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Законодавче забезпечення планування 
земель в Україні  

 

Об'єкрзвлі дкмлмкіфлі, пмуіайщлі, 
гдоеавлм-ноавмві жкілз, які вігбу-
ваырщпя в укоаїлпщкмку пупнійщпрві 
уномгмве мпралліт омків у псдоі 
одсмокувалля віглмпзл вйаплмпрі ла 
ждкйы, жгіиплдлля ноав ла ждкдйщлі 
гійялкз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм і 
лдпійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжла-
фдлля, у псдоі гдоеавлмгм і пакмв-
ояглмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віг-
лмпзл в укмват гдудлроайіжауії вйа-
гз і гдодгуйяуії нігнозєклзущкмї 
гіяйщлмпрі ра омжхзодлля ждкдйщлмї 
ыозпгзкуії могалів кіпудвмгм пакмв-
оягувалля і оаг мб’єглалзт рдозрм-
оіайщлзт гомкаг (ОТГ) жукмвйыырщ 
гм лдмбтіглмпрі номвдгдлля лаукмвм-
гм алайіжу пуфаплмгм пралу, іплуыфзт 
рдлгдлуіи і ндопндкрзв жакмлмгавфм-
гм жабджндфдлля нйалувалля ждкдйщ 
оіжлзт кардгмоіи ра взкмозпралля 
ждкдйщлзт гійялмк ла оіжлзт ноавм-
взт рзруйат, мтмомлз ждкдйщ ла оівлі 
рдозрмоіи пійщпщкзт, пдйзцлзт, кі-
пщкзт оаг, а ракме рдозрмоіи ОТГ, 
оаимлів ра мкодкзт одгімлів. Пмрод-
ба в угмпкмлайдллі ждкдйщлмгм жакм-
лмгавпрва в фапрзлі нйалувалля жд-
кдйщ нмяплыєрщпя лапакндодг рзк, 
цм в пуфаплзт укмват лмокз фзллм-
гм ЗК Укоаїлз, кіпрмбугівлмгм, дкм-
ймгіфлмгм жакмлмгавпрва лд жабджнд-
фуырщ улівдопайщлмпрі і нмвпыглмпрі 

нйалувалля ждкдйщ як мглмгм ж кйы-
фмвзт нозлузнів ноавмвмгм одгуйы-
валля ждкдйщлзт віглмпзл, жакоін-
йыырщ оіжлі ыозгзфлі кмгдйі нйалу-
валля ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
і лдпійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжла-
фдлля у кдеат і жа кдеакз лапдйд-
лзт нулкрів, нм-оіжлмку жакоінйы-
ырщ взкмгз цмгм нігправ і нмоягку 
лабурря ноав ла ждкдйщлі гійялкз у 
кдеат і жа кдеакз лапдйдлзт нулк-
рів, жабугмвз рдозрмоіи, лд ужгмгеу-
ырщпя ж лмокакз ілвдпрзуіилмгм, 
агоаолмгм, узвійщлмгм ра ілхмгм жа-
кмлмгавпрва в фапрзлі жайуфдлля 
ілвдпрзуіи у мпвмєлля ждкдйщлзт 
гійялмк гйя нігнозєклзущкмї гіяйщ-
лмпрі, каырщ ілхі ыозгзфлі гдсдкрз. 
За ракзт мбправзл номбйдкарзфлзк 
є жапрмпувалля лмок ждкдйщлмгм ра 
нмєглалмгм ж лзк ілхмгм жакмлмгав-
прва у ноакрзуі взоіхдлля нзралщ 
цмгм жабджндфдлля гмпруну сіжзф-
лзт і ыозгзфлзт мпіб гм ждкдйщлзт 
гійялмк, взжлафдлля ждкдйщлмї 
ыозпгзкуії могалів кіпудвмгм пакмв-
оягувалля у номудпі мб'єглалля рд-
озрмоіайщлзт гомкаг, жайуфдлля іл-
вдпрзуіи, взоіхдлля ждкдйщлзт пнм-
оів, впралмвйдлля кде агкіліпроарз-
влм-рдозрмоіайщлзт мгзлзущ, смо-
кувалля лауімлайщлмї дкмймгіфлмї 
кдодеі, взоіхдлля пмуіайщлзт ном-
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рзпрмялщ і кмлсйікрів цмгм ждкйі, 
рдозрмоіи гомкаг, гаоалрувалля жа-
кмллмпрі і ноавмнмоягку у ждкдйщлзт 
віглмпзлат ла кіпудвмку оівлі. Віг-
рак лаукмвд гмпйігедлля мкодпйдлзт 
номбйдк кає як рдмодрзфлі рак і 
нозкйаглд жлафдлля.   

В укоаїлпщкзт гмкрозлат ждкд-
йщлмгм, агоаолмгм, дкмймгіфлмгм ноа-
ва  нзралля жакмлмгавфмгм жабджнд-
фдлля нйалувалля ждкдйщ гмпйігеу-
вайзпщ оіжлзкз аврмоакз вігнмвіглм 
гм мкодпйдлмї аврмоакз кдрз і жа-
вгалщ лаукмвмгм нмхуку, ла мплмві 
фмгм омбзйзпщ рдмодрзфлі взплмвкз і 
ноакрзфлі одкмкдлгауії цмгм угм-
пкмлайдлля ждкдйщлмгм, кіпрмбугів-
лмгм ра ілхмгм жакмлмгавпрва ж     
нзралщ нйалувалля ждкдйщ і рдозрм-
оіи. У ущмку жв’яжку  жлафлзи лаукм-
взи ілрдодп пралмвйярщ ноауі ракзт 
вфдлзт як В. І. Алгодиудв, Г. І. Ба-
йык, А. Г. Бмбкмва, Д. В. Бупуимк,  
А. П. Гдрщкал, Н. Ю. Гайщфзлпщка, 
С. В. Єйщкіл,  І. В. Іглардлкм, Н. Л. Ійщ-
їла, Т. Г. Кмвайщфук, Т. О Кмвайдлкм, 
М. О. Кмвайщфук, О. М. Кмврул, 
Д. М. Сраомпрдлкм,  П. Ф. Куйзлзф, 
Р. І. Маоупдлкм, А. М. Міомхлзфдл-
км, В. Л. Мулрял, В. В. Нмпік,  
В. І. Сдкфзк,  В. М. Поавгык, А. І. Рі-
ндлкм, М. В. Шуйщга ра ілхі вфдлі.   

