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Краснолуцький, Олександр. Сьогодні в Україні близько 8 млн гектрів земель державної 

власності, які потрібно проінвентаризувати / Олександр Краснолуцький // Землевпорядний 
вісник. – 2020. – № 1. – С. 2. 

 
Мартин, Андрій. Ключовим гравцем під час проведення землеустрою має стати інженер-

землевпорядник, а не чиновник / Андрій Мартин // Землевпорядний вісник. – 2020. – № 1. – С. 3-7. 
Запропоновано шляхи зменшення впливу бюрократії на стосунки землевпорядника із 

замовником. Вказано на першочерговість складання землевпорядної документації у виключно 
електронній формі. 

 
Біленко, Сергій. На часі великі зміни і велика праця / Сергій Біленко // Землевпорядний 

вісник. – 2020. – № 1. – С. 8-10. 
Зміст: Заявницький принцип не діятиме! ; Знімайте з реєстрації звідусіль і відразу! ; Операція 

– електронізація! ; Два в одному: єдиний документ міститиме землевпорядну і містобудівну 
частини ; Переходимо до електронних земельних торгів ; Геопросторові дані мають пройти тест 
на сумісництво між собою ; Що чекає землі державної власності за межами ОТГ? ; Ну і, звісно, 
мораторій …; Як будуть приватизовувати землі сільгосппідприємств? ; Чи бути рудименту 
радянського минулого?. – Проаналізовано зміни до Закону ”Про Державний земельний кадастр”, 
поінформовано, як ці законодавчі зміни вплинуть на землеустрій у 2020-му році. 

 
Полтавець, Анатолій. Без ролі громадських організацій земельній сфері не обійтися / 

Анатолій Полтавець // Землевпорядний вісник. – 2020. – № 1. – С. 11. 
Висвітлено діяльність Асоціації фахівців землеустрою України. 
 
Волох, Петро. Який старт може дати нормативна грошова оцінка ріллі на ринку землі / 

Петро Волох ; записала Тетяна Колядинська // Землевпорядний вісник. – 2020. – № 1. – С. 12-
15. 

Зміст: Про грубі помилки у підрахунках ; Чому одеські чорноземи оцінили вище за еталонні 
полтавські? ; Ми не знаємо достеменно, що маємо насправді ; Загрозлива тенденція – усе 
заплутувати ; Не треба перетворювати ринок землі на базар. – Викладено думки щодо того, 
скільки коштуватиме гектар українських чорноземів після зняття мораторію на продаж землі та 
якою має бути мінімальна ціна. 

 
Галаур, Світлана. Передача сільгоспземель ОТГ: з вигодою для бюджету та користю 

для людей / Світлана Галаур // Землевпорядний вісник. – 2020. – № 1. – С. 16-19. 
Зміст: Розпочали з АТОвців ; Виявляють не лише землі, а й власників ; Щоб отримати наділ – 

не треба їхати до Харкова ; Понад 65 відсотків ОТГ Харківщини вже розпоряджаються 
переданими їм сільгоспземлями.— Розглянуто досвід діяльності Циркунівської сільської 
об’єднаної територіальної громади у галузі землекористування та землевпорядкування. 

 
Галайда, Андрій. Законодавство України має розвиватися разом з сучасними 

технологіями / Андрій Галайда // Землевпорядний вісник. – 2020. – № 1. – С. 20-21. 
Презентовано новий ГІС-сервіс, який зараз має назву XGIS. com. ua. Даний ресурс є 

багатофункціональним та включає інформаційну базу для багатьох напрямів: земельно-
кадастрову, земельно-інспекційну, екологічну, водноресурсну, лісоресурсну тощо. 

 
Григорович, Тетяна. Інвентаризація територій: наповнення актуальною інформацією 

ГІС різного рівня та призначення / Тетяна Григорович // Землевпорядний вісник. – 2020. – № 
1. – С. 22-23. 

Напрями використання результатів зйомки отриманих за допомогою безпілотних літальних 
апаратів. Звернуто увагу на те, що представлені свіжі, актуальні, якісні аерофотоматеріали 
позитивно впливають на так звану ”адекватність” землевласників та землекористувачів при 
встановленні/відновленні меж земельних ділянок та інвентаризації земель. 

 
Шарий, Григорій. Розвиток земельних відносин та поліпшення ефективності 

агровиробництв і стану земельних ресурсів / Григорій Шарий // Землевпорядний вісник. – 2020. – 
№ 1. – С. 24-29. 

Огляд даних про види земель, власників земель та стан земельного фонду. Вказано на 
використання геоінформаційних систем як ефективний спосіб інвентаризації земельного фонду. 

 



Висіцька, Ірина. Суперфіцій: правова природа, істотні умови, форма, підстави 
припинення / Ірина Висіцька // Землевпорядний вісник. – 2020. – № 1. – С. 35-41. 

Розглянуто правову суть суперфіцію – права користування чужою земельною ділянкою для 
забудови. 

 
Кулинич, Павло. Поновлення договору оренди землі як спосіб захисту прав орендаря: 

спірні положення законодавства та судова практика / Павло Кулинич // Землевпорядний 
вісник. – 2020. – № 1. – С. 44-49. 

Розглянуто результати проведення науково-правової експертизи щодо належних способів 
захисту прав орендарів земельних ділянок шляхом визнання судом договорів оренди 
поновленими. 

 
Дудка, Олександр. Щодо встановлення наявності в депутатів сільської ради права не 

надавати дозволи на розробку проєктів землеустрою па земельні ділянки / Олександр Дудка // 
Землевпорядний вісник. – 2020. – № 1. – С. 50-51. 

Надано роз’яснення щодо земельних ділянок, які згідно із Законом України від 19 серпня 
2018 року № 2498-VIII передаються до комунальної власності місцевих громад, зокрема, якщо 
це землі комунальної власності, а, отже, належать жителям громади, чи мають депутати 
сільської ради право не надавати дозволи на розробку проєктів землеустрою на ці земельні 
ділянки. 

 
Кобзіна, Тетяна. Визнання спадщини відумерлою: окремі питання правозастосування / 

Тетяна Кобзіна // Землевпорядний вісник. – 2020. – № 1. – С. 52-53. 
Розглянуто, яким чином селищна рада може оформити право власності на земельну ділянку, 

власник якої помер 16 років тому і на сьогодня право власності на цю ділянку ніким не 
оформлене і будь-яка інформація про спадкоємців відсутня. 

 
Луців, Наталія. Про вплив загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної 

грошової оцінки на орендну плату за землю / Наталія Луців // Землевпорядний вісник. – 2020. 
– № 1. – С. 54-55. 

З’ясовано, чи застосовується всеукраїнська нормативна грошова оцінка на господарські 
двори чи треба вносити зміни (укладати додаткову угоду до договору оренди). 

 
Коломійцева, Діана. Державний контроль за додержанням законодавства у сфері 

використання та охорони земель: підстави, порядок та наслідки / Діана Коломійцева // 
Землевпорядний вісник. – 2020. – № 1. – С. 56-59. 

Розглянуто основні засад, порядок та наслідки перевірки Державної служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру. 

 
 


