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Проєкт Закону України №7289: недоліки і суперечність нормам Земельного кодексу 

Врегулювання земельних відносин у воєнний та повоєнний період стоять в Україні досить 
гостро. Важливим є створення такого правового поля, яке відповідало б умовам і потребам 
воєнного стану, не суперечило б нині чинним актам, що регулюють земельні питання і 
сприяло збереженню головного багатства українського народу – українську землю. 
Актуальність вирішення земельних питань у воєнний час відображається у активній 
нормотворчій діяльності у цій сфері. Прикладом такого нормотворення є Проєкт Закону 
України № 7289 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» від 15.04.2022р. 
(надалі також – Проєкт закону). Станом на 12.05 цей Проєкт закону прийнято ВРУ і 
13.05.2022 р. направлено на підпис Президенту. 

Проєкт закону та його пояснювальна записка готувалися досить поспіхом, тому в них є 
“ляпи”, що можуть породжувати різноманітне тлумачення, і не завжди на користь народу та 
довкілля.  

Так,  пропонується:  

1. “Для розміщення об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 
(далі - ВПО) земельні ділянки комунальної власності надаються у постіин̆е користування 
виконавчим органам сільських, селищних, міських рад. Передача земельних ділянок 
державної, комунальної власності для таких цілеи ̆фізичним, юридичним особам на інших 
речових правах забороняється.  

Розміщення тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення 
(тимчасового проживання та обслуговування) внутрішньо переміщених осіб, може 
здіис̆нюватися на земельних ділянках усіх категоріи ̆ земель (крім земель природно-
заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-
культурного призначення) без зміни цільового призначення земельної ділянки. 
Будівництво на зазначених земельних ділянках капітальних будівель, споруд для 
здіис̆нюється відповідно до цільового призначення земельних ділянок.“ 

Дані зміни не враховують положення ст. 92 Земельного кодексу України (надалі – ЗК 
України) Право постійного користування земельною ділянкою, які свідчать, що право 

постійного користування земельними ділянками не може надаватися фізичним особам. 
Також, Земельний кодекс України вказує, що передання земельних ділянок у власність або 
у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх 
потреб здійснюється сільськими, селищними, міськими радами. Проєкт закону надає таке 
право виконавчим комамітетам рад (далі – виконком) , проте це стосується лише надання 
земельних ділянок для розміщення об’єктів тимчасового проживання ВПО.  Таке 
повноваження виконкомів не передбачене ст. 33 Закону “Про місцеве самоврядування в 
Україні”. Втім Проєкт закону  не містить положення про внесення змін до ЗУ “Про місцеве 
самоврядування в Україні”. 

2. «Зміна цільового призначення земельної ділянки для цілеи,̆ зазначених у підпунктах «а» 
- «в» підпункту 4 цього пункту (розміщення виробничих потужностеи ̆ підприємств, 
переміщених (евакуио̆ваних) із зони боио̆вих діи;̆ розміщення річкових і морських портів 
(терміналів), будівництва мереж електропостачання, газорозподільних, водопровідних, 
теплопровідних, каналізаціин̆их мереж; товарного сільськогосподарського виробництва) 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1307279
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здіис̆нюється без дотримання вимог частини 9 статті 20 Земельного кодексу України 
(ЗКУ)». 

Ч. 9 ст. 20 ЗК України вказує, що зміна цільового призначення особливо цінних земель 

допускається виключно у разі: 

розміщення на них об’єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та 
зв’язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, 
об’єктів соціально-культурного призначення, об’єктів, пов’язаних з видобуванням корисних 
копалин, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов’язаних з їх 
експлуатацією; 

розміщення об’єктів промисловості на землях, визначених пунктом "а" частини першої 
статті 150 цього Кодексу; 

відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, 
віднесення земель, визначених пунктами "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, 
до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 
історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення. 

Таким чином, Проєкт закону  пропонує можливість зміни цільового призначення особливо 
цінних земель навіть для потреб товарного сільськогосподарського виробництва.  

Нагадаємо, що до особливо цінних земель, згідно зі ст. 150 Земельного кодексу України, 
відносяться: 

а) у складі земель сільськогосподарського призначення: чорноземи нееродовані 
несолонцюваті на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові 
ґрунти; темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі 
гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньо глибокі ґрунти; дерново-підзолисті 
суглинкові ґрунти; коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму, дернові глибокі ґрунти 
Закарпаття; 

б) торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від 
глибини, торфовища у складі водно-болотних угідь міжнародного значення; 

в) землі, надані в постійне користування НВАО "Масандра" та підприємствам, що входять 
до його складу; землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів; 

г) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землі історико-
культурного призначення. 

3. «Встановлення, зміна цільового призначення земельної ділянки для цілеи,̆ зазначених у 