Ужагайщлдлм кмела взмкодкзрз 
мплмвлі ланоякз лаукмвзт гмпйі-
гедлщ, у якзт у рмку фз ілхмку ап-
ндкрі омжгйягаырщпя нзралля і ном-
бйдкз жакмлмгавфмгм жабджндфдлля 
нйалувалля ждкдйщ ла кіпудвмку, 
одгімлайщлмку і лауімлайщлмку оів-
лят, а пакд: а) нйалувалля рдозрмоіи  
як сулкуія гдоеавлмгм уноавйілля у 
псдоі взкмозпралля і мтмомлз ждкдйщ 
[1, п. 15-27]; б) нйалувалля як сулк-
уія гдоеавлмгм одгуйывалля ждкдйщ-
лзт віглмпзл у озлкмвзт укмват [2, 
п. 349-357]; в) як пкйагмва могаліжа-
уіилм-ноавмвзт жатмгів агкіліпроарз-
влм-рдозрмоіайщлмгм упромы [3, п. 70-
73]; г) як сулкуімлайщлм-ноавмвд 
жабджндфдлля смокувалля і омжвзрку 
нмпдйдлпщкмї кдодеі [4, п. 224-227, 5, 
п. 50-59]; г) як мплмва смокувалля 
лауімлайщлмї дкмймгіфлмї кдодеі [6, 
п. 67-74]. 

Вмглмфап в укоаїлпщкіи лаууі жд-
кдйщлмгм ноава лд буйм номвдгдлм 
кмкнйдкплмгм і пзпрдклмгм гмпйі-
гедлля двмйыуії, пралу, рдлгдлуіи і 
ндопндкрзв жакмлмгавфмгм жабджнд-
фдлля нйалувалля ждкдйщ у кдталіжкі 
ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт 
віглмпзл, а віграк жайзхаырщпя лау-
кмвм лд гмвдгдлзкз кмейзві ыозгз-
флі кмгдйі нйалувалля ждкдйщ і рдоз-
рмоіи в пуфаплзт укмват, у якзт буйз 
б взжлафдлі мплмвмнмймелі жапагз 
нйалувалля ждкдйщ ра рдозрмоіи, 
мкодпйдлі мб'єкрз, пуб’єкрз і жкіпр 
нйалувалля ждкдйщ у кдеат рдозрм-
оіи, ілпрзрууіилм-сулкуімлайщлд жа-
бджндфдлля нйалувалля ждкдйщ ра 
ілхі ноавмві, кіпрмбугівлі, дкмймгіфлі, 
пмуіайщлі апндкрз нйалувалля ждкдйщ.  

З мгйягу ла мкодпйдлі рдмодрзфлі 
і ноакрзфлі номбйдкз нйалувалля 
ждкдйщ ра пуфаплзи прал лаукмвзт 
омжомбмк  кдра уієї праррі нмйягає у 
рмку абз омжкозрз двмйыуіы, пуфап-
лзи прал, рдлгдлуії і ндопндкрзвз 
жакмлмгавфмгм жабджндфдлля нйалу-
валля ждкдйщ у кдталіжкі ноавмвмгм 
одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл і ла 
уіи мплмві псмокуйыварз рдмодрзфлі 
взплмвкз ра ноакрзфлі одкмкдлгауії 
жа рдкмы гмпйігедлля.  

Пмфзлаыфз ж гоугля 1990 омку в 
Укоаїлі буйм нозилярм фзкайм жакм-
лмгавфзт і лмокарзвлм-ноавмвзт ак-
рів, пноякмвалзт ла жабджндфдлля 
нйалувалля ждкдйщ у укмват одсмо-
кувалля ждкдйщлзт віглмпзл. Сзпрд-
клзи алайіж нозилярзт у оіжлі омкз 
номвдгдлля ждкдйщлмї одсмокз ждкд-
йщлмгм жакмлмгавпрва гмжвмйяє вз-
жлафзрз гдкійщка дранів  смокувалля 
ра омжвзрку жакмлмгавпрва ж нзралщ 
нйалувалля у псдоі взкмозпралля 
ждкдйщ, жгіиплдлля ноав ла ждкдйщлі 
гійялкз, гдоеавлмгм одгуйывалля 
ждкдйщлзт віглмпзл, оауімлайщлмгм 
взкмозпралля і мтмомлз ждкдйщ. 

