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. Земельна ділянка як об’єкт цивільних прав 

1. Формування земельної ділянки полягає у визначенні 

земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування 

земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та 

внесення інформації про неї до Державного земельного 

кадастру. 

2. Формування земельних ділянок здійснюється: 

у порядку відведення земельних ділянок із земель 

державної та комунальної власності; 

шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих 

земельних ділянок; 

шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи 

комунальної власності за проектами землеустрою щодо 

впорядкування територій населених пунктів, проектами 

землеустрою щодо впорядкування території для 

містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо 

приватизації земель державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; 

шляхом інвентаризації земель у випадках, передбачених 
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законом; 

за проектами землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв); 

за затвердженими комплексними планами просторового 

розвитку території територіальних громад, генеральними 

планами населених пунктів, детальними планами території. 

абзац відсутній 

 

 

3. Сформовані земельні ділянки підлягають державній 

реєстрації у Державному земельному кадастрі. 

4. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту 

присвоєння їй кадастрового номера. 

5. Формування земельних ділянок (крім випадків, 

визначених у частинах шостій - сьомій цієї статті) 

здійснюється за проектами землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

6. Формування земельних ділянок шляхом поділу та 

об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які 

перебувають у власності або користуванні, без зміни їх 

цільового призначення здійснюються за технічною 

документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання 

земельних ділянок. 
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перебувають у постійному користуванні державних 



 

Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у 

заставі, здійснюється за згодою землекористувача, 

заставодержателя. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що 

перебуває у користуванні, здійснюється за згодою 

землекористувача, заставодержателя. Справжність підпису 

на такій згоді засвідчується нотаріально. 

Земельні ділянки можуть бути об’єднані, якщо вони 

мають однакове цільове призначення. У разі поділу 

земельної ділянки, об’єднання земельних ділянок 

сформовані земельні ділянки зберігають своє цільове 

призначення. 

… 
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Стаття 186. Погодження і затвердження документації із 

землеустрою 

1. Схема землеустрою і техніко-економічне 

обґрунтування використання та охорони земель району 

затверджуються районною радою. 

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування 

використання та охорони земель села, селища, міста, 

території територіальної громади затверджуються 

відповідною сільською, селищною, міською радою. 

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування 

використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць підлягають стратегічній екологічній 
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оцінці. 

Схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування 

використання та охорони земель зони відчуження та зони 

безумовного (обов’язкового) відселення території, що 

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного 

(обов’язкового) відселення. 

2. Комплексні плани просторового розвитку територій 

територіальних громад, генеральні плани населених пунктів, 

детальні плани території: 

у частині формування земельних ділянок погоджуються 

в порядку, встановленому цим Кодексом для погодження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

у частині положень, що передбачають внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей про земельні 

ділянки, сформовані до 2004 року, але відомості про які не 

внесені до Державного земельного кадастру, погоджуються 

з їх власниками, а якщо такі земельні ділянки перебувають у 

користуванні фізичних, юридичних осіб, - також підлягають 

погодженню із землекористувачами; 

затверджуються відповідними сільськими, селищними, 

міськими радами. 

3. Проекти землеустрою погоджуються та 

затверджуються в такому порядку: 
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1) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць погоджуються 

сільськими, селищними, міськими, районними радами, 

районними державними адміністраціями, за рахунок 

території яких планується здійснити розширення таких меж. 

У разі розширення меж адміністративно-територіальної 

одиниці за рахунок території, що не входить до складу 

відповідного району, або якщо районна рада не утворена, 

проект погоджується Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласною державною адміністрацією. 

У разі встановлення меж міст проект також 

погоджується Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, обласною радою. 

Рішення Верховної Ради України, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, органу місцевого 

самоврядування про встановлення (зміну) меж 

адміністративно-територіальної одиниці одночасно є 

рішенням про затвердження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної 

одиниці. 

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

районів у містах погоджуються з відповідною районною у 

місті радою, районною у місті державною адміністрацією (у 

разі їх утворення); 

2) проекти землеустрою щодо встановлення меж 

територій територіальних громад погоджуються сільськими, 

селищними, міськими радами суміжних територіальних 

громад і затверджуються сільською, селищною, міською 

1) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць погоджуються 

сільськими, селищними, міськими, районними радами, 

районними державними адміністраціями, за рахунок 

території яких планується здійснити розширення таких меж. 

У разі розширення меж адміністративно-територіальної 

одиниці за рахунок території, що не входить до складу 

відповідного району, або якщо районна рада не утворена, 

проект погоджується Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласною державною адміністрацією. 

У разі встановлення меж міст проект також 

погоджується Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, обласною радою. 

Рішення Верховної Ради України, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, органу місцевого 

самоврядування про встановлення (зміну) меж 

адміністративно-територіальної одиниці одночасно є 

рішенням про затвердження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної 

одиниці. 

