх проведення, оскільки, окрім вище вказа них порушень, 
не містили точної назви ДПТ, що виносилися на обговорення, в жо дних пуб-
лікаціях не йшлося про будівництво туристично-рекреаційного комплексу 
“Свидовець”, а обмежувалися такі повідомлення виключно інформуванням 
про обговорення ДПТ окремих населених пунктів, без зазначення цілі та 
мети таких обговорень.

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про охорону навколишнього природ-
ного середовища”, передбачено, що кожний громадянин України має право 
на участь в обговоренні та внесення пропозицій до проєктів нормативно-
правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції 
об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного 
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середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь у прийнятті 
рішень з цих питань.

Як зазначено в ч. 2 ст. 6 Оргуської конвенції, яка ратифікована Законом 
України № 832-XIV (‘832-14’) від 06.07.1999 та набрала чинності в Україні 
30.10.2001, зацікавлена громадськість адекватно, своєчасно та ефективно 
одержує інформацію залежно від обставин шляхом публічного повідомлення 
або в індивідуальному порядку на початковому етапі процедури прийняття 
рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, серед іншого, 
про: а) запропонований вид діяльності та заявку, за якою буде прийматися 
рішення; б) характер можливих рішень або проєкт рішення; в) державний 
орган, відповідальний за прийняття рішення; г) передбачувану процедуру, 
включаючи те, яким чином і коли така інформація може бути надана: про 
початок виконання процедури; про можливості для участі громадськості; про 
час і місце будь-якого запланованого громадського слухання; про наявність 
державного органу, в якому можна отримати відповідну інформацію, та про 
те, куди відповідну інформацію було передано на розгляд громадськості; 
про наявність відповідного державного органу або будь-якого іншого офі-
ційного органу, до якого можуть надсилатися зауваження чи запитання, та 
про строки подання зауважень і запитань; про те, яка екологічна інформація, 
що стосується запропонованого виду діяльності, є в наявності; і з охоплен-
ня цього виду діяльності національною або транскордонною процедурою 
оцінки впливу на навколишнє середовище.

Також, суд зауважує, що відповідно до “Протоколу про стратегічну еко-
логічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті” (ратифіковано Законом № 562-VIII від 01.07.2015) 
з метою забезпечення високого рівня захисту навколишнього середовища, 
зокрема здоров’я населення, Україна взяла на себе такі зобов’язання: спри-
яння розглядові питань занепокоєності стосовно екологічних проблем, 
зокрема пов’язаних зі здоров’ям населення, під час розроблення політики 
й законодавства; встановлення чітких, прозорих та ефективних процедур 
стратегічної екологічної оцінки.

. . .
Відтак, суд приходить до висновку, що відповідачами порушено вимоги 

ст. 21 Закону України «Про містобудування» та Оргуської Конвенції, за-
твердженої відповідно до Закону України від 01.07.2015, № 562-VIII “Про 
ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про 
оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті”, 
а тому розпорядження відповідачів, а саме — розпорядження Тячівської 
районної державної адміністрації від 31.05.2017 року № 214 “Про затвердження 
детального плану території” та розпорядження Рахівської районної держав-
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ної адміністрації від 15.05.2017 року № 135 “Про затвердження детального 
плану території” є протиправними та підлягають скасуванню.

Керуючись ст. ст. 2, 6, 9, 76, 77, 242–246 Кодексу адміністративного судо-
чинства України, суд — 

ВИРІШИВ:
Адміністративний позов ОСОБА_1 (АДРЕСА_1), ОСОБА_2 (АДРЕСА_2), 

ОСОБА_3 (АДРЕСА_3) до Тячівської районної державної адміністрації (90500, 
Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, буд. 30, код ЄДРПОУ 
04053832); Рахівської районної державної адміністрації (90600, Закарпатська 
область, м. Рахів, вул. Миру, буд. 1, код ЄДРПОУ 22106207), третя особа — 1, 
яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивачів — 
Лопухівська сільська рада (90522, Закарпатська область, Тячівський район, 
с. Лопухів, вул. Калініна, буд. 45, код ЄДРПОУ 04351713), третя особа — 2, 
яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивачів — 
Міжнародна благодійна організація “Екологія—Право—Людина” (79005, 
м. Львів, вул. Івана Франка, буд. 9 оф. 1, код ЄДРПОУ 20848991), третя 
особа — 3, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні 
позивачів — Карпатський біосферний заповідник (90600, Закарпатська об-
ласть, м. Рахів, вул. Красне Плесо, 77, код ЄДРПОУ 00276104) про визнання 
незаконними та скасування розпоряджень — задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати Розпорядження Тячівської район-
ної державної адміністрації від 31.05.2017 року № 214 “Про затвердження 
детального плану території”.