У ндохзт жакмлат, нозилярзт у 
1990-1991 омкат, буйз жакйагдлі ноа-
вмві мплмвз  нйалувалля у псдоі вз-
кмозпралля ра мтмомлз ждкдйщ ж кд-
рмы  омжбугмвз лмвмї  дкмлмкіфлмї  
пзпрдкз ла мплмві нйыоайіжку смок 
вйаплмпрі і гмпнмгаоывалля, лапакнд-
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одг, у пійщпщкмку гмпнмгаопрві, жа-
номвагедлля озлкмвзт віглмпзл у 
дкмлмкіку, жкілу жагайщлзт жапаг 
уноавйілля лаомглзк гмпнмгаопрвмк. 
Так, ланозкйаг, у пр. 11 жакмлу Укоа-
їлпщкмї РСР «Пом дкмлмкіфлу пакмп-
ріиліпрщ Укоаїлпщкмї РСР» віг 03 
пдонля 1990 омку [7] ндодгбафаймпщ, 
цм гдоеавлд уноавйілля дкмлмкікмы 
нмвзллм жабджндфзрз нмпрунмвзи 
ндодтіг гм озлкмвмї дкмлмкікз, омж-
омбку, сілалпувалля ра одайіжауіы 
жагайщлмлауімлайщлзт номгоак, оауі-
млайщлі номнмоуії взкмозпралля ла-
уімлайщлмгм гмтмгу, цм жабджндфуырщ 
дсдкрзвлзи пмуіайщлзи і дкмлмкіф-
лзи омжвзрмк одпнубйікз, првмодлля 
оівлзт кмейзвмпрди гйя омжвзрку 
впіт смок нігнозєклзущкмї гіяйщлмп-
рі ра пвмбмгз у взбмоі кдрмгів гмпнм-
гаоывалля рмцм. За узк жакмлмк 
оіхдлля могалів кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля буйз мбмв’яжкмвзкз  гйя 
впіт пуб’єкрів  ла рдозрмоії оагз. З 
нозилярряк ВР Укоаїлпщкмї РСР 
Пмпралмвз «Пом ждкдйщлу одсмоку» 
[8] ра ЗК Укоаїлпщкмї РСР віг 18 
гоугля 1990 омку [9] впя ждкйя буйа 
мгмймхдла мб’єкрмк  ждкдйщлмї одсм-
окз, цм жукмвзйм гм лдмбтіглмпрі 
нйалувалля ждкдйщ. Помрд у ндохіи 
одгакуії ЗК Укоаїлпщкмї РСР нйалу-
валля ждкдйщ лд кайм мкодкмгм жакм-
лмгавфмгм взоаедлля і вігнмвіглм 
ыозгзфлмгм жлафдлля у ноавмвмку 
одгуйываллі ждкдйщлзт віглмпзл. У 
ущмку жакмлі буйз жакоінйдлі йзхд 
гдякі лмокарзвлі нмймедлля, які у 
гдякіи кіоі кмела віглдпрз гм нйалу-
валля ждкдйщ ракзт кардгмоіи, як жд-
кйі лапдйдлзт нулкрів ра ждкйі пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля. 
Змкодка, у пр. 63-65 жагагалмгм ЗК 
Укоаїлз буйм ндодгбафдлм, цм взкм-
озпралля ждкдйщ кіпр, пдйзц ра пій 
кає жгіиплыварзпя вігнмвіглм гм 
номдкрів нйаліомвкз і жабугмвз лапд-
йдлзт нулкрів і нйалів ждкдйщлм-
гмпнмгаопщкмгм упромы. Позфмку ракі 
гмкукдлрз, а ракме Гдлдоайщлі нйалз 
лапдйдлзт нулкрів ра птдкз номкзп-
ймвзт вужйів, жгіглм пр. 15 жакмлу 
УРСР «Пом мтмомлу лавкмйзхлщмгм 
нозомглмгм пдодгмвзца» віг 25 фдов-

ля 1991 омку [10], нмвзллі буйз жа-
рвдогеуварзпщ кіпудвзкз оагакз. 
Вмглмфап нйалувалля взкмозпралля 
ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозж-
лафдлля нмвзллм буйм жгіиплыварзпщ 
в нмоягку ждкйдупромы хйятмк омж-
омбкз номглмжів гдоеавлмї і одгімла-
йщлмї номгоак взкмозпралля ра мтм-
омлз ждкдйщ, пкйагалля птдк ждкйду-
промы,  омжомбку і жарвдогедлля ном-
дкрів ждкйдупромы рмцм.  

Навдгдлі взцд жакмлмгавфі нм-
ймедлля цмгм нйалувалля ждкдйщ лд 
буйз одайіжмвалі у ноакрзуі ноавмвм-
гм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл, 
мпкійщкз фдодж ніврмоа омку уди км-
гдкп жакмлмк ВР Укоаїлз віг 13 бд-
оджля 1992 омку  буйм взкйагдлм у 
лмвіи одгакуії, номрд іпрмрлзт жкіл у 
жакмлмгавфмку жабджндфдллі нйалу-
валля ждкдйщ лд вігбуймпщ і рмку в 
мплмву нйалувалля взкмозпралля 
ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозж-
лафдлля буйз нмкйагдлі номгоакз, 
птдкз ра номдкрз ждкйдупромы, а жд-
кдйщ лапдйдлзт нулкрів – номдкрз 
нйаліомвкз ра жабугмвз лапдйдлзт 
нулкрів.  

Паоайдйщлм ж омжомбкмы і ноз-
илярряк  ВР Укоаїлз ЗК Укоаїлз ра 
ілхзт жакмлів ж нзралщ одгуйывалля 
ждкдйщлзт віглмпзл буйм омжнмфарм 
ніггмрмвку номдкрів жакмлів ж нзралщ 
кіпрмбугувалля, мпкійщкз гйя взоі-
хдлля кмкнйдкпу нзралщ, нмв’яжалзт 
ж ноавмвзк одезкмк  ждкдйщ лапдйд-
лзт нулкрів, нозкіпщкзт жмл, взкмоз-
пралля ждкдйщ ілхзт кардгмоіи  лдгм-
прарлщм буйм лмок ЗК Укоаїлз. Тмку 
16 йзпрмнага 1992 омку ВР Укоаїлз 
нозиляйа жакмл «Пом мплмвз кіпрм-
бугувалля» [11], у ндохіи одгакуії 
якмгм лд ихймпя бджнмпдодглщм ном 
нйалувалля як сулкуіы гдоеавлмгм 
одгуйывалля віглмпзл у псдоі кіпрм-
бугувалля, а буйз жакоінйдлі нмйм-
едлля цмгм номглмжувалля і номгоа-
кувалля омжвзрку рдозрмоіи, омжомб-
ку кіпрмбугівлмї гмкукдлрауії, жмк-
одка Гдлдоайщлзт нйалів лапдйдлзт 
нулкрів, а ракме ндодгбафаймпщ одгу-
йывалля ждкдйщлзт віглмпзл вігнмві-
глм гм ждкдйщлмгм жакмлмгавпрва. 
Поз ущмку у пр. 21 ущмгм жакмлу буйз 
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впралмвйдлі ноавмві взкмгз і ноавзйа 
цмгм взжлафдлля рдозрмоіи ра взкм-
озпралля ждкдйщ гйя кіпрмбугівлзт 
нмродб вігнмвіглм гм кіпрмбугівлмї 
гмкукдлрауії ра нйалів ждкдйщлм-
гмпнмгаопщкмгм упромы, взкмозпрал-
ля вйаплзкакз ждкйі і ждкйдкмозпру-
вафакз пвмїт ждкдйщлзт гійялмк гм 
кмкдлру їт взйуфдлля (взкуну) гйя 
кіпрмбугівлзт нмродб, ндодваелмгм 
ноава пійщпщкзт, пдйзцлзт, кіпщкзт 
оаг ла взкун ждкдйщ, бугівдйщ, пнм-
оуг, ндодгбафдлзт жарвдогедлмы кіп-
рмбугівлмы гмкукдлрауієы гйя омж-
взрку лапдйдлзт нулкрів ра ілхзт 
гомкагпщкзт нмродб рмцм. Як бафзкм, 
у ущмку жакмлі вндохд взжлафаєрщпя 
ыозгзфла нозомга нйалувайщлмї гія-
йщлмпрі могалів кіпудвмгм пакмвоягу-
валля ра ыозгзфлд жлафдлля омжомб-
йдлмї і жарвдогедлмї кіпрмбугівлмї 
гмкукдлрауії, яка лагає ндодваелд 
ноавм могалак кіпудвмгм пакмвоягу-
валля ла взкун ждкдйщлзт гійялмк 
гйя гомкагпщкзт нмродб лапдйдлзт 
нулкрів. Помрд у ЗК Укоаїлз ракзт 
ноавзй лд буйм жакоінйдлм, влапйігмк 
фмгм кіе узкз жакмлакз ж’явзйзпщ 
кмйіжії, які уномгмве розваймгм фапу 
іплувайз у ждкдйщлмку ра кіпрмбугів-
лмку жакмлмгавпрві і номгмвеуырщ 
іплуварз и рдндо. У ракзт жакмлмгав-
фзт укмват могалз гдоеавлмї вйагз 
ра кіпудвмгм пакмвоягувалля жгіип-
лывайз нйалувалля ждкдйщ нмоягку 
ждкйдупромы вігнмвіглм гм лмок ЗК 
Укоаїлз ра ілхзт жакмлів і нігжакмл-
лзт лмокарзвлзт акрів. 

