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1. Перелік завдань за темами навчальної дисципліни 

«ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО» 

 
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ,  ПРИНЦИПИ  І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Функції земельного права України. 

2. Земельне і цивільне право України: питання співвідношення і 

взаємодії. 

3. Співвідношення і взаємодія земельного права з іншими галузями 

правової системи. 

4. Земельна реформа в Україні 

Рекомендована література до Теми 1: 4.1-4.6, 4.12, 4.14, 4.16, 4.17, 4.25, 

4.30, 4.31 

Нормативно-правові акти:3.1-3.3, 2.13, 2.4, 2.5 

 

 

ТЕМА 2. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Обіг земельних ділянок 

2. Спільна часткова власність на землю 

3. Спільна сумісна власність на землю 

4. Права та обов’язки власників земельних ділянок 

Рекомендована література до Теми 2: 1-8, 12-14, 16,17, 24, 33, 40-42, 44, 45, 

53 

Нормативно-правові акти: 1-3, 12, 21-29, 33, 41-43, 46, 47, 

 

ТЕМА 3. ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ 
 

Питання для самостійного вивчення: 

5. Суб’єкти та об’єкти права землекористування 

6. Права землекористувачів 

7. Обов’язки землекористувачів 

8. Види земельних сервітутів 

Рекомендована література до Теми 3: 4.1-4.8, 4.10, 4.12-4.16, 4.17, 4.20, 4.26, 

4.29. 

Нормативно-правові акти: 1.1-1.3, 2.10, 2.2, 3.3, 2.4, 2.5, 2.7 

 

ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

   

Питання для самостійного вивчення: 

1. Правове забезпечення пріоритету сільськогосподарських земель. 

2. Правові форми охорони земель від забруднення і засмічення. 

3. Правове забезпечення збереження природних водно-болотних угідь. 

4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону 

та використання земель 

Рекомендована література до Теми 4:1.1-1.8, 1.12-1.17, 2.22 

Нормативно-правові акти: 4.1-4.5, 4.15, 4.17, 4.28 

 



 

 

 

 

ТЕМА 5.УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ 

ЗЕМЕЛЬ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Правові засади землеустрою 

2. Встановлення цільового призначення земельних ділянок 

3. Інвентаризація земель: поняття, юридичне значення, підстави 

проведення. 

4. Оцінка земель: поняття і юридичне значення. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1-1.8, 1.11-1.16, 2.21, 2.23   

Нормативно-правові акти: 4.1, 4.2, 4.16-4.19, 4.22, 4.36 

 

ТЕМА 6. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Юридична відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки. 

2. Види юридичної відповідальності: теоретичні основи. 

3. Реквізиція і конфіскація в земельному праві України: поняття, 

юридична природа, підстави застосування і юридичне значення. 

Рекомендована література до Теми 6:4.1-4.8, 4.12-4.16, 4.18, 4.32 

Нормативно-правові акти:1.1, 2.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.12-1.15 

 

ТЕМА 7. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО 

ФОНДУ ТА ЗЕМЕЛЬ, ЩО ОСОБЛИВО ОХОРОНЯЮТЬСЯ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель: поняття, 

юридична природа і значення. 

2. Особливості правової охорони сільськогосподарських земель в 

Україні. 

3. Право власності на землі лісогосподарського використання. 

4. Особливості здійснення права власності на землі водного фонду. 

5. Правовий режим земель національних природних парків. 

Рекомендована література до Теми 7: 4.1-4.10, 4.12-4.17, 4.19, 4.26, 4.27 

Нормативно-правові акти: 1.1-1.9, 1.6-1.10, 1.12-1.15, 1.17 

 

 

 

 

 



ТЕМА 8. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ  ТА 

ЗЕМЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, ЕНЕРГЕТИКИ, 

ОБОРОНИ ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Юридична природа планування населених пунктів. 

2. Правовий режим земель зелених зон міст. 

3. Особливості правового режиму земель загального користування у 

населених пунктах. 

4. Правовий режим земель житлової забудови. 

5. Правовий режим земель громадської забудови. 

6. Правовий режим земель транспорту. 

