
 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Комітет з питань аграрної та земельної політики 

___________________________________________________ 
 

                                  Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 03 березня 2021 р. 

Протокол № 54  

 

 

Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж» 

(реєстр. № 5009 від 03.02.2021 року) 

 

 

 Розглянувши і обговоривши на засіданні Комітету Верховної Ради України з 

питань аграрної та земельної політики проект Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних 

мереж», поданий народними депутатами України Герусом А.М., Пивоваровом Є.П., 

Нагорняком С.В. та іншими (реєстр. № 5009 від 03.02.2021), Комітет відмітив 

наступне. 

Метою прийняття зазначеного законопроекту, згідно з Пояснювальною 

запискою, є суттєве спрощення процедури приєднання до електричних мереж 

електроустановок замовників, скорочення кількості процедур, документів та 

погоджень,  істотне зменшення витрат часу замовників на приєднання, зняття 

штучних обмежень та усунення бар’єрів в процедурі приєднання до електричних 

мереж, запровадження механізму «єдиного вікна» для подачі замовника звернень, 

заяв, запитів, отримання інформації, вихідних даних, необхідних для проектування 

та здійснення будівельно-монтажних робіт, узгодження проектної документації на 

будівництво, реконструкцію та переоснащення електроустановок замовників.  

Підтримуючи в цілому запропоновані зазначеним законопроектом зміни, 

Комітет у межах предметів відання вважає за доцільне висловити до нього 

наступні зауваження та пропозиції: 

 

1. Законопроектом передбачено доповнення Земельного кодексу України  

положенням, відповідно до якого «земельні відносини, що виникають при наданні і 

використанні земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики, встановлення 

та дотримання правового режиму земель спеціальних зон об'єктів енергетики, в 

тому числі на підставі договорів про встановлення земельних сервітутів на таких 

земельних ділянках регулюються цим Кодексом, Законом України «Про землі 

енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»». Комітет 

вважає за необхідне зауважити, що зміст запропонованих змін фактично дублює 

положення частини першої статті 3 Земельного кодексу України, відповідно до якої 
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«земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також 

прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами». Враховуючи це, 

запропоновані зміни доцільно виключити із законопроекту. 

 

2. Законопроектом пропонується доповнити статтю 20 Земельного кодексу 

України частиною сьомою, якою передбачається, що «зміна цільового призначення 

земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи 

комунальній власності для розміщення на них лінійних об’єктів енергетичної 

інфраструктури здійснюється без погодження з Кабінетом Міністрів України». Не 

заперечуючи в цілому проти змісту зазначених змін, потрібно зазначити, що 

Законом України від 17 червня 2020 року № 711-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо планування використання земель» (далі – Закон 

№ 711), який набирає чинності 24.07.2021, стаття 20 Земельного кодексу України 

викладена у новій редакції. Тому для взаємоузгодження положень законопроекту з 

новою редакцією цієї статті, абзац сьомий статті 20 ЗК України доцільно викласти у 

такій редакції: 

«Зміна цільового призначення земельних ділянок державної та комунальної 

власності природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

історико-культурного, лісогосподарського призначення, внаслідок якої земельні 

ділянки виводяться із складу таких категорій (крім зміни цільового призначення 

земельних ділянок лісогосподарського призначення для розміщення на них лінійних 

об’єктів енергетичної інфраструктури), а також зміна цільового призначення 

земель, визначених пунктом "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, 

здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України». 

При цьому, такі зміни повинні набрати чинності не раніше 24.07.2021 (коли 

набирає чинності Закон № 711). 

Також Комітет вважає за необхідне зазначити, що на практиці зміна цільового 

призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення в більшості 

випадків супроводжується вилученням земельних ділянок із постійного 

користування. При цьому відповідно до статті 149 Земельного кодексу України  

повноваження щодо вилучення із постійного користування лісів для 

нелісогосподарських потреб проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України. 