З нозилярряк  в фдовлі 1996 ом-
ку Кмлпрзрууії Укоаїлз омжнмфавпя 
лмвзи дран смокуваллі жакмлмгавфмї 
бажз гйя нйалувалля ждкдйщ, мпкійщ-
кз у Оплмвлмку жакмлі гдоеавз буйз 
жакоінйдлі мплмвмнмймелі жапагз ра 
лмокарзвлі ікндоарзвз цмгм ноава 
вйаплмпрі ла ждкйы Укоаїлпщкмгм 
лаомгу, мтмомлз ждкйі як мплмвлмгм 
лауімлайщлмгм багарпрва, гаоалрувал-
ля ноава вйаплмпрі ла ждкйы гомка-
гялак, ыозгзфлзкз мпмбак і гдоеаві, 
а ракме лмокарзвлі нмймедлля цмгм 
нйалувалля ждкдйщ у кдеат рдозрмоії 
Укоаїлз, агкіліпроарзвлм-рдозрм-
оіайщлзт мгзлзущ, взжлафдлля сулк-

уіи і нмвлмваедлщ могалів гдоеавлмї 
вйагз і кіпудвмгм пакмвоягувалля у 
псдоі нйалувалля рдозрмоіи, взкмоз-
пралля і мтмомлз нозомглзт одпуопів 
рмцм.  

З кдрмы нмгмйалля жакмлмгавфзт 
кмйіжіи у нйалуваллі взкмозпралля ра 
мтмомлз ждкдйщ і ужгмгедлля лмок 
жакмлу Укоаїлз «Пом мплмвз кіпрм-
бугувалля» ра ЗК Укоаїлз у йырмку 
2000 омку ВР Укоаїлз нозиляйа жа-
кмл «Пом нйалувалля і жабугмву рд-
озрмоіи» [12], у якмку буйз впралмв-
йдлі ноавмві, могаліжауіилі мплмвз 
нйалувалля і жабугмвз ра ілхмгм вз-
кмозпралля рдозрмоіи цмгм жабджнд-
фдлля праймгм омжвзрку рдозрмоіи.  У 
ущмку жакмлі  буйм псмокуйщмвалм 
взжлафдлля нмлярря «рдозрмоія», 
«нйалувалля рдозрмоіи», «мб’єкрз 
нйалувалля», «пуб’єкрз нйалувалля»,  
жакоінйдлм мплмвлі жавгалля нйалу-
валля і жабугмвз рдозрмоіи, ндодгба-
фдлм могаліжауіы, смокз ра нмоягмк  
нйалувалля рдозрмоіи ла жагайщлмгд-
оеавлмку, одгімлайщлмку і кіпудвмку 
оівлят, взжлафдлм ноавмвзи одезк 
жабугмвз рдозрмоіи ра жгіиплдлля 
ноав ла ждкдйщлі гійялкз, жакоінйдлм 
лмокарзвлд одгуйывалля жабугмвз 
рдозрмоіи хйятмк омжомбкз одгімла-
йщлзт і кіпудвзт ноавзй жабугмвз, 
впралмвйдлм нігправз ыозгзфлмї віг-
нмвігайщлмпрі жа нмоухдлля жакмлм-
гавпрва у псдоі кіпрмбугувалля.  

Наукмвм-рдмодрзфлзи алайіж жкі-
пру жакоінйдлзт у ущмку жакмлі ноа-
вмвзт нозлузнів ра лмокарзвлзт 
нмймедлщ цмгм нйалувалля і жабугм-
вз рдозрмоіи нмкажує, цм нозилярря 
ракмгм жакмлу кмела омжуілыварз як 
номгодпзвлзи комк у омжвзрку пзп-
рдкз ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщ-
лзт, дкмймгіфлзт, каилмвзт ра ілхзт 
віглмпзл у кдеат і жа кдеакз лапд-
йдлзт нулкрів ла гдцм ілхзт кдрм-
гмймгіфлзт жапагат нмоівлялм ж 
нозлузнакз і лмокакз фзллмгм ла 
рми фап ЗК Укоаїлз цмгм жгіиплдлля 
нйалувалля у ноавмвмку одгуйываллі 
ждкдйщлзт віглмпзл ла мплмві нмгійу 
ждкдйщ ла кардгмоії жа мплмвлзк уі-
йщмвзк нозжлафдлляк хйятмк омж-
омбкз номглмжів, номгоак взкмозп-
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ралля і мтмомлз ждкдйщ, омжомбкз і 
жарвдогедлля номдкрів ждкйдупромы.  

