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Щодо коментарів до проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного 
кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління 
та дерегуляції у сфері земельних відносин" 

 

Шановний пане Олеже Володимировичу, 

Громадська організація Центр екологічних ініціатив «Екодія» (далі ГО Екодія, номер 

запису в Єдиному державному реєстрі 1 068 1020000 045553 від 13 березня 2017 р.) та відділ 

екологізації сільського господарства веде свою діяльність на захист довкілля від негативного 

впливу промислового тваринництва в Україні та розвиток сільських територій. Наші 

експерти регулярно долучаються до коментування документів Оцінки впливу на довкілля, 

Стратегічної екологічної оцінки, законопроектів та інших державних програмних 

документів, які стосуються теми сільського господарства, зокрема тваринництва.  

Просимо Вас прийняти до уваги коментарі до проекту Закону України "Про 
внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо 
удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин", який 

був опублікований на сайті Верховної Ради України під номером 2194 від 1 жовтня 2019 

року. 

Коментарі у Додатку 1 на 12 аркушах. 

 

З повагою, 

В.о. виконавчого директора ГО Екодія     Пасюк О.Г. 

 

 

 

Вик. Амосов Михайло 

044 353 7841 

am@ecoact.org.ua 

mailto:info@ecoact.org.ua


Додаток 1 
 

Порівняльна таблиця 
до проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів 

щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" 
 

Зміст відповідної норми 
проекту акта 

Зміст пропонованої норми до 
проекту акта 

Обґрунтування 

Земельний кодекс 
Стаття 14-2. Повноваження 

центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику зі 
здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів 

До повноважень центрального 
органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику зі 
здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів, належить 
здійснення державного контролю за 

Стаття 14-2. Повноваження 
центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику 
із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів, у галузі 
земельних відносин 

До компетенції центрального 
органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища, раціонального 
використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів, у 
галузі земельних відносин, 

Необхідно залишити 
повноваження центрального 
органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища, раціонального 
використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів, у 
галузі земельних відносин. 
Це пов’язано з ти, що земельні 
ресурси динамічно втрачають 
свої корисні функції у процесі 
господарської діяльності людини 
та змін клімату. 
Попередні результати 
дослідження щодо зміни земного 
покриву, яке провела Екодія 
вказують на те, що заплавні, 



дотриманням вимог законодавства 
щодо: 

а) додержання екологічних 
нормативів та вимог з питань 
охорони земель; 

б) здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання 
забрудненню земель хімічними і 
радіоактивними речовинами, 
відходами, стічними водами; 

в) додержання встановленого 
законодавством України режиму 
використання та охорони територій 
природно-заповідного фонду та 
іншого природоохоронного 
призначення, а також територій, що 
підлягають особливій охороні; 

г) збереження водно-болотних 
угідь; 

ґ) здійснення інших 
повноважень, визначених законами 
України 

належить здійснення державного 
контролю за додержанням 
органами виконавчої влади та 
органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями всіх 
форм власності, громадянами 
України, іноземцями та особами без 
громадянства, а також іноземними 
юридичними особами вимог 
законодавства про використання та 
охорону земель щодо: 

а) консервації деградованих і 
малопродуктивних земель; 

б) збереження водно-болотних 
угідь; 

в) виконання екологічних 
вимог при наданні у власність і 
користування, в тому числі в 
оренду, земельних ділянок; 

г) здійснення заходів щодо 
запобігання забрудненню земель 
хімічними і радіоактивними 
речовинами, відходами, стічними 
водами; 

ґ) додержання режиму 
використання земель природно-
заповідного та іншого 
природоохоронного призначення; 

прибережні території 
розорюються. 



д) додержання екологічних 
нормативів з питань використання 
та охорони земель; 

е) установлення та 
використання водоохоронних зон і 
прибережних захисних смуг, а 
також додержання режиму 
використання їх територій. 

 
Стаття 20. Встановлення та зміна 
цільового призначення земельних 
ділянок 
6. Зміна цільового призначення 
особливо цінних земель допускається 
лише для 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, а 
також у разі відчуження земельних 
ділянок для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності, 
віднесення земель, зазначених 

Стаття 20. Встановлення та зміна 
цільового призначення земельних 
ділянок 
6. Зміна цільового призначення 
особливо цінних земель допускається 
лише для 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, а також 
у разі відчуження земельних ділянок 
для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності, віднесення 
земель, зазначених у пунктах "а" і "б" 

Пропонується залишити Статтю 
20 частину 6 у незмінному стані. 
Незрозуміло як по іншому буде 
регулюватися дане питання. 



у пунктах "а" і "б" частини першої 
статті 150 цього Кодексу, до земель 
природно-заповідного фонду та 
іншого природоохоронного 
призначення, земель історико-
культурного призначення. 