Проте змін  до цієї статті законопроект не містить. 

 

3. Законопроектом передбачено доповнення статті 76 Земельного кодексу 

України частиною четвертою, відповідно до якої «земельні ділянки усіх форм 

власності та категорій надаються в користування для будівництва, розміщення та 

експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі шляхом 

встановлення земельних сервітутів на підставі відповідних договорів, укладених з їх 

власниками або землекористувачами, зокрема, постійними користувачами або 

орендарями земельних ділянок, без зміни цільового призначення цих земельних 

ділянок. 
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Земельні сервітути на земельних ділянках державної та комунальної 

власності, наданих в користування, можуть встановлюватися за договором з їх 

землекористувачами, без необхідності укладення договору  про встановлення 

земельного сервітуту з відповідним органом виконавчої влади або місцевого 

самоврядування, якщо це передбачено відповідним договором користування 

земельною ділянкою. 

У випадку укладення договору про встановлення земельного сервітуту на 

земельних ділянках державної та комунальної власності, наданих в користування 

безпосередньо з відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого 

самоврядування, згода землекористувача не вимагається, якщо інше не визначено 

відповідним договором користування земельною ділянкою». 

Перш за все, слід зауважити, що відповідно до рішення Комітету Верховної 

Ради України з питань аграрної та земельної політики від 05.02.2021, проект Закону 

України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих 

актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин» (далі – Проект Закону № 2194) рекомендований до прийняття у 

повторному другому читанні. 

Цим законопроектом передбачена, окрім іншого, можливість розміщення 

лінійних об'єктів на землях будь-якого цільового призначення (на праві земельного 

сервітуту). 

Тому, основна новація законопроекту (в частині змін до цієї статті) вже 

врегульована іншим законопроектом, який наразі готується до розгляду на 

пленарному засіданні Верховної Ради України. 

З приводу пропонованих законопроектом змін, викладених в абзацах другому 

та третьому цієї статті, слід зауважити наступне: 

По-перше, загальні положення щодо укладання договорів сервітуту (зокрема, 

питання визначення кола осіб, уповноважених на укладання таких договорів) не є 

предметом регулювання статті 76 Земельного кодексу України, оскільки 

регулюються главою 16 цього Кодексу. 

По-друге, можливість встановлення земельних сервітутів на земельних 

ділянках державної, комунальної власності, які перебувають у користуванні, без 

погодження з землекористувачами грубо порушує право землекористувача на 

самостійне господарювання на земельній ділянці. 

По-третє, обов’язковість визначення в договорі, що передбачає право 

користування земельною ділянкою права землекористувача щодо встановлення 

земельних сервітутів є зайвим, адже відповідно до частини другої статті 98 

Земельного кодексу України строк дії земельного сервітуту, що встановлюється 

договором між особою, яка вимагає його встановлення, та землекористувачем, не 

може бути більшим за строк, на який така земельна ділянка передана у користування 

землекористувачу. 
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Це ж стосується і відповідних змін до статті 6 Закону України «Про землі 

енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів». 

Тому, запропонований підхід у цій частині потребує комплексного перегляду. 

З урахуванням викладеного запропоновані зміни пропонується виключити. 

 

4. Законопроектом пропонується доповнити статтю 98 Земельного кодексу 

України частиною п’ятою, відповідно до якої «положення частини четвертої цієї 

статті не застосовуються у випадку встановлення земельних сервітутів для 

будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної 

інфраструктури на земельних ділянках державної та комунальної власності». 

