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ВСТУП 

Важливу роль у засвоєнні навчальних матеріалів дисципліни «Земельно-

правовий процес» відіграє не лише активна участь здобувачів вищої освіти на 

лекційних та семінарських заняттях, а й їх самостійна та індивідуальна робота, 

спрямована по поглиблене вивчення дисципліни та виконання індивідуально-

дослідних завдань. 

Самостійна робота здобувача вищої освіти є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних 

занять. Самостійна та індивідуальна робота над засвоєнням навчального 

матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого 

навчального закладу, навчальних кабінетах, а також вдома.  

Індивідуально-дослідні завдання є невід’ємною складовою навчального 

процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання. Ці завдання покликані 

передусім активізувати творчу самостійну роботу студента, який може обирати 

з тих видів і форм, що були рекомендовані викладачем. 

Запропоновані завдання, якщо інше не визначено, можна виконувати у 

формі есе, порівняльних таблиць, схем, аналітичного огляду.  

Теми доповідей, статей та інших видів індивідуально-дослідних завдань 

охоплюють змістовні питання, які потребують самостійної, творчої та 

цілеспрямованої роботи щодо опанування правових актів, навчальних та 

наукових джерел. Окремі повідомлення заслуховуються та обговорюються під 

час відповідних занять, або без доповіді перевіряються і оцінюються 

викладачем. Питання, що найбільше зацікавили студента можуть стати 

основою подальшого наукового дослідження, результатом якого може бути 

виступ на науковому гуртку кафедри, участь у круглому столі чи конференції 

тощо.   
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ТЕМАТИЧНІ САМОСТІЙНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНІ 

ЗАВДАННЯ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРОЦЕСУ. ПРАВОВА 

ПРИРОДА ЗЕМЕЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН. 

 

1. Місце земельного процесу в системі регулювання земельних відносин. 

2. Наукові погляди на співвідношення доюрисдикційного та 

юрисдикційного процесу. 

3. Особливості об'єктного складу земельних процесуальних 

правовідносин. 

4. Особливості суб’єктного складу земельно-процесуальних відносин 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ 

ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ. 

 

1. Продаж земельних ділянок під об'єктами, які підлягають приватизації 

2. Порядок приватизації земельних ділянок юридичними особами. 

3. Особливості процедури спадкування земельних ділянок. 

4. Процедурне забезпечення іпотеки земельних ділянок. 

5. Особливості продажу земельних ділянок державної чи комунальної 

власності іноземним державам, іноземним юридичним особам. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ 

ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ. 

 

1. Процесуальний порядок набуття права користування чужою 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови 

2. Надання у користування земельних ділянок об'єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків. 

3. Правове регулювання процедури паювання земель, переданих у 

власність сільськогосподарським підприємствам 

4. Земельна частка (пай) та земельна ділянка. Спільні та відмінні риси. 

5. Порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв). 

6. Обмін земельних часток (паїв) та виділення їх єдиним масивом. 
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ТЕМА 4. ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬ НА КАТЕГОРІЇ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ 

ПРАВОПОРЯДОК ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ. 

 

1. Основне цільове призначення, цільове призначення, функціональне 

використання: співвідношення категорій. 

2. Порядок відшкодування збитків землевласникам та 

землекористувачам внаслідок обмеження або припинення прав на земельні 

ділянки. 

5. Плата за землю: поняття, види. 

6. Порядок нарахування та справляння земельного податку. 

7. Порядок нарахування та справляння орендної плати. 

8. Пільги щодо плати за землю. 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ, 

ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ТА 

МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ. 

 

1. Правове регулювання процедури оцінки земель.  

2. Кадастрове зонування. 

3. Поняття землеустрою. Структура, види та загальні засади виконання 

землевпорядних робіт. 

4. Види землевпорядних дій, що виконуються на місцевому рівні. 

5. Реєстрація прав на землю: поняття, значення та співвідношення з 

іншими суміжними видами реєстраційних процедур. 

 

ТЕМА 6. ЗЕМЕЛЬНИЙ ЮРИСДИКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО 

РІЗНОВИДИ. 

 

1. Особливості розгляду земельних спорів судами. Підсудність та 

підвідомчість.  

2. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності за 

самовільне зайняття земельної ділянки. 

3. Кваліфікація діянь, що містять ознаки забруднення чи псування 

земель. 
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Загальні завдання до всіх тем 

 

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

до 5 балів. Допускається підготовка одного реферату протягом всієї навчальної 

дисципліни. 

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

підготовка двох комплектів на модуль. 

3. Підготовка практичних задач з певної теми (з рішенням) – до 5 балів. 

Допускається підготовка двох задач на модуль. 

4. Есе з певної тематики на основі аналізу не менше трьох наукових 

статей статті – до 15 балів. 

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

аналізу на модуль. 

6. Підготовка наукових есе, тез доповідей, статей, наукових конкурсних 

робіт – до 30 балів. 

7. Участь у засіданні наукового гуртка – до 5 балів. 

8. Доповідь на засіданні наукового гуртка – до 15 балів. 

 

Тематика рефератів, есе, наукових досліджень, індивідуально-

дослідних робіт 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРОЦЕСУ. ПРАВОВА 

ПРИРОДА ЗЕМЕЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН. 

1. Місце земельного процесу серед інших видів процесу. 

2. Земельний процес та процедура: порівняльно-правовий аспект. 

3.  Науково-теоретичні підходи щодо визначення поняття земельно- 

процесуальних відносин. 

4. Проблемні питання структури земельно-процесуальних відносин. 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ 

ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ. 

1. Порядок надання земельних ділянок громадянам для індивідуального 

житлового будівництва. 

2. Порядок реалізації спадкових прав. 

3. Підходи до визначення вартості земельної ділянки. 

4. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій вона не 

може належати на праві власності. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ 

ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ 

1. Зміст земельно-процесуальних відносин у сфері набуття права  

користування на землю. 

2. Порядок надання земельної ділянки особі на умовах концесії. 

3. Порядок набуття права користування чужою земельною ділянкою. 

4. Особливості процедури припинення права постійного користування 

та права оренди землі.  
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ТЕМА 4. ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬ НА КАТЕГОРІЇ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ 

ПРАВОПОРЯДОК ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ 

1. Особливості зміни цільового призначення земельних ділянок при 

створенні об’єктів природоохоронного призначення. 

2. Особливості зміни цільового призначення земельних ділянок при 

створенні об’єктів історико-культурного призначення. 

3. Проблемні питання процедури зміни цільового призначення 

земельної ділянки. 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ, 

ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ТА 

МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ 
1. Зміст та значення землевпорядного процесу на сучасному етапі 

розвитку земельних правовідносин.  

2. Прогалини правового регулювання землевпорядного процесу в 

Україні. 

3. Зміст земельно-процесуальних відносин по визначенню та 

оформленню меж адміністративно-територіальних утворень. 

4. Недоліки правового регулювання земельно-процесуальних відносин у 

сфері контролю за використанням та охороною земель. 

5. Недоліки нормативно-правового регулювання ведення державного 

земельного кадастру. 

 

ТЕМА 6. ЗЕМЕЛЬНИЙ ЮРИСДИКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО 

РІЗНОВИДИ 

1. Проблеми розмежування компетенції органів, що вирішують 

земельні спори. 

2. Проблемні питання вирішення земельних спорів судами. 

3. Проблемні питання розгляду земельних спорів в судовому 

порядку. 

 



 8 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки, 

оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань 

 

Згідно Інструкції щодо порядку підготовки, оформлення, перевірки, 

рецензування та захисту письмових робіт, затвердженої Наказом ректора 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 03 квітня 

2007 р. № 123, реферат є однією з основних форм самостійної роботи студентів 

і засобом контролю за засвоєнням навчального і нормативного матеріалу в 

обсязі, встановленому програмою. Реферат являє собою стислий виклад 

змісту монографії (однієї або декількох книг), тематичної групи наукових 

статей, матеріалів наукових публікацій з певної проблеми, питання, 

дискусії або концепції. 

Реферат оформлюють рукописним способом або за допомогою 

комп'ютерної техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 

(210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на 

сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Кегль – 14. Шрифт – Times New 

Roman. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору 

середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. Можна також 

подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3. 

