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Про проект Закону України  

про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» 

щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою 

(реєстр. № 4515 від 18.12.2020 р.) 

 

Розглянувши і обговоривши проект Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації 

із землеустрою (реєстр. № 4515 від 18.12.2020 р.), поданий Кабінетом 

Міністрів України, Комітет відмітив наступне. 

Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є 

уніфікації складових документації із землеустрою, оптимізації процесів у 

сфері земельних відносин, виконання Указу Президента України від 

08.11.2019 № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та 

зміцнення держави». 

Законопроектом пропонується визначити зміст пояснювальної записки у 

документації із землеустрою. Також, з метою дерегуляції у сфері розроблення 

документації із землеустрою, пропонується вилучити зі складу документації із 

землеустрою неактуальні документи. 

Даним законопроектом передбачено розроблення нового виду технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих 

об’єктів культурної спадщини, за допомогою якою пропонується встановити 

обмеження, що встановлені Законом України «Про охорону культурної 

спадщини» та діють на період до затвердження науково-проектної 

документації у сфері охорони культурної спадщини. 



Слід зазначити, що проектом Закону України «Про внесення змін до 

Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення 

системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 

2194), підготовленим до другого читання, здійснено правове регулювання 

щодо визначення та розроблення документації, якою визначатимуться межі і 

режими використання території пам’яток культурної спадщини та її зон 

охорони і внесення відповідних відомостей до Державного земельного 

кадастру. А також передбачено встановлення обмежень у використанні земель 

навколо об'єктів культурної спадщини за принципом «в силу закону». 

Відповідно до положень частини першої статті 116 Регламенту Верховної 

Ради України, Комітет відзначив необхідність, для досягнення мети 

законопроекту реєстр. № 4515, при підготовці до другого читання здійснити 

узгодження його положень із іншими структурними частинами законопроекту 

та/або положеннями законодавчих актів, що не були предметом розгляду в 

першому читанні 

Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 15.02.2021 

висловлює зауваження до даного законопроекту. 

З огляду на результати обговорення, Комітет прийняв рішення: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону «Про 

внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких 

видів документації із землеустрою» (реєстр. № 4515) прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України 

з питань аграрної та земельної політики Сольського М.Т. 
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