Таким чином, пропонованими змінами пропонується фактично нівелювати 

положення, згідно з якими «земельний сервітут здійснюється способом, найменш 

обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої від встановлений» у разі  

будівництва, розміщення та експлуатації енергетичних об'єктів на землях державної 

та комунальної власності. Зазначена пропозиція не підтримується, адже зазначені 

положення Земельного кодексу України є однією з основ права сервітуту. В іншому 

випадку, питання доцільно вирішувати шляхом вчинення інших правочинів (оренда, 

суперфіцій тощо). В той же час, слід зазначити, що на практиці, дійсно, трапляються 

випадки, коли землі державної, комунальної власності, необхідні для встановлення 

земельного сервітуту, не сформовані у земельну ділянку. Крім того, є випадки, коли 

формування ділянки взагалі не врегульоване чинним земельним законодавством 

(наприклад, формування ділянки для будівництва підземних споруд на землях 

загального користування). Тому доцільним було б доповнення законопроекту 

нормами, які на законодавчому рівні прямо дозволяють формувати земельну ділянку 

виключно для встановлення земельного сервітуту на землях державної, комунальної 

власності, не сформованих в земельні ділянки (зокрема, і на землях загального 

користування для розміщення підземних споруд і лінійних об'єктів) з можливістю 

подальшого формування на площі, яку вони займають, нових земельних ділянок із 

збереженням права земельного сервітуту (при цьому межі земельної ділянки, 

сформованої для встановлення земельного сервітуту, будуть вважатися (стануть) 

межами частини нової земельної ділянки, на яку буде поширюватися право 

земельного сервітуту).  

 

5. Законопроектом пропонується доповнення частини другої статті 120 

Земельного кодексу України положенням, відповідно до якого «набуття 

юридичною особою, яка є оператором системи розподілу права власності на 

будівлю або споруду є підставою для здійснення державної реєстрації припинення 

права користування земельною ділянкою, на якій розміщені такі об’єкти 

попереднього власника відповідної будівлі або споруди в порядку визначеному 

законом.». Слід зазначити, що 2 лютого 2021 року Верховною Радою України 

прийнятий у другому читанні та в цілому, як Закон, проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової долі 

земельної ділянки та розміщеного на ній об'єкта нерухомості)» (проект Закону  



5 
 

 
 

№ 0850), яким статтю 120 Земельного кодексу України викладено у новій редакції. 

Проблеми, на вирішення яких спрямовані зміни, пропоновані законопроектом до 

цієї статті, у повному обсязі вирішуються прийнятим Законом. Тому, після набрання 

ним чинності втрачають свою актуальність і зміни, передбачені законопроектом  

№ 5009 в цій частині. Це ж стосується і змін до статті 18 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статті 6 

Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон 

енергетичних об’єктів». Зважаючи на це, зазначені зміни пропонується виключити 

із законопроекту.  

 

6. Законопроектом пропонується доповнити частину другу статті 123 

Земельного кодексу України положеннями, відповідно до яких «проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної 

власності в користування, в тому числі на умовах сервітуту для будівництва, 

розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, 

розробляється на замовлення юридичних осіб, що є операторами системи розподілу 

відповідно до закону (далі – ОСР) без надання дозволу відповідного органу 

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні 

ділянки державної чи комунальної власності у власність або користування 

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу». Зазначені 

зміни не підтримуються, оскільки вони не враховують ситуацію, коли територія, на 

якій передбачається сформувати земельну ділянку для зазначених цілей, відповідно 

до затвердженої містобудівної документації передбачена до використання для інших 

цілей. Не враховується також ситуація, коли в межах вказаної території органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування іншим особам вже видані 

дозволи на розроблення документації із землеустрою щодо формування певних 

земельних ділянок (при цьому слід враховувати і те, що повноваження щодо 

розпорядження однією і тією ж земельною ділянкою державної власності 

здійснюють декілька органів виконавчої влади в залежності від цілей, для яких 

формується земельна ділянка). Є також неприйнятними запропоновані 

законопроектом зміни до цієї ж частини, які пропонують встановити, що «у разі 

якщо орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий 

строк  з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не 

прийняв рішення про надання земельної ділянки у користування, в тому числі на 

умовах сервітуту для будівництва, розміщення та експлуатації лінійного об’єкту 

енергетичної інфраструктури або не надав вмотивовану відмову у затвердженні 

відповідного проекту землеустрою, земельна ділянка вважається наданою у 

користування, а договір  про встановлення земельного сервітуту вважається 

укладеним та підлягає державній реєстрації відповідно до закону». Виникнення 

права земельного сервітуту без згоди власника (представника власника) 

