ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань аграрної та земельної політики
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-40

Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики на
своєму засіданні 30 вересня 2020 року розглянув проект Закону України про
внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного
земельного кадастру відомостей про державний кордон України (реєстр. № 3987
від 14.08.2020 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, і зазначає наступне.
Метою законопроекту, як зазначається в Пояснювальній записці до нього, є
внесення до Державного земельного кадастру відомості про державний кордон
України на підставі затверджених документів демаркації (редемаркації,
делімітації) державного кордону України.
Законопроектом пропонується внести зміни до статей 12, 21, 32, 36 Закону
України «Про Державний земельний кадастр» щодо визначення складу
відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон України, а
також підстав та порядку їх внесення до Державного земельного кадастру.
Враховуючи зазначене, проектом акта також пропонується внести зміни до
статей 9, 20, 25, 42, 67 Закону України «Про землеустрій» щодо обов’язковості
землеустрою та документації із землеустрою.
Відповідно до положень частини першої статті 116 Регламенту Верховної
Ради України, Комітет відзначив необхідність, для досягнення мети
законопроекту реєстр. № 3987, при підготовці до другого читання здійснити
узгодження його положень із іншими структурними частинами законопроекту
та/або положеннями законодавчих актів, що не були предметом розгляду в
першому читанні.
Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 01.09.2020
висловлює зауваження до даного законопроекту та пропонує техніко-юридичне
доопрацювання.
Враховуючи вищенаведене, Комітет рекомендує Верховній Раді України
проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до

Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України
(реєстр. № 3987) прийняти за основу.
Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної
Ради України визначено Голову Комітету Верховної Ради України з питань
аграрної та земельної політики Сольського М.Т.
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