Змкодка, жа узк жакмлмк 
мб’єкракз  нйалувалля взжлаырщпя 
рдозрмоія Укоаїлз, рдозрмоії агкіліп-
роарзвлм-рдозрмоіайщлзт мгз лзущ 
абм їт фапрзлз фз мкодкі ждкдйщлі 
гійялкз. Поз ущмку рдозрмоія лд 
мрмрмелыєрщпя іж ждкйды фз ждкдйщ-
лзкз гійялкакз, як мб’єкракз  пупні-
йщлзт ноавмвіглмпзл, а омжгйягаєрщпя 
як фапрзла ждклмї нмвдотлі у взжла-
фдлзт кдеат (кмогмлат) ж вйапрзвзк 
їи гдмгоасіфлзк нмймедлляк, нозом-
глзкз ра првмодлзкз гіяйщліпры йы-
гди укмвакз ра одпуопакз, а ракме ж 
нмвіроялзк номпрмомк ра омжрахмва-
лзкз ніг лды лагоакз. Сакд рмку 
нйалувалля рдозрмоіи буйм взжлафд-
лм у жакмлі як номудп одгуйывалля 
взкмозпралля рдозрмоіи,  якзи нмйя-
гає у првмодллі ра вномвагедллі кіп-
рмбугівлмї гмкукдлрауії, утвайдллі ра 
одайіжауії вігнмвіглзт оіхдлщ. Цзк 
жакмлмк ндодгбафаймпщ, цм пакд ла 
мплмві нйалувалля рдозрмоії кайз б 
взоіхуварзпщ жавгалля  цмгм мбґоу-
лрувалля омжнмгійу ждкдйщ жа  уійщм-
взк  нозжлафдлляк  ра взкмозпралля 
рдозрмоіи гйя кіпрмбугівлзт нмродб, 
мбґоулрувалля ра впралмвйдлля од-
езку     оауімлайщлмгм взкмозпралля  
ждкдйщ  ра  жабугмвз рдозрмоіи, ла 
якзт ндодгбафдла ндопндкрзвла кіп-
рмбугівла гіяйщліпрщ, взжлафдлля, 
взйуфдлля (взкун) і лагалля ждкдйщ-
лзт гійялмк гйя кіпрмбугівлзт нмр-
одб ла мплмві кіпрмбугівлмї гмкукдл-
рауії в кдеат, взжлафдлзт жакмлмк. 
Вігнмвіглм гм праррі 3 жакмлу Укоаї-
лз «Пом нйалувалля і жабугмву рдоз-
рмоіи», взйуфдлля  (взкун)  і  лагал-
ля  ждкдйщлзт  гійялмк  гйя кіпрмбу-
гівлзт  нмродб  нозикаырщпя  в  кд-
еат,  взжлафдлзт  жакмлмк вігнмвіглм   
гм   кіпрмбугівлмї   гмкукдлрауії  жа  
нмгмгедлляк  ж пндуіайщлм унмвлм-
ваедлзкз  могалакз  ж  нзралщ  кіп-
рмбугувалля  ра аотірдкруоз. 

Помрд лавдгдлі взцд лмокарзвлі 
нознзпз жакмлу «Пом нйалувалля і 
жабугмву рдозрмоіи» лд ужгмгеува-
йзпщ ж лмокакз фзллмгм ла рми фап 
ЗК Укоаїлз, жа якзк впя ждкйя в кд-

еат рдозрмоії Укоаїлз жа мплмвлзк 
уійщмвзк нозжлафдлляк буйа нмгійд-
ла ла пік кардгмоіи. Поз ущмку жгіглм 
ф. 4 пр. 2 лажвалмгм жакмлу, віглдпдл-
ля ждкдйщ гм вігнмвіглзт кардгмоіи і 
ндодвдгдлля їт ж мглієї кардгмоії гм  
ілхмї  номвагзймпщ  могалакз,  які  
нозикайз оіхдлля ном ндодгафу узт 
ждкдйщ  у  вйапліпрщ  абм  лагалля  їт  
у кмозпрувалля, а в ілхзт  взнагкат 
- могалакз,  які  жарвдогеувайз ном-
дкрз ждкйдупромы і нозикайз оіхдл-
ля ном првмодлля  мб'єкрів нозомгмм-
тмомллмгм,  мжгмомвфмгм,  іпрмозкм-
куйщруолмгм ра  ілхмгм нозжлафдлля. 

Пмоівлыыфз жкіпр лмокарзвлзт 
взкмг жакмлу «Пом нйалувалля і жа-
бугмву рдозрмоіи» іж жкіпрмк лмок 
ЗК Укоаїлз цмгм нмгійу ждкдйщ ла 
кардгмоії жа мплмвлзк уійщмвзк ноз-
жлафдлляк лд ваекм нмбафзрз, цм ж 
нозилярряк ндохмгм жакмлу лд буйз 
упулурі жакмлмгавфі кмйіжії у ноавм-
вмку одгуйываллі нйалувалля взкм-
озпралля ра мтмомлз ждкдйщ, лдгарз-
влм внйзвайм ла взкмозпралля ноз-
омглм-одпуоплмгм, йыгпщкмгм, дкмлм-
кіфлмгм, ілвдпрзуіилмгм ра ілхмгм 
нмрдлуіайу рдозрмоіи.  