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

районів у містах погоджуються з відповідною районною у 

місті радою, районною у місті державною адміністрацією (у 

разі їх утворення); 

2) проекти землеустрою щодо встановлення меж 

територій територіальних громад погоджуються сільськими, 

селищними, міськими радами суміжних територіальних 

громад і затверджуються сільською, селищною, міською 



радою, що представляє інтереси територіальної громади, 

межі території якої встановлюються. 

У разі відмови сільської, селищної, міської ради у 

погодженні проекту землеустрою спір вирішується у 

судовому порядку; 

3) проекти 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 режимоутворюючих 

об’єктів погоджуються з власниками, користувачами 

земельних ділянок, що 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. 

Проекти 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 режимоутворюючих 

об’єктів погоджуються центральним органом виконавчої 

радою, що представляє інтереси територіальної громади, 

межі території якої встановлюються. 

У разі відмови сільської, селищної, міської ради у 

погодженні проекту землеустрою спір вирішується у 

судовому порядку; 

3) проекти 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 режимоутворюючих 

об’єктів погоджуються з власниками, користувачами 

земельних ділянок, що 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. 

Проекти 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 режимоутворюючих 

об’єктів погоджуються 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). 

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення 

меж територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, 

обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих 

об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення території, що зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, погоджуються центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері управління 

зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) 

відселення. 

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення 

меж територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, оздоровчого, 

рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 

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). 

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення 

меж територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, 

обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих 

об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення території, що зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, погоджуються центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері управління 

зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) 

відселення. 

Проекти 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 режимоутворюючих 

об’єктів затверджуються їх замовниками. 

Проекти 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 режимоутворюючих 

об’єктів, що розробляються з метою внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей про межі та 

режими використання земель у межах територій пам’яток 

культурної спадщини, історико-культурних заповідників, 

історико-культурних заповідних територій, охоронюваних 

археологічних територій, зон охорони, буферних зон, 

історичних ареалів населених місць, територій об’єктів 

культурної всесвітньої спадщини, затверджуються органами, 

що відповідно до Закону України "Про охорону культурної 

спадщини" затверджують науково-проектну документацію у 

сфері охорони культурної спадщини, що визначає 

обмеження у використанні земель у межах територій 

пам’яток культурної спадщини, історико-культурних 

заповідників, історико-культурних заповідних територій, 

охоронюваних археологічних територій, зон охорони, 

буферних зон, історичних ареалів населених місць, 

територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини. 

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж 

територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, оздоровчого, 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, 

обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих 

об’єктів затверджуються їх замовниками. 

Проекти 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 режимоутворюючих 

об’єктів, що розробляються з метою внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей про межі та 

режими використання земель у межах територій пам’яток 

культурної спадщини, історико-культурних заповідників, 

історико-культурних заповідних територій, охоронюваних 

археологічних територій, зон охорони, буферних зон, 

історичних ареалів населених місць, територій об’єктів 

культурної всесвітньої спадщини, затверджуються органами, 

що відповідно до Закону України "Про охорону культурної 

спадщини" затверджують науково-проектну документацію у 

сфері охорони культурної спадщини, що визначає 

обмеження у використанні земель у межах територій 

пам’яток культурної спадщини, історико-культурних 

заповідників, історико-культурних заповідних територій, 

охоронюваних археологічних територій, зон охорони, 

буферних зон, історичних ареалів населених місць, 

територій об’єктів культурної всесвітньої спадщини. 

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж 

територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, оздоровчого, 
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рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, 

обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих 

об’єктів, що розробляються з метою внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей про межі та 

режими використання земель у межах територій пам’яток 

культурної спадщини, історико-культурних заповідників, 

історико-культурних заповідних територій, охоронюваних 

археологічних територій, зон охорони, буферних зон, 

історичних ареалів населених місць, територій об’єктів 

культурної всесвітньої спадщини, не пізніше 30 календарних 

днів до дня їх затвердження публікуються на офіційному 

веб-сайті органу охорони культурної спадщини, 

уповноваженого здійснювати їх затвердження; 

4) проекти землеустрою щодо приватизації земель 

державних сільськогосподарських підприємств, установ та 

організацій погоджуються рішенням загальних зборів 

працівників таких підприємств, установ та організацій 

(іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і 

затверджуються органами виконавчої влади, що здійснюють 

розпорядження земельними ділянками державної власності 

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього 

Кодексу. 