У разі, якщо робота виконана у вигляді рукопису, до неї висуваються 

додаткові вимоги: 

–  текст повинен бути написаний розбірливо, акуратно та чітко; 

–  кількість рядків тексту на сторінці – не менше, ніж 30 (при цьому 

враховуються назви структурних підрозділів письмової роботи); 

–  абзацний відступ дорівнює 15-20 мм, інтервал між словами - 3-6 мм. 

На титульному аркуші роботи обов'язково вказується назва навчального 

закладу; кафедра; дисципліна, з якої виконується робота; тема реферату; 

прізвище та ініціали автора роботи із зазначенням факультету, курсу, номеру 

навчального взводу; науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та 

ініціали викладача, що приймає роботу до перевірки; місце та рік написання. 

Як правило, реферат складається з наступних частин: зміст, вступ, головна 

частина, висновок, список використаної літератури. Зміст реферату друкується 

на другому листі роботи. Кожну структурну частину письмової роботи треба 

починати з нової сторінки. Сторінки письмової роботи повинні бути 

пронумеровані (титульний аркуш є першою сторінкою, а нумерація 

починається проставлятися зі вступу).  

У вступі зазначаються питання й порядок, у якому вони будуть 

розглядатися, стисло обґрунтовується актуальність теми. По можливості 

наводиться історія питання, що розглядається. 

Головна частина реферату повинна складатися з 2-3 вузлових питань. Саме 

в цій частині розкривається сутність проблеми, викладається основний зміст 

теми, висвітлюються теоретичні питання, узагальнення, висновки. Матеріал 

треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних 

відступів від теми. 

Висновок повинен містити аналіз питання, стислі висновки з основної 
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теми. 

Список використаної літератури і нормативного матеріалу наводиться 

після тексту роботи. 

Літературні джерела здобувач вищої освіти підбирає самостійно. Для 

підготовки реферату рекомендується використовувати каталог 

періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів. 

Найбільша кількість публікацій з питань земельно-правового процесу 

міститься у наукових фахових юридичних журналах.  

Захист реферату здійснюється в індивідуальному порядку. Процедура 

захисту включає в себе представлення роботи у формі доповіді (до 5-ти хв.) з 

викладом її основних положень, висновків тощо. 

 

Підготовка комплексного (тематичного) термінологічного словника 

Комплексний термінологічний словник складається з усіх тем дисципліни  

і містить не менше 60 термінів. 

Терміни повинні розміщатися в алфавітному порядку.  

Словник оформлюють рукописним способом або за допомогою 

комп'ютерної техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 

мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. 

До роботи докладається список використаних джерел, кількість яких 

має бути не менше 5 (п’яти). 

 

Підготовка есе 

Одним з видів індивідуально-дослідних робіт є есе. Есе – коротке твір на 

задану тему, що розкриває і обґрунтовує думку, висловлену в його назві. По 

суті, есе являє собою стислий виклад змісту монографії (однієї або декількох 

книг), тематичної групи наукових статей, матеріалів наукових публікацій з 

певної проблеми, питання, дискусії або концепції. Есе має бути схематичним і 

структурованим.  

Есе оформлюють рукописним способом або за допомогою комп'ютерної 

техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 

півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна 

висота шрифту 1,8 мм. Кегль – 14. Шрифт – Times New Roman. Шрифт друку 

повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність 

тексту повинна бути однаковою. Можна також додатково подати таблиці та 

ілюстрації. 

У разі, якщо робота виконана у вигляді рукопису, до неї висуваються 

додаткові вимоги: 

–  текст повинен бути написаний розбірливо, акуратно та чітко; 

–  кількість рядків тексту на сторінці – не менше, ніж 30 (при цьому 

враховуються назви структурних підрозділів письмової роботи); 

–  абзацний відступ дорівнює 15-20 мм, інтервал між словами - 3-6 мм. 

На титульному аркуші роботи обов'язково вказується назва навчального 

закладу; кафедра; дисципліна, з якої виконується робота; тема есе; прізвище та 

ініціали автора роботи із зазначенням факультету, курсу, номеру академічної 

групи; науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали викладача, 

що приймає роботу до перевірки; місце та рік написання. 
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Як правило, есе складається з наступних частин: вступ, де відображається 

актуальність обраного питання, основна частина та висновок, а також список 

використаної літератури. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані 

(титульний аркуш є першою сторінкою, але нумерація починається 

проставлятися зі вступу). Загальний обсяг роботи складає 5-6 сторінок.  

