
Таблиця 1. 

Пропозиції Аграрного союзу України у сфері земельних відносин 

 

Завдання  
 

Проблема Шляхи вирішення Етап запровадження 

3. Оптимізація системи 
адміністративних послуг 

1. Нездоланні перешкоди в 
оформленні прав на володіння і 
користування земельними 
ділянками, у тому числі щодо 
реєстрації договорів оренди  
 
 

Розробка сучасного технологічного 
регламенту для надання 
адміністративних послуг із 
оформлення прав на володіння і 
користування земельними 
ділянками з використанням 
можливостей мережі Інтернет 
 
Створення і введення в дію 
професіональної і якісної системи 
надання адміністративних послуг із 
оформлення прав на володіння і 
користування земельними 
ділянками з використанням 
можливостей мережі Інтернет (у 
співпраці з органами державної 
влади і місцевого самоврядування, 
які мають широке територіальні 
представництво і забезпечені 
відповідною технікою) 

І етап – до кінця 2014 року 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ етап – до кінця 2016 року 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Оптимізація державного 
втручання у регулювання 
діяльності агробізнесу 

2. Малі терміни оренди землі не 
стимулюють орендарів до 
налагодження стабільного 
господарювання та раціонального 
використання природних ресурсів 
 

Орієнтири щодо термінів оренди 
землі, які б забезпечували ведення 
сталого господарювання доцільно 
закріпити на рівні законодавства. 
 

Протягом 2014 року 

  



7. Оптимізація державного 
втручання у регулювання 
діяльності агробізнесу 

3.Втручання держави у 
визначення змісту орендних 
відносин через розширення 
переліку істотних умов договору 
оренди має наслідком 
необхідність переукладання 
договорів і реєстрації відповідних 
змін, запровадження інших вимог, 
які потребують переукладання 
договорів оренди або внесення до 
них змін до закінчення терміну 
договорів оренди 
 

Посилити механізми участі 
саморегулівних організацій 
сільгоспвиробників в 
законотворчому процесі, зокрема за 
рахунок введення норми щодо 
обов‘язковості надання висновку 
профільних громадських організацій 
із профільних законопроектів. 
 

Протягом 2014 року 

3. Оптимізація системи 
адміністративних послуг 

4. Відсутність вихідної 
землевпорядної інформації для 
розробки проектів землеустрою 
для господарств 

Запровадження норми щодо 
розробки проектів землеустрою на 
територію адміністративної одиниці 
як основи для розробки проектів 
землеустрою для земельних ділянок 
в межах території адміністративної 
одиниці, забезпечення і вільного 
доступу до таких проектів. 
 
Розробка проектів землеустрою на 
територію адміністративної одиниці 
 

До кінця 2014 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 2020 року 

7. Оптимізація державного 
втручання у регулювання 
діяльності агробізнесу 

5. Необхідність замовлення 
розробки проектів землеустрою у 
"кишенькових" розробників 

Запровадження норми щодо 
розробки проектів землеустрою, 
проектів еколого-економічного 
обґрунтування сівозмін та іншої 
землевпорядної документації 
господарствами - власноручно або 
за замовленням. 
  

До кінця 2014 року 
 

 

 

 