Проекти землеустрою щодо приватизації земель 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та 

організацій погоджуються рішенням загальних зборів 

працівників таких підприємств, установ та організацій 

(іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і 

рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, 

обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих 

об’єктів, що розробляються з метою внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей про межі та 

режими використання земель у межах територій пам’яток 

культурної спадщини, історико-культурних заповідників, 

історико-культурних заповідних територій, охоронюваних 

археологічних територій, зон охорони, буферних зон, 

історичних ареалів населених місць, територій об’єктів 

культурної всесвітньої спадщини, не пізніше 30 календарних 

днів до дня їх затвердження публікуються на офіційному 

веб-сайті органу охорони культурної спадщини, 

уповноваженого здійснювати їх затвердження; 

4) проекти землеустрою щодо приватизації земель 

державних сільськогосподарських підприємств, установ та 

організацій погоджуються рішенням загальних зборів 

працівників таких підприємств, установ та організацій 

(іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і 

затверджуються органами виконавчої влади, що здійснюють 

розпорядження земельними ділянками державної власності 

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього 

Кодексу. 

Проекти землеустрою щодо приватизації земель 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та 

організацій погоджуються рішенням загальних зборів 

працівників таких підприємств, установ та організацій 

(іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і 
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затверджуються відповідними сільськими, селищними, 

міськими радами; 

5) проекти землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) погоджуються відповідною 

сільською, селищною, міською радою та затверджуються на 

зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах 

земель, що перебувають у власності (користуванні) такого 

сільськогосподарського підприємства, що оформляється 

відповідним протоколом; 

6) проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок затверджуються Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу; 

7) у разі наявності територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, 

зарезервованих для заповідання, прибережних захисних 

смуг, інших територій екологічної мережі проекти 

землеустрою щодо впорядкування території для 

містобудівних потреб погоджуються 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. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для 

містобудівних потреб затверджуються сільськими, 

затверджуються відповідними сільськими, селищними, 

міськими радами; 

5) проекти землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) погоджуються відповідною 

сільською, селищною, міською радою та затверджуються на 

зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах 

земель, що перебувають у власності (користуванні) такого 

сільськогосподарського підприємства, що оформляється 

відповідним протоколом; 

6) проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок затверджуються Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу; 

7) у разі наявності територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, 

зарезервованих для заповідання, прибережних захисних 

смуг, інших територій екологічної мережі проекти 

землеустрою щодо впорядкування території для 

містобудівних потреб погоджуються 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. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для 

містобудівних потреб затверджуються сільськими, 
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селищними, міськими радами; 

8) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, 

затверджуються їх замовниками; 

9) у разі наявності територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, 

зарезервованих для заповідання, або прибережних захисних 

смуг, інших територій екологічної мережі проекти 

землеустрою щодо впорядкування території населених 

пунктів погоджуються 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. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів затверджуються відповідними 

сільськими, селищними, міськими радами. 

4. Робочі проекти землеустрою затверджуються їх 

замовниками. 

Робочі проекти землеустрою, що передбачають 

здійснення заходів на земельних ділянках державної та 

комунальної власності, розташованих на територіях чи 

об’єктах природно-заповідного фонду, їх охоронних зонах, 

землях, зарезервованих для заповідання, прибережних 

захисних смугах, інших територіях екологічної мережі, 

погоджуються органом виконавчої влади Автономної 

селищними, міськими радами; 

8) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, 

затверджуються їх замовниками; 

9) у разі наявності територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, 

зарезервованих для заповідання, або прибережних захисних 

смуг, інших територій екологічної мережі проекти 

землеустрою щодо впорядкування території населених 

пунктів погоджуються 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. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів затверджуються відповідними 

сільськими, селищними, міськими радами. 

4. Робочі проекти землеустрою затверджуються їх 

замовниками. 

Робочі проекти землеустрою, що передбачають 

здійснення заходів на земельних ділянках державної та 

комунальної власності, розташованих на територіях чи 

об’єктах природно-заповідного фонду, їх охоронних зонах, 

землях, зарезервованих для заповідання, прибережних 

захисних смугах, інших територіях екологічної мережі, 

погоджуються 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. 

5. Технічна документація із землеустрою погоджується і 

затверджується у такому порядку: 

1) технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право суборенди, сервітуту, погоджується 

землевласником (у разі встановлення сервітуту щодо 

земельної ділянки, що не перебуває у користуванні, або у 

разі встановлення сервітуту щодо земельної ділянки, що 

перебуває у користуванні, - за договором з її власником) або 

землекористувачем (в інших випадках) і затверджується 

особою, яка набуває право суборенди, сервітуту; 

2) технічна документація із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок затверджується власником 

(розпорядником) земельних ділянок, а щодо земельних 

ділянок державної або комунальної власності - Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади, 

органом місцевого самоврядування, уповноваженими 

розпоряджатися земельними ділянками відповідно до 

повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу; 

3) технічна документація із землеустрою щодо 

інвентаризації земель у частині положень, що передбачають 

внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

Республіки Крим у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, структурним підрозділом 

відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської 

державної адміністрації у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 

5. Технічна документація із землеустрою погоджується і 

затверджується у такому порядку: 

1) технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право суборенди, сервітуту, погоджується 

землевласником (у разі встановлення сервітуту щодо 

земельної ділянки, що не перебуває у користуванні, або у 

разі встановлення сервітуту щодо земельної ділянки, що 

перебуває у користуванні, - за договором з її власником) або 

землекористувачем (в інших випадках) і затверджується 

особою, яка набуває право суборенди, сервітуту; 

2) технічна документація із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок затверджується власником 

(розпорядником) земельних ділянок, а щодо земельних 

ділянок державної або комунальної власності - Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади, 

органом місцевого самоврядування, уповноваженими 

розпоряджатися земельними ділянками відповідно до 

повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу; 

3) технічна документація із землеустрою щодо 

інвентаризації земель у частині положень, що передбачають 

внесення до Державного земельного кадастру відомостей 
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про земельні ділянки, сформовані до 2004 року, але 

відомості про які не внесені до Державного земельного 

кадастру, погоджується з власниками таких земельних 

ділянок, а якщо такі земельні ділянки перебувають у 

користуванні фізичних, юридичних осіб - також із 

землекористувачами. 

Технічна документація із землеустрою щодо 

інвентаризації земель затверджується: 

щодо земельних ділянок приватної власності - 

власником земельних ділянок; 

щодо земельних ділянок державної або комунальної 

власності - Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом 

виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, 

уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками 

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього 

Кодексу; 

щодо земельних ділянок, розташованих у масиві земель 

сільськогосподарського призначення, та земель, що 

залишилися у колективній власності після розподілу 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), 

- сільською, селищною, міською радою; 

4) технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення меж режимоутворюючих об’єктів культурної 

спадщини затверджується центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

культурної спадщини, крім технічної документації із 

про земельні ділянки, сформовані до 2004 року, але 

відомості про які не внесені до Державного земельного 

кадастру, погоджується з власниками таких земельних 

ділянок, а якщо такі земельні ділянки перебувають у 

користуванні фізичних, юридичних осіб - також із 

землекористувачами. 

Технічна документація із землеустрою щодо 

інвентаризації земель затверджується: 

щодо земельних ділянок приватної власності - 

власником земельних ділянок; 

щодо земельних ділянок державної або комунальної 

власності - Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом 

виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, 

уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками 

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього 

Кодексу; 

щодо земельних ділянок, розташованих у масиві земель 

сільськогосподарського призначення, та земель, що 

залишилися у колективній власності після розподілу 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), 

- сільською, селищною, міською радою; 

4) технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення меж режимоутворюючих об’єктів культурної 

спадщини затверджується центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

культурної спадщини, крім технічної документації із 
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землеустрою щодо встановлення меж території пам’ятки 

місцевого значення, її зони охорони, меж історико-

культурного заповідника місцевого значення, що 

затверджується органом охорони культурної спадщини 

Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій. 

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини не 

пізніше 30 календарних днів до її затвердження публікується 

на офіційному веб-сайті органу охорони культурної 

спадщини, уповноваженого здійснювати її затвердження; 

5) технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) затверджується: 

у разі передачі на підставі такої документації земельної 

ділянки у власність та користування Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування - рішенням таких органів; 

в інших випадках - власником (розпорядником) 

земельної ділянки, а щодо земельної ділянки державної або 

комунальної власності, що перебуває у користуванні, - 

землекористувачем; 

6) технічна документація із землеустрою щодо 

резервування цінних для заповідання територій та об’єктів 

погоджується користувачами земельних ділянок державної, 

комунальної власності, крім випадків, визначених законом, 

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у 

землеустрою щодо встановлення меж території пам’ятки 

місцевого значення, її зони охорони, меж історико-

культурного заповідника місцевого значення, що 

затверджується органом охорони культурної спадщини 

Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій. 

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини не 

пізніше 30 календарних днів до її затвердження публікується 

на офіційному веб-сайті органу охорони культурної 

спадщини, уповноваженого здійснювати її затвердження; 

5) технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) затверджується: 

у разі передачі на підставі такої документації земельної 

ділянки у власність та користування Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування - рішенням таких органів; 

в інших випадках - власником (розпорядником) 

земельної ділянки, а щодо земельної ділянки державної або 

комунальної власності, що перебуває у користуванні, - 

землекористувачем; 

6) технічна документація із землеустрою щодо 

резервування цінних для заповідання територій та об’єктів 

погоджується користувачами земельних ділянок державної, 

комунальної власності, крім випадків, визначених законом, 

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 та 

затверджується органом виконавчої влади, органом 

місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження 

земельними ділянками відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу. 

 

 

6. Затверджена документація із землеустрою в 

електронній формі подається розробником до Державного 

фонду документації із землеустрою та оцінки земель. 

7. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої 

влади або органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти, 

визначені цією статтею, зобов’язані протягом десяти 

робочих днів з дня одержання документації із землеустрою 

безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з 

повідомленням розробнику свої висновки про її погодження 

або про відмову в погодженні з обов’язковим посиланням на 

закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові 

акти, що регулюють відносини у відповідній сфері. Строк дії 

таких висновків є необмеженим. 

8. Підставою для відмови у погодженні та затвердженні 

документації із землеустрою може бути лише 

невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих 

сфері охорони навколишнього природного середовища, 

структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи 

Севастопольської міської державної адміністрації у сфері 

охорони навколишнього природного середовища та 

затверджується органом виконавчої влади, органом 

місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження 

земельними ділянками відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу; 

7) матеріали лісовпорядкування погоджуються та 

затверджуються в порядку, визначеним Лісовим 

Кодексом України. 

6. Затверджена документація із землеустрою в 

електронній формі подається розробником до Державного 

фонду документації із землеустрою та оцінки земель. 

7. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої 

влади або органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти, 

визначені цією статтею, зобов’язані протягом десяти 

робочих днів з дня одержання документації із землеустрою 

безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з 

повідомленням розробнику свої висновки про її погодження 

або про відмову в погодженні з обов’язковим посиланням на 

закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові 

акти, що регулюють відносини у відповідній сфері. Строк дії 

таких висновків є необмеженим. 

8. Підставою для відмови у погодженні та затвердженні 

документації із землеустрою може бути лише 

невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2768-14#n1042
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відповідно до них нормативно-правових актів, документації 

із землеустрою або містобудівної документації. 

9. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої 

влади, органам місцевого самоврядування, 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, визначеного Законом 

України "Про землеустрій"; 

надання погодження документації із землеустрою будь-

якими іншими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи 

організаціями, погодження яких не передбачено цією 

статтею; 

проведення будь-яких обстежень, експертиз чи робіт. 

Кожен орган виконавчої влади, орган місцевого 

самоврядування, Верховна Рада Автономної Республіки 

Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інший 

суб’єкт, визначений цією статтею, розглядає та погоджує 

документацію із землеустрою самостійно та незалежно від 

погодження такої документації іншими органами. 

10. Висновок (рішення) органу виконавчої влади, органу 

місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, іншого суб’єкта, визначеного цією статтею, щодо 

відмови у погодженні або затвердженні документації із 

відповідно до них нормативно-правових актів, документації 

із землеустрою або містобудівної документації. 

9. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої 

влади, органам місцевого самоврядування, 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, визначеного Законом 

України "Про землеустрій"; 

надання погодження документації із землеустрою будь-

якими іншими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи 

організаціями, погодження яких не передбачено цією 

статтею; 

проведення будь-яких обстежень, експертиз чи робіт. 

Кожен орган виконавчої влади, орган місцевого 

самоврядування, Верховна Рада Автономної Республіки 

Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інший 

суб’єкт, визначений цією статтею, розглядає та погоджує 

документацію із землеустрою самостійно та незалежно від 

погодження такої документації іншими органами. 

10. Висновок (рішення) органу виконавчої влади, органу 

місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, іншого суб’єкта, визначеного цією статтею, щодо 

відмови у погодженні або затвердженні документації із 
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землеустрою має містити вичерпний перелік недоліків 

документації із землеустрою з описом змісту недоліку та 

посиланням на відповідні норми законів та прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів, затверджену 

документацію із землеустрою або містобудівну 

документацію. Повторна відмова у погодженні або 

затвердженні документації із землеустрою допускається 

лише у разі, якщо розробник не усунув недоліки, зазначені у 

попередньому висновку (рішенні), а також якщо підстава 

для відмови виникла після надання попереднього висновку 

(рішення). Повторна відмова у погодженні або затвердженні 

не позбавляє розробника документації із землеустрою права 

усунути недоліки такої документації та подати її на 

погодження або затвердження. 

 

землеустрою має містити вичерпний перелік недоліків 

документації із землеустрою з описом змісту недоліку та 

посиланням на відповідні норми законів та прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів, затверджену 

документацію із землеустрою або містобудівну 

документацію. Повторна відмова у погодженні або 

затвердженні документації із землеустрою допускається 

лише у разі, якщо розробник не усунув недоліки, зазначені у 

попередньому висновку (рішенні), а також якщо підстава 

для відмови виникла після надання попереднього висновку 

(рішення). Повторна відмова у погодженні або затвердженні 

не позбавляє розробника документації із землеустрою права 

усунути недоліки такої документації та подати її на 

погодження або затвердження. 

 

Лісовий кодекс України 

Стаття 48. Матеріали лісовпорядкування 

У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і 

кількісна характеристика кожної лісової ділянки, 

комплексна оцінка ведення лісового господарства, що є 

основою для розроблення на засадах сталого розвитку 

проекту організації та розвитку лісового господарства 

відповідного об'єкта лісовпорядкування. 