Рекомендована література до Теми 8: 4.1-4.8,4.11-4.16, 4.28, 4.29 

Нормативно-правові акти: 1.1-1.9, 1.24-1.29 

 

2.Завдання для індивідуальної роботи 

 

 

Завдання до всіх тем 

 

1. Підготовка та захист реферату, у тому числі на запропоновані теми 

– до 15 балів. Допускається підготовка одного реферату протягом вивчення 

навчальної дисципліни. 

2. Підготовка тестових завдань з певної теми – до 5 балів. 

Допускається підготовка двох комплектів на модуль. 

3. Есе з певної тематики на основі аналізу не менше п’яти наукових 

статей – до 15 балів. 

4. Аналіз судового рішення – до 5 балів. Допускається підготовка 

одного аналізу на модуль. 

5. Підготовка тез доповідей на круглі столи, конференції з наступним 

їх опублікуванням – до 15 балів за індивідуальну роботу та до 15 балів за 

самостійну роботу за один модуль. 

6. Підготовка студентської наукової конкурсної роботи або наукової 

статті з наступним її опублікуванням оцінюється як зарахування самостійної 

та індивідуальної роботи за весь курс вивчення навчальної дисципліни 

«Земельне право». 

7. Участь в обговоренні актуальних тем юридичної науки на  засіданні 

наукового гуртка, підготовка доповіді на засідання наукового гуртка – до 5 

балів. 

Крім того викладач може оцінювати підготовку та ведення конспекту 

лекцій, підготовку до семінарських та практичних занять у 10 балів, які 

складаються з: 

5 балів – наявність лекцій; 

5 балів – підготовка до кожного семінарського та практичного заняття з 

вирішенням задач, аналізом законів та підзаконних нормативно-правових 

актів. 



ТЕМА 1. Предмет і система земельного права   

Теми рефератів 

1. Юридична відповідальність за укладення угод з порушенням земельного 

законодавства;  

2. Юридична відповідальність за самовільне зайняття земельних ділянок;  

3. Юридична відповідальність за псування сільськогосподарських угідь та 

інших земель,їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і 

стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими 

відходами;  

4. Юридична відповідальність за розміщення, проектування, будівництво, 

введення в дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель; 

 

ТЕМА 2. Право власності на землю 

Теми рефератів 

1. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

2. Юридична відповідальність за невиконання вимог щодо використання 

земель за цільовим призначенням;  

3. Юридична відповідальність за порушення строків повернення тимчасово 

займаних земель або невиконання обов'язків щодо приведення їх у 

стан,придатний для використання за призначенням;  

4. Юридична відповідальність за знищення межових знаків;  

 

ТЕМА 3. Право землекористування та його види 

Теми рефератів 

1. Юридична відповідальність за приховування від обліку і реєстрації та 

перекручення даних про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок;  

2. Юридична відповідальність за не проведення рекультивації порушених 

земель;  

3. Юридична відповідальність за знищення або пошкодження протиерозійних і 

гідротехнічних споруд, захисних насаджень;  

 

ТЕМА 4. Поняття і зміст правової охорони земель 

Теми рефератів 

1. Гаражно-будівельні та дачні кооперативи як суб’єкти права 

землекористування 

2. Об’єднання співвласників багатоквартирного жилого будинку як суб’єкт 

земельних правовідносин 

3. Юридична характеристика режиму земель рекреаційного призначення 

4. Договір земельної концесії 

 

ТЕМА 5. Управління у галузі використання та охорони земель 

Теми рефератів 

1. Юридична відповідальність за ухилення від державної реєстрації земельних 

ділянок та подання недостовірної інформації щодо них;  

2. Юридична відповідальність за порушення строків розгляду заяв щодо 

відведення земельних ділянок;  

3. Юридична відповідальність за порушення строку видачі державного акта на 

право власності на земельну ділянку. 



4. Адміністративні послуги у сфері землекористування 

 

ТЕМА 6. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства 

Теми рефератів 

1. Особливості використання цивільного та господарського законодавства для 

регулювання земельних правовідносин 

2. Спільна часткова власність на земельну ділянку 

3. Спільна сумісна власність на земельну ділянку 

4. Практика застосування судами земельного законодавства при визнанні 

правочинів недійсними 

 

ТЕМА 7. Правовий режим земель сільськогосподарського та 

лісогосподарського призначення, земель водного фонду та земель, що 

особливо охороняються 

Теми рефератів 

1. Юридична відповідальність за невиконання умов знімання, збереження і 

нанесення родючого шару ґрунту;  