Визнати протиправним та скасувати Розпорядження Рахівської район-
ної державної адміністрації від 15.05.2017 року № 135 “Про затвердження 
детального плану території”.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання 
апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не 
було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до Львівського апеляційного адміні-
стративного суду через суд першої інстанції протягом тридцяти днів з дня 
складення повного судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, 
набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у від-
критті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови 
судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 243 КАС України повний текст рішення складений 
та підписаний 19 січня 2018 року.

Головуючий суддя Ю. Ю. Дору, суддя С. І. Рейті, суддя О. М. Шешеня»
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5.4. Захист скверу святого Юра

Для відзначення 150-річчя від дня народження митрополита Андрея 
Шептицькому ЛМР вирішила погодити встановлення пам’ятника напроти 
собору святого Юра. Для цього необхідно було змінити транспорту розв’язку. 
ЛМР спланувала на місці існуючої дороги зробити площу, де встановити 
пам’ятник, а дорогу перенести в існуючий сквер святого Юра з її розши-
ренням до чотирьох смуг — що означало фактично знищення скверу. Варто 
звернути увагу, що рішення ЛМР про здійснення запланованих просторових 
змін приймалися без підготовки передбачених документів із землеустрою та 
проходження ними відповідних експертиз. З метою захисту права на безпечне 
для життя та здоров’я довкілля, збереження зелених насаджень у сквері та 
на площі Святого Юра, ЕПЛ разом із клієнтами звернулися із позовами до 
судів цивільної та адміністративної юрисдикції. Із рішеннями судів можна 
ознайомитись за посиланнями: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46125209, 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53956723, 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64603336, 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65660007, 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45861815, 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57859104, 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61903676, 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63719272,
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59237484.

Варто відмітити, що завдяки судовим процесам, вдалося частково зберегти 
сквер завдяки внесенню зміни у проєкт реконструкції скверу. Справа ілю-
стративна тим, що показує, що порушення відбулися саме через ігнорування 
законодавства щодо просторового планування.
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Земельні питання стосуються кожного. Ми живемо у будинках, які стоять 
на землі, ми ходимо по землі, ми будуємо дороги на землі, ми користуємось 
парками, будуємо заводи, фабрики, водні об’єкти розташовані на землі, та 
навіть море і те має прив’язку до певної території. Тобто земельні питання 
зустрічаються дуже часто, проте, насправді, ми дуже мало знаємо про зем-
лю, а особливо про те, що можна на ній, робити, чого не можна робити та 
як це робити.

Тому перша рекомендація — це читати першоджерела правового регу-
лювання. Таким джерелом є Земельний кодекс України.

Коли вже є загальне уявлення про землі, доцільно знайомитись із спе-
ціальними законами — «Про охорону земель», «Про природно-заповідний 
фонд України», «Про курорту» тощо.

Для того щоб не кричати «біда», «зрада», беріть активну участь у житті 
свого села, селища, чи міста через відкриті процедури, такі як громадські 
обговорення документів із містобудування, стратегічну екологічну оцінку83.

Вчіться правильно формулювати свої зауваження та подавайте їх пись-
мово, відслідковуйте відповіді, реагуйте на них відповідно.

У разі потреби пишіть скарги та захищайте своє порушене право у суді.
Вимагайте прозорості рішень у сфері охорони довкілля та пам’ятайте, що 

власність зобов’язуйте. Будьте прикладом дотримання природоохоронних 
норм. 

Звертайтеся за порадами до професійних юристів, екологів чи землев-
порядників з моменту виникнення у вас перших питань про можливі по-
рушення. Не чекайте, що проблема самостійно вирішиться.

83 Більше про процедуру СЕО на сайті epl.org.ua



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Сайт землевпорядників України http://zemres.com/

2. Сайт Земельного союзу України http://zsu.org.ua/

3. Публічна кадастрова карта https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta

4. Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників https://land.
gov.ua/info/derzhavnyi-reiestr-sertyfikovanykh-inzheneriv-zemlevporiadnykiv/

5. Огляд практики Верховного Суду у справах щодо права користування 
чужою земельною ділянкою: сервітут, емфітевзис, суперфіцій 
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Oglyad_zemlya.pdf

6. Огляд судової практики розгляду Касаційним господарським судом у 
складі Верховного Суду справ у спорах, що виникають із земельних від-
носин https://ips.ligazakon.net/document/view/VSS00254?an=1

7. Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду у справах зі 
спорів, що виникають із земельних відносин за 2018 рік https://supreme.
court.gov.ua/userfiles/media/Zemelnyi_2018.pdf

8. Реєстр дозволу про зняття родючого шару ґрунту https://land.gov.ua/
permit/?fbclid=IwAR0QP7yzYTROKr7Tb3oRDlRpHJLdwdEOqur8TcHQlI
QxDvsGqpUkCiV7ocI

9. http://epl.org.ua

10. Адреси центрів з надання безоплатної правової допомоги https://minjust.
gov.ua/news/info/adresi-tsentriv-z-nadannya-bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi
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