Проект організації та розвитку лісового господарства 

передбачає екологічно обґрунтоване ведення лісового 

господарства і розробляється відповідно до нормативно-

правових актів, що регулюють організацію 

Стаття 48. Матеріали лісовпорядкування 

У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і 

кількісна характеристика кожної лісової ділянки, 

комплексна оцінка ведення лісового господарства, що є 

основою для розроблення на засадах сталого розвитку 

проекту організації та розвитку лісового господарства 

відповідного об'єкта лісовпорядкування. 

Проект організації та розвитку лісового господарства 

передбачає екологічно обґрунтоване ведення лісового 

господарства і розробляється відповідно до нормативно-

правових актів, що регулюють організацію 



лісовпорядкування. 

У проекті організації та розвитку лісового господарства 

визначаються і обґрунтовуються основні напрями 

організації і розвитку лісового господарства об'єкта 

лісовпорядкування з урахуванням стану та перспектив 

економічного і соціального розвитку регіону. 

Матеріали лісовпорядкування затверджуються в 

установленому порядку органом виконавчої влади з питань 

лісового господарства Автономної Республіки Крим, 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства, за 

погодженням відповідно з органом виконавчої влади з 

питань охорони навколишнього природного середовища 

Автономної Республіки Крим, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. 

Затверджені матеріали лісовпорядкування є 

обов'язковими для ведення лісового господарства, 

планування і прогнозування використання лісових ресурсів. 

 

лісовпорядкування. 

У проекті організації та розвитку лісового господарства 

визначаються і обґрунтовуються основні напрями 

організації і розвитку лісового господарства об'єкта 

лісовпорядкування з урахуванням стану та перспектив 

економічного і соціального розвитку регіону. 

Матеріали лісовпорядкування затверджуються в 

установленому порядку органом виконавчої влади з питань 

лісового господарства Автономної Республіки Крим, 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства, за 

погодженням відповідно з органом виконавчої влади з 

питань охорони навколишнього природного середовища 

Автономної Республіки Крим, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. 

Затверджені матеріали лісовпорядкування є 

обов'язковими для ведення лісового господарства, 

планування і прогнозування використання лісових ресурсів. 

Матеріали лісовпорядкування, яке проводиться в 

межах земельних ділянок, які перебувають у постійному 

користуванні державного лісогосподарського 

підприємства, відомості про які не внесені до Державного 

земельного кадастру, і право постійного користування 

якими підтверджується матеріалами лісовпорядкування, 

мають містити відомості про межі таких земельних 

ділянок в обсязі та формі, необхідних для внесення 

вказаних відомостей до Державного земельного 



кадастру. В такому випадку: 

матеріали лісовпорядкування є одночасно також 

документацією із землеустрою; 

відповідність матеріалів лісовпорядкування в 

електронному вигляді положенням нормативно-

технічних документів, норм і правил у сфері землеустрою 

засвідчується кваліфікованим електронним підписом 

сертифікованого інженера-землевпорядника, який 

відповідає за якість робіт із землеустрою, з 

використанням кваліфікованої електронної позначки 

часу, а в паперовій формі - підписом та особистою 

печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, 

який відповідає за якість робіт із землеустрою. 

Втрата актуальності матеріалів лісовпорядкування, у 

тому числі у зв’язку із затвердженням матеріалів 

лісовпорядкування на новий проєктний період не є 

підставою для скасування державної реєстрації 

земельних ділянок лісогосподарського призначення, 

відомості про які внесені до Державного земельного 

кадастру на підставі матеріалів лісовпорядкування, які 

втратили актуальність. 

Розділ VIII 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

… 

пункт відсутній 

Розділ VIII 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

… 

5-1. До 1 січня 2024 року матеріали 

лісовпорядкування, яке проводиться в межах земельних 



 ділянок, які перебувають у постійному користуванні 

державного лісогосподарського підприємства, відомості 

про які не внесені до Державного земельного кадастру, і 

право постійного користування якими підтверджується 

матеріалами лісовпорядкування, мають містити 

відомості про межі земельних ділянок в обсязі та формі, 

необхідних для внесення вказаних відомостей до 

Державного земельного кадастру лише щодо: 

земельних ділянок, розташованих в межах територій, 

об’єктів природно-заповідного фонду; 

- 

- 

- інших земельних ділянок, визначених керівником 

державного лісогосподарського підприємства. 

 

Закон України «Про Державний земельний кадастр» 

Розділ VII 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

… 

2. Земельні ділянки, право власності (користування) на 

які виникло до 2004 року, вважаються сформованими 

незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. 

У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не 

внесені до Державного реєстру земель, їх державна 

Розділ VII 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

… 

2. Земельні ділянки, право власності (користування) на 

які виникло до 2004 року, вважаються сформованими 

незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. 