підпунктах "а""в" підпункту 4 цього пункту (розміщення виробничих потужностеи ̆
підприємств, переміщених (евакуио̆ваних) із зони боио̆вих діи;̆ розміщення річкових і 
морських портів (терміналів), будівництва мереж електропостачання, 
газорозподільних, водопровідних, теплопровідних, каналізаціин̆их мереж; товарного 
сільськогосподарського виробництва), а також для нового будівництва, реконструкції 
будівель для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, об’єктів дорожньо-
транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу), місць тимчасового 
зберігання відходів від руин̆увань, зумовлених боио̆вими діями, терористичними актами, 
диверсіями або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, допускається без дотримання 
правил співвідношення між видом цільового призначення земельної ділянки та видом 
функціонального призначення території, визначеним відповідною містобудівною 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1504
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1504
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1505
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документацією, за умови що розміщення на земельніи ̆ ділянці відповідних об’єктів не 
призведе до порушення обмежень у використанні земель (у тому числі у сфері забудови), 
вимог нормативно-правових актів, будівельних норм та інших нормативних документів, 
обов’язковість застосування яких встановлена законодавством. Не допускається 
встановлення, зміна цільового призначення земельної ділянки без дотримання 
співвідношення між видом цільового призначення земельної ділянки та видом 
функціонального призначення території у випадку, якщо земельна ділянка розташована 
на ландшафтно-рекреаціин̆ій території, визначеніи ̆ містобудівною документацією на 
місцевому рівні (крім річкових портів (терміналів), рішення про доцільність розміщення 
яких приин̆ято центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту), природоохоронніи ̆
території, визначеніи ̆ такою документацією, або віднесена до категорії земель 
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель 
історико-культурного призначення, земель водного фонду (крім розміщення річкових 
портів (терміналів), а також у випадку, якщо згідно з містобудівною документацією на 
місцевому рівні на території, на якіи ̆ розташована земельна ділянка, передбачено 
розміщення об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури, соціального забезпечення, 
житлово-комунального господарства, цивільного захисту, віис̆ькових та інших 
оборонних об’єктів, лініин̆их об’єктів інженерно-транспортної та енергетичної 
інфраструктури, інженерної інфраструктури меліоративних систем.» 

Відтак положення Проєкту закону вказують, що не допускається зміна цільового 
призначення земельної ділянки державної та комунальної власності на природоохоронніи ̆
території, визначеніи ̆такою документацією, або земель,  віднесених до категорії земель 
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель 
історико-культурного призначення, водного фонду. Тому зміна цільового призначення 
земель природно-заповідного фонду, до прикладу, для товарного 
сільськьогосподарського виробництва, продовжує залишатися під забороною. Проте 
землі в межах територій ПЗФ, які не мають відповідної категорії, можуть бути під 
загрозою бути забудованими заводами чи свинфоермою. Землі під торфовищами також 
можуть надаватися під такі цілі, як розміщення виробничих потужностей підприємств, 

переміщених (евакуйованих) із зони боио̆вих дій; розміщення річкових портів (терміналів), 
будівництва мереж електропостачання, газорозподільних, водопровідних, теплопровідних, 
каналізаційних мереж; товарне сільськогосподарське виробництво, якщо вказаний Проєкт 
буде прийнято парламентом.   

Аналізований законопроєкт встановлює особливі вимоги, які будуть діяти у період, коли 
функціонування Державного земельного кадастру призупинено, а це:  

- цільове призначення земельної ділянки може бути змінено лише для цілей, розміщення 
виробничих потужностеи ̆ підприємств, переміщених (евакуио̆ваних) із зони боио̆вих дій; 
розміщення річкових портів (терміналів), будівництва мереж електропостачання, 
газорозподільних, водопровідних, теплопровідних, каналізаційних мереж; товарного 
сільськогосподарського виробництва, або для розміщення, у тому числі будівництва, 
об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, або для розміщення 
місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань, зумовлених бойовими діями, 
терористичними актами, диверсіями або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, або 
розміщення об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього 
сервісу).  

-цільове призначення земельної ділянки приватної власності не може бути змінено;  
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-цільове призначення земельної ділянки комунальної власності змінюється лише за 
рішенням сільської, селищної, міської ради, на території якої розташована земельна 
ділянка, а земельної ділянки державної власності – за рішенням органу виконавчої влади, 
що здійснює розпорядження відповідною земельною ділянкою.  

Втім, Проєкт закону не регулює долю вказаних земельних ділянок та об’єктів, які будуть на 
них побудовані після припинення дії воєного стану. Так, йдеться про необхідність 
приведення цільового призначення цих земельних ділянок відповідно до вимог 
законодавства щодо категоріи ̆ земель, на яких будуть розміщені відповідні об’єкти, з 
урахуванням, того, що знесення таких об’єктів після припинення чи скасування воєнного 
часу може виявитися проблематичним.  

Також, Головне юридичне управління ВРУ вказує, що у аналізованому законопроєкті мали 
б бути передбачені механізм зміни цільового призначення земельних ділянок, на яких 
розташовані відповідні об’єкти, у випадках, коли їх цільове призначення не може бути 
збережено після припинення чи скасування воєнного стану, а так само умови захисту від 
наслідків розташування відповідних об’єктів на таких категоріях земель, як землі 
оздоровчого, рекреаційного, лісогосподарського призначення, водного фонду, а також 
родючих ґрунтів, які знаходяться на території земель сільськогосподарського призначення. 
За відсутності законодавчого регулювання окреслених питань виникнуть ускладнення, 
пов’язані з незахищеністю перелічених земель та відсутністю правового механізму 
приведення умов землекористування до вимог щодо користування землями певних 
категорій, що негативно позначиться на забезпеченні охорони довкілля, збереженні 
природних територіи,̆ зокрема, тих, що охороняються на міжнародному рівні і охорону яких 
Україна здіис̆нює в рамках зобов'язань за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, історико-культурної спадщини, розвитку сільського 
господарства тощо.  

Висновки 

Як бачимо, Проєкт закону містить ряд суттєвих недоліків, що можуть мати своїм наслідком 
значну шкоду довкіллю України. Більшою мірою згадані «ляпи» повʼязані із поспіхом в ході 
підготовки аналізованого законопроєкту. Попри недоліки Проєкту закону, його було 
прийнято Парламентом України, який не побачив ряду невідповідностей між текстом цього 
законопроєкту та, наприклад, ЗК України. Чи буде проігноровано вади Проєкту закону і чи 
набере він чинність - останнє слово за Президентом.  
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