У нозилярмку 25 емврля 2001 ом-
ку лмвмку ЗК Укоаїлз [13] жомбйдла 
пномба упулурз іплуыфі жакмлмгавфі 
кмйіжії цмгм нйалувалля взкмозпрал-
ля ра мтмомлз ждкдйщ хйятмк жакоі-
нйдлля лмокарзвлзт взкмг ном воа-
тувалля кіпрмбугівлмї гмкукдлрауії у 
віглдпдллі ждкдйщ гм рієї фз ілхмї 
кардгмоії вігнмвіглм гм мплмвлмгм 
уійщмвмгм нозжлафдлля, взоіхдлля 
нзралщ цмгм жгіиплдлля ноава вйап-
лмпрі ра ілхзт ноав ла ждкдйщлі гійя-
лкз, жабджндфдлля оауімлайщлмгм вз-
кмозпралля і мтмомлз ждкдйщ оіжлзт 
кардгмоіи. Змкодка, у проукруоі ЗК 
Укоаїлз  буйм взмкодкйдлм гйаву 30 
«Пйалувалля взкмозпралля ждкдйщ», 
лмокз якмї взжлафайз нмоягмк впра-
лмвйдлля кде агкіліпроарзвлм-
рдозрмоіайщлзт мгзлзущ, а ракме 
жакоінйывайз взкмгз цмгм нйалу-
валля взкмозпралля ждкдйщ ла мплмві 
номгоак і номглмжів, нозомглм-
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм оаимлувалля, 
взкмозпралля ждкдйщ лапдйдлзт нул-
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крів ла мплмві жмлувалля рдозрмоіи 
пій, пдйзц, кіпр. 

 Офдвзглзк є рми сакр, цм ла 
нмфарку 2002 омку ла жакмлмгавфмку 
оівлі в Укоаїлі буйз жомбйдлі кмлк-
одрлі  пномбз гдцм нм-лмвмку нігіи-
рз гм ноавмвмгм одгуйывалля ждкд-
йщлзт віглмпзл хйятмк жакоінйдлля 
у лмокат жакмлів лмвзт жапаг, кдрм-
гів внйзву ла уфаплзків ждкдйщлзт 
віглмпзл ж мгйягу жкілз у проукруоі і 
таоакрдоі ждкдйщлзт віглмпзл жа лап-
йігкакз  номвдгдлля ждкдйщлмї одсм-
окз. Помрд алайіж жкіпру лмок ілхзт 
омжгійів ущмгм кмгдкпу, жмкодка, гйа-
вз 31 «Здкйдупроіи» нмкажує, цм у 
лмвмку ЗК Укоаїлз жакоінйыєрщпя 
праоа кмлуднуія нйалувалля у псдоі 
взкмозпралля ра мтмомлз ждкдйщ оіж-
лзт кардгмоіи хйятмк омжомбкз і 
жарвдогедлля ждкйдвнмояглмї гмку-
кдлрауії.  

З мгйягу ла уі ра ілхі фзллзкз у 
йырмку 2002 омку ВР Укоаїлз ноз-
иляйа жакмл  «Пом Гдлдоайщлу птдку 
нйалувалля рдозрмоії Укоаїлз» [14].  
У жарвдогедліи узк жакмлмк Гдлдоа-
йщліи птдкі нйалувалля рдозрмоії 
Укоаїлз буйм взжлафдлм мплмві ла-
нояккз ра жатмгз цмгм нмгмйалля 
лажвалзт лдгарзвлзт лапйігків у вз-
кмозпраллі рдозрмоіи, цм лд кмед лд 
внйзварз ла взжлафдлля ноавмвмгм 
одезку ждкдйщ у кдеат рдозрмоії 
Укоаїлз. Помрд у ЗК Укоаїлз вігпур-
лі лмокарзвлі нмймедлля, які б нд-
одгбафайз взкмлалля взкмг жакмлу 
цмгм Гдлдоайщлмї птдкз нйалувалля 
рдозрмоії Укоаїлз. Як бафзкм, жакоі-
нйдла у ЗК Укоаїлз кмлуднуія нйа-
лувалля взкмозпралля ждкдйщ жлмву 
е ракз лд ужгмгеуєрщпя ж кмлуднуієы 
нйалувалля рдозрмоіи у кдеат кмо-
гмлів Укоаїлз, агкіліпроарзвлм-
рдозрмоіайщлзт мгзлзущ.  

Пігрвдогедлляк пкажалмку кмед 
бурз сакр нозилярря ВР Укоаїлз 
жакмлу Укоаїлз «Пом ждкйдупроіи» 
віг 22 роавля 2003 омку [15], у якмку 
нйалувалля взкмозпралля ра мтмомлз 
ждкдйщ кає жгіиплыварзпя ла мплмві 
уійщмвмгм нозжлафдлля ждкдйщ, рмбрм 
взкмозпралля ждкдйщлмї гійялкз жа 
нозжлафдлляк, взжлафдлзк ла нігпра-

ві гмкукдлрауії іж ждкйдупромы у 
впралмвйдлмку жакмлмгавпрвмк нм-
оягку. Наукмвм-ноавмвзи алайіж жкі-
пру лмок ущмгм жакмлу нмкажує, цм 
имгм лмокз лд ужгмгеувайзпщ іж фзл-
лзк жакмлмк Укоаїлз «Пом нйалу-
валля і жабугмву рдозрмоіи» лд йзхд 
у взкмгат цмгм нмоягку взжлафдлля 
уійщмвмгм нозжлафдлля ждкдйщлзт 
гійялмк ж воатувалляк кіпрмбугівлмї 
гмкукдлрауії, а и у фапрзлі смок 
нйалувалля рдозрмоіи і ждкдйщ, взгів 
нйалувайщлмї гмкукдлрауії ра її ыоз-
гзфлмгм жлафдлля гйя взжлафдлля 
ноавмвмгм одезку ждкдйщ, нйалувал-
ля сулкуімлайщлмгм взкмозпралля 
ждкдйщ в укмват номпрмомвмгм і гайу-
ждвмгм нйалувалля рдозрмоіи. Абз 
упулурз лажвалі лдгмйікз жакмлмгав-
прва,   жакмлмк Укоаїлз «Пом влд-
пдлля жкіл гм якзт жакмлмгавфзт 
акрів Укоаїлз цмгм пномцдлля нм-
оягку лабурря ноав ла ждкйы» віг 
05 йзпрмнага 2009 омку гм ЗК Укоаї-
лз буйз влдпдлі жкілз і гмнмвлдлля, 
вігнмвіглм гм якзт впралмвйдлля ра 
жкіла уійщмвмгм нозжлафдлля ждкдйщ-
лзт гійялмк кає жгіиплыварзпя ж 
воатувалляк кіпрмбугівлмї гмкукдл-
рауії [16]. 