Віднесення особливо цінних 
земель державної чи комунальної 
власності, визначених у пунктах "а" 
і "б" частини першої статті 150 цього 
Кодексу, до земель інших категорій 
здійснюється за погодженням з 
Верховною Радою України. 

Погодження матеріалів місця 
розташування об'єкта, що 
передбачається розмістити на 
земельній ділянці особливо цінних 
земель державної чи комунальної 
власності із зміною її цільового 
призначення, здійснюється за 
погодженням з Верховною Радою 
України в порядку, 
визначеному статтею 151 цього 
Кодексу. 
 

частини першої статті 150 цього 
Кодексу, до земель природно-
заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення, 
земель історико-культурного 
призначення. 

Віднесення особливо цінних 
земель державної чи комунальної 
власності, визначених у пунктах "а" і 
"б" частини першої статті 150 цього 
Кодексу, до земель інших категорій 
здійснюється за погодженням з 
Верховною Радою України. 

Погодження матеріалів місця 
розташування об'єкта, що 
передбачається розмістити на 
земельній ділянці особливо цінних 
земель державної чи комунальної 
власності із зміною її цільового 
призначення, здійснюється за 
погодженням з Верховною Радою 
України в порядку, 
визначеному статтею 151 цього 
Кодексу. 
  

Стаття 22. Визначення земель 
сільськогосподарського призначення та 
порядок їх використання 

Стаття 22. Визначення земель 
сільськогосподарського призначення 
та порядок їх використання 

Задля уникнення можливого 
соціального напруження варто 
деталізувати хто саме може 
отримувати у власність чи 



1. Землями 
сільськогосподарського призначення 
визнаються землі, надані для 
виробництва сільськогосподарської 
продукції, здійснення 
сільськогосподарської науково-
дослідної та навчальної діяльності, 
розміщення відповідної виробничої 
інфраструктури, у тому числі 
інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції, або 
призначені для цих цілей. 

2. До земель 
сільськогосподарського призначення 
належать: 

а) сільськогосподарські угіддя 
(рілля, багаторічні насадження, 
сіножаті, пасовища та перелоги); 

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

1. Землями 
сільськогосподарського призначення 
визнаються землі, надані для 
виробництва сільськогосподарської 
продукції, здійснення 
сільськогосподарської науково-
дослідної та навчальної діяльності, 
розміщення відповідної виробничої 
інфраструктури, у тому числі 
інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції, або 
призначені для цих цілей. 

2. До земель 
сільськогосподарського призначення 
належать: 

а) сільськогосподарські угіддя 
(рілля, багаторічні насадження, 
сіножаті, пасовища та перелоги); 

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

користування землі 
сільськогосподарського 
призначення. 



 3. Землі 
сільськогосподарського 
призначення передаються у 
власність та надаються у 
користування: 

а) громадянам України - для 
ведення особистого селянського 
господарства, садівництва, 
городництва, сінокосіння та 
випасання худоби, ведення 
товарного сільськогосподарського 
виробництва, фермерського 
господарства; 

б) сільськогосподарським 
підприємствам - для ведення 
товарного сільськогосподарського 
виробництва; 

в) сільськогосподарським 
науково-дослідним установам та 
навчальним закладам, сільським 
професійно-технічним училищам та 
загальноосвітнім школам - для 
дослідних і навчальних цілей, 
пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства; 

г) несільськогосподарським 
підприємствам, установам та 
організаціям, релігійним 



організаціям і об'єднанням 
громадян - для ведення підсобного 
сільського господарства; 

ґ) оптовим ринкам 
сільськогосподарської продукції - 
для розміщення власної 
інфраструктури. 

5. Землі 
сільськогосподарського 
призначення державної, 
комунальної та приватної власності 
не можуть передаватись у власність 
іноземцям, особам без 
громадянства, іноземним 
юридичним особам та іноземним 
державам. 

Стаття 82. Право власності на 
землю юридичних осіб 

1. Юридичні особи можуть 
набувати у власність земельні 
ділянки за цивільно-правовими 
договорами та на інших підставах, 
передбачених законом. 

 

Стаття 82. Право власності на 
землю юридичних осіб 

1. Юридичні особи (засновані 
громадянами України або 
юридичними особами України) 
можуть набувати у власність 
земельні ділянки за цивільно-
правовими договорами та на інших 
підставах, передбачених законом. 

2. Землі 
сільськогосподарського 

Доступ іноземцям до земель 
сільськогосподарського 
призначення необхідно надавати 
поступово. Це зменшить ризики 
можливого соціального 
напруження. 



призначення, отримані в спадщину 
іноземними юридичними особами, 
підлягають відчуженню протягом 
одного року. 
 