2. Юридична відповідальність за відхилення від затверджених в установленому 

порядку проектів землеустрою;  

3. Юридична відповідальність за використання земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, 

визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;  

 

ТЕМА 8. Правовий режим земель населених пунктів та земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

Теми рефератів 

1. Правове регулювання містобудівної діяльності 

2. Особливості правового режиму земель оборони 

3. Особливості зайняття господарською діяльністю на землях історико-

культурного призначення 

4. Правове регулювання городництва в Україні 

  

 

3.Критерії оцінювання самостійної роботи 

студентів 
 
Самостійна робота студента, що передбачена робочою програмою 

навчальної дисципліни, оцінюється за 15-бальною шкалою кожна. Виконання 
завдань, які виносяться на самостійну, перевіряється під час консультацій. 
Бали за самостійну роботу виставляються у журналі обліку роботи 
навчальної групи окремими графами напередодні модульного контролю. 

 
 
 
 
 



4. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

студентів 

 

Реферат оцінюється до 15 балів, які складаються наступним чином: 

2 бали – дотримання вимог по оформленню реферату; 

2 бали – підготовка вступу з обов’язковим зазначенням актуальності 

теми дослідження, об’єкта, предмету, мети та завдань дослідження; 

2 бали – за обґрунтовані висновки до кожного питання та загальні 

висновки до роботи в цілому; 

2 бали – за належним чином оформлений список літератури до 

реферату; 

5 балів – за зміст реферату; 

2 бали – за захист реферату. 

Допускається підготовка одного реферату протягом вивчення 

навчальної дисципліни «Земельне право». 

 

Складання 20 тестових завдань з однієї теми змістовного модуля при 

дотриманні зазначених вимог може бути максимально оцінена у 5 балів, які 

поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5; 

5 балів – якщо немає варіантів на кшталт «все перераховане», «жодна 

відповідь не є правильною» тощо. Підготовка меншої кількості тестових 

завдань (але не менше 10) допускається із пропорційним зменшенням 

кількості балів. Допускається підготовка двох комплектів на модуль. 

Тестові завдання, складені не самостійно (у т.ч. запозичені з інших 

джерел), не оцінюються. 

 

Есе з певної тематики на основі аналізу не менше п’яти наукових 

статей оцінюється до 15 балів, які складаються з: 

10 балів – за зміст есе; 

3 бали – за виконання вимог щодо оформлення; 

2 бали – захист есе в усній формі. 

 

Аналіз судового рішення оцінюється у 5 балів, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення з обов’язковим зазначенням посилання на сайт 

http://www.reyestr.court.gov.ua. 

4 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення оформлений 

власноруч.  

Текст рішення без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу на модуль. 

 

Підготовка тез доповідей на круглі столи, конференції, що проводяться 

в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ або інших 

http://www.reyestr.court.gov.ua/


ВНЗ, з наступним їх опублікуванням оцінюється до 15 балів за індивідуальну 

роботу та до 15 балів за самостійну роботу за один модуль. 

 

Підготовка студентської наукової конкурсної роботи або наукової 

статті з наступним її опублікуванням оцінюється як зарахування самостійної 

та індивідуальної роботи за весь курс вивчення навчальної дисципліни 

«Земельне право». 

Участь в обговоренні актуальних тем юридичної науки на засіданні 

наукового гуртка, підготовка доповіді на засідання наукового гуртка 

оцінюється до 5 балів. 

 

Крім того викладач може оцінювати підготовку та ведення конспекту 

лекцій, підготовку до семінарських та практичних занять у 10 балів, які 

складаються з: 

5 балів – наявність лекцій; 

5 балів – підготовка до кожного семінарського та практичного заняття з 

вирішенням задач, аналізом законів та підзаконних нормативно-правових 

актів 

 

Диференціація оцінювання наукової роботи студентів залежить від 

змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, якості 

оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або наукових 

заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових пошуків 

студента. 

 

 
5. Інформаційне та методичне забезпечення 

Рекомендована література 

1. Основні нормативні акти: 

 

1.1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 

1996. – № 30. – Ст. 141; 

1.2. Закони: 

1.2.1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та 

доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 46.– Ст. 2038. 

1.2.2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України 

від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. –1991. 

– № 41. – Ст. 546. 