З кдрмы нмгмйалля жакмлмгавфзт 
омжбіелмпрди у лмокарзвлмку жабдж-
ндфдллі нйалувалля ждкдйщ і рдозрм-
оіи у йырмку 2011 омку буйм нозил-
ярм жакмл Укоаїлз «Пом одгуйывалля 
кіпрмбугівлмї гіяйщлмпрі» [17], жа 
якзк жакмл Укоаїлз «Пом нйалувал-
ля і жабугмву рдозрмоіи» вроарзв 
фзлліпрщ. У лмвмку жакмлі буйз жа-
коінйдлі ілхі жапагз нйалувалля рд-
озрмоіи, а ракме впралмвйдлі жабмом-
лз ла жгіиплдлля ноав ла ждкдйщлі 
гійялкз жа вігпурлмпрі лдмбтіглмї 
кіпрмбугівлмї гмкукдлрауії. Поз ущм-
ку нйалувалля рдозрмоіи ла кіпуд-
вмку оівлі жгіиплыєрщпя хйятмк омж-
омбйдлля ра жарвдогедлля гдлдоайщ-
лзт нйалів лапдйдлзт нулкрів, нйалів 
жмлувалля рдозрмоіи, гдрайщлзт нйа-
лів рдозрмоіи, їт млмвйдлля ра влд-
пдлля жкіл гм лзт.  Згіглм н. 3 праррі 
24 ущмгм жакмлу, у оажі вігпурлмпрі 
нйалу жмлувалля абм гдрайщлмгм нйа-
лу рдозрмоії, ндодгафа (лагалля) жд-
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кдйщлзт гійялмк іж ждкдйщ гдоеавлмї 
і кмкулайщлмї вйаплмпрі у вйапліпрщ 
фз кмозпрувалля сіжзфлзк ра ыоз-
гзфлзк мпмбак гйя кіпрмбугівлзт 
нмродб жабмомляєрщпя. Такме жабмом-
ляєрщпя жкіла уійщмвмгм нозжлафдлля 
ждкдйщлмї гійялкз, яка лд вігнмвігає 
нйалу жмлувалля рдозрмоії ра/абм 
гдрайщлмку нйалу рдозрмоії. Вмглм-
фап жа пр. 20 ЗК Укоаїлз впралмвйдл-
ля і жкіла уійщмвмгм нозжлафдлля 
ждкдйщ жгіиплыєрщпя жа номдкракз 
ждкйдупромы цмгм їт вігвдгдлля в 
нмоягку, ндодгбафдлмку ЗК Укоаїлз 
ра жакмлмк Укоаїлз «Пом ждкйдупр-
оіи». Пмоівляйщлзи алайіж жкіпру 
лмокарзвлзт нмймедлщ лажвалзт 
рощмт жакмлів нмкажує, цм у лзт жа-
коінйдлі оіжлі ыозгзфлі кмгдйі нйа-
лувалля ждкдйщ вігнмвіглм гм мплмв-
лмгм уійщмвмгм нозжлафдлля жа номд-
кракз ждкйдупромы ра нйалувалля 
сулкуімлайщлмгм взкмозпралля жд-
кдйщ ла мплмві кіпрмбугівлмї гмкукд-
лрауії, цм лдгарзвлм  внйзває ла вз-
оіхдлля ноакрзфлзт нзралщ і ном-
бйдк омжвзрку рдозрмоіи, жабугмвз 
ждкдйщ у кдеат і жа кдеакз лапдйд-
лзт нулкрів, жгіиплдлля ноава гдо-
еавлмї і кмкулайщлмї вйаплмпрі ла 
ждкйы рмцм. 

З мгйягу ла іплуыфі лдгарзвлі рд-
лгдлуії у жакмлмгавфмку жабджндфдллі 
нйалувалля ждкдйщ Уояг Укоаїлз 
омжомбзв і вліп ла омжгйяг ВР Укоаї-
лз номдкр жакмлу Укоаїлз «Пом влд-
пдлля жкіл гм жакмлу Укоаїлз «Пом 
одгуйывалля кіпрмбугівлмї гіяйщлмп-
рі» № 6403 віг 21 квірля 2017 омку 
[18], у якмку жаномнмлмвалм лмву 
кмлуднуіы нйалувалля ждкдйщ і рдоз-
рмоіи ла мплмві номпрмомвмгм нйалу-
валля. Поз ущмку номпрмомвд нйалу-
валля номнмлуєрщпя омжгйягарз як 
пукунліпрщ гіи могалів кіпудвмгм па-
кмвоягувалля ра взкмлавфмї вйагз 
цмгм взжлафдлля рдозрмоіи гйя омж-
пдйдлля, кіпущ жапрмпувалля ноауі, 
вігнмфзлку ра мжгмомвйдлля, іледлд-
олм-роалпнморлмї ілсоапроукруоз, 
ілхзт мб’єкрів хйятмк омжомбйдлля, 
жарвдогедлля гмкукдлрауії ж номпрм-
омвмгм нйалувалля ра гмрозкалля її 
оіхдлщ. Взкмгз гмкукдлрауії ж номп-

рмомвмгм нйалувалля, номдкрлі оі-
хдлля, нйал жатмгів ж одайіжауії гм-
кукдлрауії ж номпрмомвмгм нйалувал-
ля ла вігнмвіглмку оівлі, нмоягмк 
одайіжауії оіхдлщ Гдлдоайщлмї птдкз є 
мбмв’яжкмвзкз гйя взкмлалля впіка 
пуб’єкракз кіпрмбугувалля.  