Стаття 150. Особливо цінні землі та 
порядок припинення прав на них 

1. До особливо цінних земель 
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; 

в) землі, надані в постійне 
користування НВАО "Масандра" та 

Стаття 150. Особливо цінні землі та 
порядок припинення прав на них 

1. До особливо цінних земель 
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; 

в) землі, надані в постійне 
користування НВАО "Масандра" та 
підприємствам, що входять до його 

Вилучення даної статті без 
пропозиції альтернативного 
варіанту регулювання земельних 
відносин щодо особливо цінних 
земель та порядку припинення 
прав на них може призвести до 
втрати значних масивів особливо 
цінних земель. Тому 
пропонується залишити статтю 
незмінною або запропонувати 
альтернативу. Наприклад, надати 
повноваження з припинення прав 
постійного користування 
особливо цінними землями 
територіальним органам 
державної влади у межах яких 
знаходяться цінні землі. 



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. 

 
2. Припинення права 

постійного користування 
земельними ділянками особливо 
цінних земель, визначених у пунктах 
"в" і "г" частини першої цієї статті, з 
підстави добровільної відмови від 
користування ними або шляхом їх 
вилучення здійснюється за 
погодженням з Верховною Радою 
України. 
3. Погодження матеріалів вилучення 
(викупу) земельних ділянок особливо 
цінних земель, що перебувають у 
власності громадян і юридичних осіб, 
провадиться Верховною Радою 
України за поданням Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, 
обласної, Київської і 
Севастопольської міських рад. 

складу; землі дослідних полів 
науково-дослідних установ і 
навчальних закладів; 

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

 
2. Припинення права постійного 

користування земельними ділянками 
особливо цінних земель, визначених у 
пунктах "в" і "г" частини першої цієї 
статті, з підстави добровільної 
відмови від користування ними або 
шляхом їх вилучення здійснюється за 
погодженням з Верховною Радою 
України. 

  
3. Погодження матеріалів 

вилучення (викупу) земельних 
ділянок особливо цінних земель, що 
перебувають у власності громадян і 
юридичних осіб, провадиться 
Верховною Радою України за 
поданням Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласної, Київської 
і Севастопольської міських рад. 



Стаття 168. Охорона ґрунтів 

1. Ґрунти земельних ділянок є 
об'єктом особливої охорони. 

2. Власники земельних ділянок та 
землекористувачі мають право 
здійснювати зняття та перенесення 
ґрунтового покриву земельних 
ділянок виключно на підставі 
розробленого у встановленому 
законом порядку робочого проекту 
землеустрою. Переміщення 
ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) в межах однієї й тієї самої 
земельної ділянки, що призначена 
для ведення особистого селянського 
господарства, ведення садівництва, 
будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 
ділянка), індивідуального дачного 
будівництва та будівництва 
індивідуальних гаражів здійснюється 
без розробки робочого проекту 
землеустрою. 

3. При здійсненні діяльності, 
пов'язаної з порушенням поверхневого 

Стаття 168. Охорона ґрунтів 

1. Ґрунти земельних ділянок є 
об'єктом особливої охорони. 

2. Власники земельних ділянок 
та землекористувачі мають право 
здійснювати зняття та перенесення 
ґрунтового покриву земельних 
ділянок виключно на підставі 
розробленого у встановленому 
законом порядку робочого проекту 
землеустрою. Переміщення 
ґрунтового покриву (родючого 
шару ґрунту) в межах однієї й тієї 
самої земельної ділянки, що 
призначена для ведення особистого 
селянського господарства, ведення 
садівництва, будівництва і 
обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), 
індивідуального дачного 
будівництва та будівництва 
індивідуальних гаражів 
здійснюється без розробки робочого 
проекту землеустрою. 

Необхідно визначити 
відповідальний контролюючий 
орган, який здійснюватиме 
моніторинг дотримання 
законодавства України у випадку 
зняття та перенесення ґрунтового 
покриву, а також подальшої 
рекультивації земельної ділянки. 



шару ґрунту, власники земельних 
ділянок та землекористувачі повинні 
здійснювати зняття, складування, 
зберігання поверхневого шару ґрунту 
та нанесення його на ділянку, з якої він 
був знятий (рекультивація), або на іншу 
земельну ділянку для підвищення її 
продуктивності та інших якостей. 

3. При здійсненні діяльності, 
пов'язаної з порушенням 
поверхневого шару ґрунту, власники 
земельних ділянок та 
землекористувачі повинні 
здійснювати зняття, складування, 
зберігання поверхневого шару ґрунту 
та нанесення його на ділянку, з якої він 
був знятий (рекультивація), або на 
іншу земельну ділянку для 
підвищення її продуктивності та 
інших якостей. 
 

   
 