У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не 

внесені до Державного реєстру земель, їх державна 



реєстрація здійснюється на підставі технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) або комплексного 

плану просторового розвитку території територіальної 

громади, генерального плану населеного пункту, детального 

плану території за заявою їх власників (користувачів 

земельної ділянки державної чи комунальної власності) або 

особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, 

якщо така справа прийнята до провадження судом, або 

органу місцевого самоврядування, що затвердив 

комплексний план просторового розвитку території 

територіальної громади, генеральний план населеного 

пункту, детальний план території. 

Внесення інших змін до відомостей про ці земельні 

ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних 

ділянок. 

У разі якщо кадастрові номери земельних ділянок були 

визначені (в тому числі на підставі технічної документації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 

право на земельну ділянку), але не присвоєні до 1 січня 2013 

року, такі кадастрові номери вважаються присвоєними, а 

земельні ділянки - зареєстрованими у Державному 

земельному кадастрі з моменту письмового звернення 

замовника документації із землеустрою, на підставі якої 

було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без 

подання електронного документа та стягнення плати за 

державну реєстрацію земельної ділянки, у разі якщо така 

документація із землеустрою була затверджена до 1 січня 

реєстрація здійснюється на підставі технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) або комплексного 

плану просторового розвитку території територіальної 

громади, генерального плану населеного пункту, детального 

плану території за заявою їх власників (користувачів 

земельної ділянки державної чи комунальної власності) або 

особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, 

якщо така справа прийнята до провадження судом, або 

органу місцевого самоврядування, що затвердив 

комплексний план просторового розвитку території 

територіальної громади, генеральний план населеного 

пункту, детальний план території. 

Внесення інших змін до відомостей про ці земельні 

ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних 

ділянок. 

У разі якщо кадастрові номери земельних ділянок були 

визначені (в тому числі на підставі технічної документації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 

право на земельну ділянку), але не присвоєні до 1 січня 2013 

року, такі кадастрові номери вважаються присвоєними, а 

земельні ділянки - зареєстрованими у Державному 

земельному кадастрі з моменту письмового звернення 

замовника документації із землеустрою, на підставі якої 

було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без 

подання електронного документа та стягнення плати за 

державну реєстрацію земельної ділянки, у разі якщо така 

документація із землеустрою була затверджена до 1 січня 



2013 року в порядку, встановленому законом. 

У разі якщо до 1 січня 2013 року була розроблена 

технічна документація із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на 

підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи 

органу місцевого самоврядування про надання або передачу 

земельної ділянки у власність або надання в користування, у 

тому числі на умовах оренди, а відомості про таку земельну 

ділянку не внесені до Державного реєстру земель, державна 

реєстрація такої земельної ділянки здійснюється на підставі 

зазначеної технічної документації із землеустрою в порядку, 

встановленому законом. 

… 

2013 року в порядку, встановленому законом. 

У разі якщо до 1 січня 2013 року була розроблена 

технічна документація із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на 

підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи 

органу місцевого самоврядування про надання або передачу 

земельної ділянки у власність або надання в користування, у 

тому числі на умовах оренди, а відомості про таку земельну 

ділянку не внесені до Державного реєстру земель, державна 

реєстрація такої земельної ділянки здійснюється на підставі 

зазначеної технічної документації із землеустрою в порядку, 

встановленому законом. 

… 

Відомості про земельні ділянки лісогосподарського 

призначення державної власності, право постійного 

користування державних лісогосподарських підприємств 

якими до здійснення державної реєстрації права 

постійного користування відповідно до закону 

підтверджується планово-картографічними матеріалами 

лісовпорядкування, можуть бути внесені до Державного 

земельного кадастру на підставі матеріалів 

лісовпорядкування, які згідно із законом є також 

документацією із землеустрою. Внесення таких 

відомостей здійснюється за заявою постійного 

землекористувача. 

Закон України «Про землеустрій» 

  



Стаття 25. Документація із землеустрою 

Документація із землеустрою розробляється в 

електронній та паперовій формах у вигляді схеми, проекту, 

робочого проекту або технічної документації. Особливим 

видом такої документації є документація із землеустрою, яка 

одночасно є містобудівною документацією, - комплексні 

плани просторового розвитку територій територіальних 

громад, генеральні плани населених пунктів, детальні плани 

територій. Затверджена документація із землеустрою є 

публічною та загальнодоступною. 