1.2.3. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // 

Відом. Верхов. Ради України. – 2004.– № 45. –Ст. 502. 

1.2.4. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної 

мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 

р. за № 1989-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 47. – Ст. 405. 

1.2.5. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. (з наступними змінами та 

доповненнями) за № 213/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. –1995. – № 24. – Ст. 

214. 



1.2.6. Кодекс України про надра (з наступними змінами та доповненнями) за 

№ 132/94-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340. 

1.2.7. Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. (з наступними змінами та 

доповненнями) у н/редакції від 08.02.2006 р. за № 3852-ХІІ // Відом. Верхов. Ради 

України. – 1994. – № 17. – Ст. 99. 

1.2.8. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 

р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2456-ХІІ // Відом. Верхов. Ради 

України. – 1992. – № 34. – Ст. 502. 

1.2.9. Про оренду землі: Закон України від 6.10.1998 р. в редакції від 5.11. 

2003 р. № 1211-ІV// Офіц. вісн. України. – 2003. – № 44. – Ст. 2288. Про захист 

конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20.01. 2005р. за № 

2375-ІV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 4. – Ст. 195. 

1.2.10. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв): Закон України від 05.06. 2003 р. за № 899-IV // 

Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 314. 

1.2.13. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05. 2003 

р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 742-ІV // Офіц. вісн. України. – 

2003. – № 23. – Ст. 1014. 

1.2.14. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. (з 

наступними змінами та доповненнями) за № 973-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. – 

№ 29. – Ст. 1430 

1.2.15. Про меліорацію земель: Закон України від 14.01.2000 р. (з 

наступними змінами та доповненнями) за № 1389-ХІV // Офіц. вісн. України. –

2000.– № 6. – Ст. 2000. 

1.2.16. Про державний контроль за використанням та охороною земель: 

Закон України від 19.06. 2003 р. за № 963-ІV// Офіц. вісн. України. – 2003. – № 29. 

– Ст. 1432. 

1.2.17. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними 

змінами та доповненнями) за № 962-ІV // Офіц. вісн. України. –2003.–№ 29. – Ст. 

1431. 

1.2.18. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. за № 858-ІV // Офіц. 

вісн. України . – 2003. – № 25. – Ст. 1178. 

1.2.19. Про державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011р. за 

№ 3613-VI // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 60 . – Ст. 2405. 

1.2.20. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. (з наступними змінами 

та доповненнями) за № 898-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 28. –Ст. 1362. 

1.2.21. Про розмежування земель державної і комунальної власності: Закон 

України від 05.02.2004 р. за № 1457-ІV // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 28. – ч. 1. 

– Ст. 1849. 

1.2.22. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. (з наступними змінами та 

доповненнями) за № 1952-ІV // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 30. – Ст. 1993. 

1.2.23. Цивільний кодекс України від 16.01. 2003 р. № 435-ІV (з наступними 

змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – 

Ст. 356. 

1.2.24. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України Закон від 

17.02.2011 № 3038-VI  //Відом. Верхов. Ради України. – 2011. - N 34 - ст.343 



1.2.25. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р. 

№ 2807-ІV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 40. – Ст. 2528. 

1.2.26. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. (з 

наступними змінами та доповненнями) за № 2781-ХІІ // Відом. Верх. Ради України. 

– 1992. – № 52. – Ст. 683. 

1.2.27. Про Генеральну схему планування території України: Закон України 

від 07.02.2002 р. № 3059-ІІІ // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 10. – Ст. 466. 

1.2.28. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, 

що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 

потреб Закон України від 17.11.2009 N 1559-VI // Відом. Верх. Ради України. –  

2010 р.– № 1. – ст. 2 

1.2.29. Про об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон 

України від 29.11.2001р. (з наступними змінами та доповненнями) за 2866-ІІІ // 

Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78. 

1.2.30. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. (з наступними змінами 

та доповненнями) за № 1908-III // Офіц. Вісн. України. – 2000. – № 44. – Ст. 1884. 

1.2.31. Сімейний кодекс України від 10.01. 2002 р. № 2947-ІІІ (з наступними 

змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 21. – Ст. 

135. 

1.2.32. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 

1001-05 (з наступними змінами та доповненнями)// Відом. Верхов. Ради УРСР. – 

1961. – № 2. – стор. 15. 