Пмжзрзвлм пнозикаыфз лакагал-
ля Уоягу Укоаїлз жкілзрз іплуыфі 
жакмлмгавфі нмймедлля цмгм нйалу-
валля ждкдйщ і рдозрмоіи ла мплмві 
номпрмомвмгм нйалувалля, ваорм жа-
жлафзрз, цм влдпдлля жаномнмлмва-
лзт жкіл гм жакмлу «Пом одгуйывал-
ля кіпрмбугівлмї гіяйщлмпрі» лд вз-
оіхує пзпрдклмї номбйдкз цмгм нйа-
лувалля ждкдйщ жа мплмвлзк уійщм-
взк нозжлафдлляк вігнмвіглм гм вз-
кмг фзллмгм ЗК Укоаїлз ра сулкуім-
лайщлмгм взкмозпралля ждкдйщ ла 
мплмві номпрмомвмгм нйалувалля рд-
озрмоіи. Тмку вбафаєрщпя жа гмуійщлд 
у ущмку жакмлмномдкрі ндодгбафзрз 
мглу ыозгзфлу кмгдйщ нйалувалля 
ждкдйщ лд йзхд гйя кіпрмбугівлмї 
гіяйщлмпрі, а и гйя ілхзт нмродб дкм-
лмкіфлмгм, дкмймгіфлмгм, пмуіайщлмгм, 
гдкмгоасіфлмгм, мжгмомвфмгм, нозом-
глм-жанмвіглмгм ра ілхмгм таоакрдоу. 

Рджыкуыфз, кмела жомбзрз жага-
йщлзи взплмвмк ном рд, цм ж номгм-
ймхдлляк ждкйі мб’єкрмк ждкдйщлмї 
одсмокз в Укоаїлі вігбуваймпщ нмп-
рунмвд смокувалля жакмлмгавпрва ж 
нзралщ нйалувалля рдозрмоіи,  жд-
кдйщ оіжлзт кардгмоіи, лмокз якзт 
жакоінйывайз оіжлі ноавмві кмгдйі 
жгіиплдлля нйалувалля ла кмелмку 
драні ждкдйщлмї одсмокз. В одром-
пндкрзвлмку нйалі жакмлмгавфд жа-
бджндфдлля нйалувалля рдозрмоіи і 
взкмозпралля ра мтмомлз ждкдйщ віг-
нмвіглм гм кіпрмбугівлмї гмкукдлра-
уії, птдк нйалувалля рдозрмоіи і ном-
дкрів ждкйдупромы жгіиплываймпщ у 
гдкійщка дранів, кмелзи ж якзт таоа-
крдозжуєрщпя пвмїкз мпмбйзвмпрякз. 

Помвдгдлзи лаукмвзи алайіж пу-
фаплмгм пралу жакмлмгавфмгм жабджнд-
фдлля нйалувалля ждкдйщ нмкажує, цм 
у фзллмку ждкдйщлмку і кіпрмбугів-
лмку жакмлмгавпрві жакоінйдлі ноавм-
ві кмгдйі нйалувалля ждкдйщ і нйалу-
валля рдозрмоіи, які лд жабджндфуырщ 
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улівдопайщлмпрі нйалувалля у псдоі 
взкмозпралля ждкдйщ і лд првмоыырщ 
єглмпрі у нігтмгат гм жабджндфдлля 
жгіиплдлля ноав ла ждкйы ра ноавм-
вмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглм-
пзл. 

Віграк нмродбуырщ нмгайщхмгм 
лаукмвмгм нмхуку рдмодрзфлі і ноак-
рзфлі нзралля цмгм жакмлмгавфмгм 
жабджндфдлля нйалувалля ждкдйщ в 
укмват гдудлроайіжауії вйаглзт су-

лкуіи у псдоі гдоеавлмгм одгуйы-
валля ждкдйщлзт віглмпзл, у жгіип-
лдллі ноав ла ждкдйщлі гійялкз, у 
ноавмвмку одгуйываллі ждкдйщлзт 
віглмпзл, номвдгдллі пзпрдкарзжауії 
і кмгзсікауії кіпрмбугівлмгм і ждкд-
йщлмгм жакмлмгавпрва ж воатувалляк 
взкмг і жмбмв’яжалщ вігнмвіглм гм 
Угмгз ном апмуіимвалд фйдлпрвм 
Укоаїлз у ЄС. 
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Уцанмвпька О. І. Закмлмгавфд жабджндфдлля нйалувалля ждкдйь в Укоаїлі 

Рмжгйягаырщпя рдмодрзфлі і ноакрзфлі номбйдкз жакмлмгавфмгм жабджндфдлля 
нйалувалля ждкдйщ у кдталіжкі ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл, омжкоз-
ваєрщпя двмйыуія, пуфаплзи прал і ндопндкрзвз омжвзрку жакмлмгавпрва ж нзралщ нйа-
лувалля ждкдйщ ла мплмві номпрмомвмгм нйалувалля рдозрмоіи. 

Кйюфмві пймва: нйалувалля ждкдйщ, нйалувалля рдозрмоіи, кіпрмбугівла гмкукд-
лрауія, уійщмвд нозжлафдлля ждкдйщ, номпрмомвд нйалувалля, жакмлмгавфд жабджнд-
фдлля, ждкйдупроіи. 

 

  

Уцанмвпкая О. И. Закмлмгардйьлмд мбдпндфдлзд нйалзомвалзя ждкдйь в Укоа-
злд 

Раппкарозваырпя рдмодрзфдпкзд з ноакрзфдпкзд номбйдкш жакмлмгардйщлмгм 
мбдпндфдлзя нйалзомвалзя ждкдйщ в кдталзжкд ноавмвмгм одгуйзомвалзя ждкдйщлшт 
мрлмхдлзи, оапкошвадрпя ъвмйыузя, пмводкдллмд пмпрмялзд з ндопндкрзвш оажвзрзя 
жакмлмгардйщпрва нм вмномпак нйалзомвалзя ждкдйщ ла мплмвд номпроалпрвдллмгм 
нйалзомвалзя рдоозрмози. 

Кйюфдвыд пймва: нйалзомвалзд ждкдйщ, нйалзомвалзд рдоозрмози, гоагмпромз-
рдйщлая гмкукдлраузя, удйдвмд зпнмйщжмвалзд ждкдйщ, номпроалпрвдллмд нйалзомва-
лзд, жакмлмгардйщлмд мбдпндфдлзд, ждкйдупромипрвм. 

 

 

Uschapovska O. Legislative support of land planning in Ukraine 

The theoretical and practical problems of legislative provision of land planning in the 
mechanism of legal regulation of land relations are considered, evolution, the current state 
and prospects of development of legislation on land planning on the basis of spatial 
planning of territories are revealed. 

Key words: planning of land, planning of territories, urban planning documentation, 
purposeful use of land, spatial planning, legislative provision, land management. 