 

 

 

 

Види документації із землеустрою: 

а) схеми землеустрою і техніко-економічні 

обґрунтування використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць; 

б) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць; 

б
-1

) містобудівна документація, яка одночасно є 

документацією із землеустрою (комплексні плани 

просторового розвитку територій територіальних громад, 

генеральні плани населених пунктів, детальні плани 

територій); 

Стаття 25. Документація із землеустрою 

Документація із землеустрою розробляється в 

електронній та паперовій формах у вигляді схеми, проекту, 

робочого проекту або технічної документації. Особливим 

видом такої документації є документація із землеустрою, яка 

одночасно є містобудівною документацією, - комплексні 

плани просторового розвитку територій територіальних 

громад, генеральні плани населених пунктів, детальні плани 

територій. Затверджена документація із землеустрою є 

публічною та загальнодоступною. Особливим видом 

документації із землеустрою є матеріали 

лісовпорядкування, на підставі яких до Державного 

земельного кадастру вносяться відомості про земельні 

ділянки, право постійного користування якими згідно із 

законом підтверджувалося такими матеріалами. 

 

Види документації із землеустрою: 

а) схеми землеустрою і техніко-економічні 

обґрунтування використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць; 

б) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць; 

б
-1

) містобудівна документація, яка одночасно є 

документацією із землеустрою (комплексні плани 

просторового розвитку територій територіальних громад, 

генеральні плани населених пунктів, детальні плани 



в) проекти 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 режимоутворюючих 

об’єктів; 

г) проекти землеустрою щодо приватизації земель 

державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств, установ та організацій; 

ґ) проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок; 

д) проекти землеустрою щодо впорядкування території 

для містобудівних потреб; 

е) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; 

є) проекти землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів; 

ж) проекти землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв); 

з) робочі проекти землеустрою; 

і) технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості); 

ї) технічна документація із землеустрою щодо 

територій); 

в) проекти 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 режимоутворюючих 

об’єктів; 

г) проекти землеустрою щодо приватизації земель 

державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств, установ та організацій; 

ґ) проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок; 

д) проекти землеустрою щодо впорядкування території 

для містобудівних потреб; 

е) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; 

є) проекти землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів; 

ж) проекти землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв); 

з) робочі проекти землеустрою; 

і) технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості); 



встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту; 

й) технічна документація із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок; 

к) технічна документація із землеустрою щодо 

інвентаризації земель; 

л) технічна документація із землеустрою щодо 

резервування цінних для заповідання територій та об’єктів; 

пункт відсутній. 

Види документації із землеустрою та їх склад 

встановлюються виключно цим Законом. 

Відповідність документації із землеустрою в 

електронному вигляді положенням нормативно-технічних 

документів, норм і правил у сфері землеустрою 

засвідчується кваліфікованим електронним підписом 

сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає 

за якість робіт із землеустрою, з використанням 

кваліфікованої електронної позначки часу, а в паперовій 

формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого 

інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із 

землеустрою. 

ї) технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту; 

й) технічна документація із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок; 

к) технічна документація із землеустрою щодо 

інвентаризації земель; 

л) технічна документація із землеустрою щодо 

резервування цінних для заповідання територій та об’єктів; 

м) матеріали лісовпорядкування. 

Види документації із землеустрою та їх склад 

встановлюються виключно цим Законом. 

Відповідність документації із землеустрою в електронному 

вигляді положенням нормативно-технічних документів, 

норм і правил у сфері землеустрою засвідчується 

кваліфікованим електронним підписом сертифікованого 

інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із 

землеустрою, з використанням кваліфікованої електронної 

позначки часу, а в паперовій формі - підписом та особистою 

печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який 

відповідає за якість робіт із землеустрою. 

Стаття відсутня Стаття 57-1. Матеріали лісовпорядкування 

Матеріали лісовпорядкування, які розробляються з 

метою внесення до державного земельного кадастру 

відомостей про земельні ділянки державної, комунальної 

власності лісогосподарського призначення, є одночасно 



документацією із землеустрою. 

Матеріали лісовпорядкування, крім відомостей, які 

мають включатися до цих матеріалів відповідно до 

нормативно-правових актів, що регулюють організацію 

лісовпорядкування, включає: 

а) пояснювальну записку, складену відповідно до 

статті 29 цього Закону; 

б) матеріали геодезичних вишукувань та 

землевпорядного проектування; 

в) перелік обмежень у використанні земельної 

ділянки; 

г) кадастровий план земельної ділянки. 

Під час кадастрових зйомок при розробці матеріалів 

лісовпорядкування, які проводяться з метою внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей про землі, 

що передані до 1 січня 2025 року в постійне 

користування державним та комунальним 

лісогосподарським підприємствам, установам, 

організаціям або державним та комунальним 

підприємствам, установам, організаціям, 

правонаступниками яких вони є, із площ, переданих у 

постійне користування, виключаються землі (частини 

земельних ділянок), які раніше вибули з постійного 

користування, у тому числі внаслідок прийняття рішень 

органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, у тому числі ті, що передані у приватну 

власність. 

  

 



Народний депутат України 