В основній частині розкривається сутність проблеми, викладається 

основний зміст теми, висвітлюються теоретичні питання, узагальнення та 

аналіз. Матеріал треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень 

та непотрібних відступів від теми. 

Висновок повинен містити аналіз питання, стислі висновки з основної 

теми. 

Список використаної літератури і нормативного матеріалу наводиться 

після тексту роботи, статті, що використовувалися студентом мають бути 

доданими до есе (у паперовому чи електронному варіанті обов’язково із 

вихідними даними наукового журналу тощо). 

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Для підготовки есе 

рекомендується використовувати каталог періодичних видань, довідників і 

нормативних матеріалів. 

За необхідності, захист есе здійснюється в індивідуальному порядку. 

Процедура захисту включає в себе представлення роботи студентом у формі 

доповіді (до 5-ти хв.) з викладом її основних положень, висновків тощо.  

 

Аналітичний огляд наукових статей, монографій, авторефератів тощо 

присвячених проблемам, визначеним у межах тематики навчальних 

занять, доповіді за ними та відповіді на питання 

Аналітичний огляд передбачає опрацювання літератури та наукових 

джерел з метою виявлення загальних рис ступеню вивчення обраної проблеми. 

Обґрунтування актуальності обраного дослідження та перспектив його 

розвитку. Зазначення основних авторів, що займаються вивченням обраного 

питання та їх досягнень у цій галузі.  

Кількість опрацьованих джерел (за виключенням монографій) має бути не 

менше 5 (п’ятьох). Обсяг роботи – друкованих 5-10 аркушів, додати список 

використаних джерел.  

 

Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий стіл тощо з 

проблематики навчального курсу  

Доповідь має на меті інформування цільової аудиторії про конкретне 

питання чи проблему. Структура доповіді передбачає елементи наукового 

дослідження: вступ (актуальність), аналіз існуючих розробок питання, 

пропозиції та висновки. Доповідь представляється на науковій конференції, 

семінарі, засіданні круглого столу, наукового гуртку тощо для обговорення. 

Формат доповіді може бути як простим, із заголовками за темами, так і 

складнішим – до нього можуть включатися діаграми, таблиці, малюнки, 

додатки, посилання тощо. 

Щодо обсягів доповіді обмежень немає, але зазвичай виступ з доповіддю 

має тривати не більше 5-10 хвилин. Якщо доповідь або тези доповіді готують 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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до друку, то їх оформлення залежить від загальних вимог щодо публікації у 

конкретному виданні.  

 

Причини відмови від прийняття індивідуально-дослідних робіт. 

Індивідуально-дослідні роботи не приймаються до розгляду у разі: 

 неналежного оформлення певних видів робіт, зазначених у методичних 

рекомендаціях; 

 неохайного оформлення; 

 відсутності посилання на джерела, що були використані; 

 використання готових робіт з мережі Internet (роботи проходять перевірку 

на плагіат, індивідуальність роботи має бути вищою за 80%). 
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Рекомендована література 

 

Основні нормативні акти: 

- закони: 

1. - Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради 

України. – 1996. – № 30. – Ст. 141; 

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

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

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 // 

Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, 

ст.1122 

4. Кодекс України про надра від 27.07.94 // Відомості Верховної Ради 

(ВВР) 1994, N 36, ст.340 

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної 

Ради України, 2001, N 25-26, ст.131 

6. Лісовий кодекс України від 21.01.94 в ред. від 08.02.2006// Відомості 

Верховної Ради (ВВР) 1994, N 17, ст.99. 

7. Цивільний кодекс України від 16.01.03 // Відомості Верховної Ради 

України, 2003, NN 40-44, ст.356 

8. Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.05 // 

Відомості Верховної Ради України, 2005, N 49, ст.517 

9. Закон України "Про Генеральну схему планування території 

України" від 07.02.02 // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 30, ст.204 

10. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011 р. // 

Голос України від 06.08.2011 р. №145.  

11. Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 

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

суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності : Закон України від 

17.11.2009 р. // Офіційний вісник України. – 2009. – №97. – Ст. 3326.  

12. Закон України "Про державний контроль за використанням та 

охороною земель" від 19.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, 

ст.350 

13. Закон України "Про державну експертизу землевпорядної 

документації" від 17.06.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 38, 

ст.471 

14. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обмежень" від 01.07.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, 

N 51, ст.553 

15. Закон України "Про екологічну мережу України" від 24.06.2004 // 

Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 45. - Ст. 502. 

16. Закон України "Про заставу" від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради 

України, 1992, N 47, ст.642 

17. Закон України "Про землеустрій" від 22.05.03 // Відомості Верховної 

Ради України, 2003, N 36, ст.282 

18. Закон України "Про іпотеку" від 05.06.03 // Відомості Верховної 

Ради України, 2003, N 38, ст.313 
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19. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" 

(ст. 10) від 14.02.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 20, ст.272 

20. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 // 

Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст.170 

21. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.05.99 // 

Відомості Верховної Ради України, 1999, N 20-21, ст.190 

22. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку" від 29.11.01 // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 10, ст.78 

23. Закон України "Про оренду землі" від 06.10.98 // Відомості 

Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст.280 

24. Закон України "Про основи містобудування" від 16.11.92 // Відомості 

Верховної Ради України, 1992, N 52, ст.683 

25. Закон України "Про охорону земель" від 19.06.03 // Відомості 

Верховної Ради України, 2003, N 39, ст.349 

26. Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.07.00 // 

Відомості Верховної Ради України, 2000, N 39, ст.333 

27. Закон України "Про оцінку земель" від 11.12.03 // Відомості 

Верховної Ради України, 2004, N 15, ст.229 

28. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 

17.02.11 // Відомості Верховної Ради України, 2011, N 34, ст.343 

29. Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" від 05.06.03 // Відомості 

Верховної Ради України, 2003, N 38, ст.314 

30. Закон України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, 

проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для 

поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне 

значення" від 08.09.05 // Відомості Верховної Ради України, 2005, N 51, ст.555 

31. Закон України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.92 // 

Відомості Верховної Ради України, 1992, N 24, ст.348 

32. Закон України "Про прокуратуру" від 05.11.91 // Відомості Верховної 

Ради України, 1991, N 53, ст.793 

33. Закон України "Про розмежування земель державної та комунальної 

власності" від 05.02.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 35, ст.411 

34. Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну 

діяльність" від 23.12.98 // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 5-6, ст.46 

35. Закон України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на 

розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" від 25.12.08 // Відомості 

Верховної  Ради України. 2009, № 19, ст. 257. 

36. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також 

порядку поділу та об’єднання земельних ділянок” від 5.03.2009 № 1066-17 // 

Відомості Верховної  Ради України. 2009, № 29, ст. 396. 

 

- підзаконні акти (укази, постанови та нормативно-правові акти 

центральних органів влади): 
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37. Указ Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у 

колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" 

08.08.95 № 720.  

38. Указ Президента України "Про створення єдиної системи державних 

органів земельних ресурсів" 06.01.96 № 34 // Урядовий кур'єр". - 13/01/1996. 

39. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : 

Указ Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №94. – Ст. 3334.  

40. Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та 

його територіальними органами платних адміністративних послуг : постанова 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 р. №835 // Урядовий кур’єр від 

06.08.2011 р. №143.  

41. Постанова Кабінету Міністрів України "Про експертну грошову 

оцінку земельних ділянок" 11.10.02 №1531 // Офіційний вісник України. - 2002 

р. - № 42 від 01/11/2002, стор. 144, стаття 1941 

42. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики 

визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття 

земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим 

призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без 

спеціального дозволу" 25.07.07 № 963 // Офіційний вісник України. - 2007 р. № 

55 від 06/08/2007, стор. 31, стаття 2221. 

43. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу 

земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується" 10.12.03 № 

1908 // Офіційний вісник України. - 2003 р. № 51 від 02/01/2004, книга 1, стор. 

181, стаття 2682. 

44. Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної 

реєстрації прав на них : постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010.р. 
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