1.2.33. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV (з наступними 

змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – 

Ст. 356 

1.3. Підзаконні акти (укази, постанови та нормативно-правові акти 

центральних органів влади): 

1.3.1. Положення про Державне агентство земельних ресурсів: Указ 

Президента України від 08.04.2011 р. № 445 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 11 . 

– Ст. 609 

1.3.2. Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів 

України: Указ Президента України від 13 квітн. 2011 р. № 452/2011 // Офіц. вісн. 

України. – 2011. – № 11. – Ст. 615. 

1.3.3. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої 

забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення 

природоохоронного законодавства: Наказ Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Офіц. 

вісн. України. – 1998. – № 18. – Ст. 110 

1.3.4. Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення 

діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова 

Верховної Ради України від 29.10.1992 р. за № 2751-ХІІ // Відом. Верхов. Ради 

України. – 1992. – № 46. – Ст. 637 

1.3.5. Питання видачі державних актів на право власності на земельну 

ділянку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.09№744 // Офіц. вісн. 

України. –  2009. – № 56. – ст. 1958. 

1.3.6. Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі 

громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки:  



Постанова Кабінету Міністрів України  від 21.10.2009 р № 1112 // Офіц. вісн. 

України. –  2009. – № 82. – ст. 2770 

1.3.7. Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які 

перебувають у власності громадян або юридичних осіб: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 11.04.2002 р. за № 502 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 15. 

– Ст. 818. 

1.3.8. Про затвердження порядку користування землями водного фонду: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 р. за № 502 // Зібрання 

постанов Уряду України. – 1996. – № 11. – Ст. 326. 

1.3.9. Порядок погодження і видачі дозволів на спеціальне 

водокористування: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. за № 

321 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 12.– Ст. 590. 

1.3.10. Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами 

України: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 05.08.2009 № 844 // Офіц. вісн. 

України. –  2009 . –  № 61. –  ст. 2158 

1.3.11. Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги 

записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну 

ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів 

оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 09.09.2009 №1021 // Офіц. 

вісн. України. –  2009 . –  № 75. –  ст. 2557 

1.3.12. Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного 

фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. за № 557// Офіц. 

вісн. України. – 2005. – № 28. – Ст. 1631. 

1.3.13. Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 

16.05.2007 р. за № 733 // Офіц.вісн. України. – 2007. – № 37 . – Ст. 1483. 

1.3.14. Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових 

ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. за № 761 // Офіц. 

вісн. України. – 2007. – № 39 . – Ст. 1550. 

1.3.15. Про затвердження Правила відтворення лісів: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2007 р. за № 303 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 16 . 

– Ст. 589. 

1.3.16. Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. за № 

284 із змінами і доповненнями від 14.01.2004 р. за № 21-2004-п // Зібрання 

постанов Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 193. 

1.3.18. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої 

забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення 

природоохоронного законодавства: Наказ Мінекобезпеки від 27.10.1997 р. за № 171 

у н/редакції від 04.04.2007 р. за № 149 // Офіц. вісн. України. – 2007. – №31. – Ст. 

1265. 

1.3.19. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної 

внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, використання земельних 

ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) без спеціального дозволу: Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.07.2007 р. за № 963 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 55. – Ст. 2221 

1.4. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного тощо): 



1.4.1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X "Перехідні положення" 

Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними 

ділянками)  від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005// // Офіц. вісн. України. – 2005. – 

№ 39. – Ст. 2490 

 

2. Підручники: 

 

2.1. Земельне право. За ред. проф. М.Д. Казанцева. Українське видання – за 

ред. к.ю.н. В.З. Янчука. – К., «Видавництво Київського університету». – 2010. – 304 

с. 

2.2. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. навч. закл./В.І. 

Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 600с. 

Земельное право: Учебник / С. А. Боголюбов, Е. А. Галиновская; 3-51 Под 

ред. С. А. Боголюбова. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. - 400 с. 

2.3. Земельне право України : підручник / Одеська національна юридична 

академія ; ред.: О. О. Погрібний, І. І. Каракаш ; рец.: А. Г. Бобкова, В. В. Носік, М. 

В. Шульга. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Істина, 2009. - 600 с. 

2.4. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), 

Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.: За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком 

Інтер, 2014. – 368 с. 

2.5. Мірошніченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта; 
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