земельної ділянки порушують право державної, комунальної власності на 

землю, а також не узгоджуються із вимогами статті 143 Конституції України 

щодо розпорядження майном комунальної власності виключно 

територіальними громадами або органами місцевого самоврядування. Ці ж 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1042
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зауваження стосуються і запропонованої редакції статті 16-1 Закону України «Про 

землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», а 

також відповідних змін до Закону України «Про землеустрій».  

 

7. Законопроект передбачає доповнення частини п’ятої статті 24 Закону 

України «Про Державний земельний кадастр» положеннями, відповідно до яких 

«при повторному поданні заяви про державну реєстрацію земельної ділянки не 

допускається відмова у здійсненні державної реєстрації з підстав, не зазначених у 

раніше наданій відмові (за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі 

заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).». В той же час 

зазначеними змінами не враховані випадки, коли підстави для відмови у 

здійсненні державної реєстрації земельної ділянки виникли вже після надання 

попередньої відмови (наприклад, формування у межах земельної ділянки, яку 

передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки, встановлення нових 

обмежень у використанні земель тощо). Тому запропоновані зміни доцільно 

відповідним чином відкоригувати.  

 

8. Змінами до статті 15 Закону України «Про Державний земельний кадастр» 

пропонується встановити, що «внесення змін до відомостей Державного земельного 

кадастру здійснюється протягом одного робочого дня з дня отримання відповідних 

документів». Слід зазначити, що запропонований строк є занадто малим для 

вивчення поданих документів (які можуть бути значними по обсягу) та оцінки 

правомірності внесення змін до відомостей до Державного земельного кадастру. 

Необґрунтоване скорочення строків надання адміністративних послуг лише 

збільшує кількість необґрунтованих відмов у їх наданні. 

 

9. Законопроектом передбачено доповнення статті 34 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» положенням, відповідно до якого «нове 

будівництво лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури, що здійснюється 

відповідно до містобудівної документації (комплексного плану просторового 

розвитку території територіальної громади,  генерального плану міста, 

детального плану території, плану розвитку мереж тощо), в тому числі в межах 

червоних ліній, коридорів інженерних комунікацій на земельних ділянках державної 

чи комунальної власності, не наданих у власність або користування фізичних та 

юридичних осіб здійснюється без набуття права власності чи користування 

такими земельними ділянками.». Зазначені зміни не підтримуються, адже 

запропонований підхід пов’язаний з великою кількістю проблем, які виникнуть у 

разі їх підтримки. Зокрема виникає питання взаємозв’язку прав на землю з правами 

на нерухомість вже після закінчення будівельних робіт. Також, при реалізації 

запропонованих норм також виникнуть значні проблеми у випадку передачі земель 

державної, комунальної власності, на яких вже збудовані лінійні об’єкти 

енергетичної інфраструктури (або розпочато їх будівництво), у приватну власність 

чи у користування фізичним чи юридичним особам. Законопроект не визначає, чи 
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можлива така передача взагалі, а якщо можлива – то як будуть співвідноситися право 

приватної власності на землю чи право землекористування із правами власника 

лінійних об’єктів. Крім того, відсутність відомостей про землі, що 

використовуються для розміщення об’єктів енергетичної інфраструктури у 

Державному земельному кадастрі призведе до відсутності у ньому відомостей про 

обмеження у використанні земель, які пов’язані із зазначеними об’єктами. У зв’язку 

з цим, наприклад, формування земельних ділянок здійснюватиметься без 

урахування правового режиму таких об’єктів. Це ж стосується і змін до статті 37 

«Про регулювання містобудівної діяльності». 

 

 


