
  
 

 
Проєкт «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС),  

який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID 
проєкт 

 
ПРОГРАМА 

засідання Секції Асоціації міст України з питань земельних ресурсів 
 

 
11-12 березня 2021 року                                                                                                         м.Київ 
                                                                                                   готель «Русь», вул. Госпітальна, 4 
 

 
 

11 березня 
 

09.00-10.30 Поселення учасників 
 

10.30-11.00 Реєстрація учасників  
конференц-зал, І поверх  

11.00-11.30 Відкриття засідання 
 
МІРОШНИЧЕНКО Анатолій Миколайович,  
перший заступник Голови Держгеокадастру 
СЛОБОЖАН Олександр Володимирович,  
Виконавчий директор Асоціації міст України; 
МЕДВЕЦЬКА Тетяна Вікторівна,  
в.о. директора ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 
 

11.30-12.00 Аспекти проєкту Закону №2194  
«Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів 
щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 
відносин» 

ЗАБЛОЦЬКИЙ Мар’ян Борисович,  
народний депутат України  

(парламентський Комітет з питань податкової та митної політики) 
 

12.00-13.00 Стан реформування Держгеокадастру та децентралізація у земельних 
відносинах 

МІРОШНИЧЕНКО Анатолій Миколайович,  
перший заступник Голови Держгеокадастру  

Запитання та відповіді 
 

 
13.00-13.30 

 
Перерва на каву 
 

13.30-14.00 Сучасні підходи до управлінських рішень в ГІС та відкриті дані НІГД, 
інтеграція геопросторових даних: 

- Пілотний проект НІГД і практична демонстрація 
- Муніципальна ГІС / МБК 
- ГІС для ведення обліку земель на місцевому рівні на практичному 

досвіді міст 
- ГІС з управління активами міста + бюджет на карті  

ЧЕРІН Андрій Геннадійович,  
кандидат технічних наук,  

автор-розробник ГІС Платформи Softpro 
Запитання та відповіді 
 
 



14.00-15.00 Обговорення проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо врегулювання окремих питань 
приєднання до інженерних мереж» 

ГОЛУБ Руслан Петрович,  
член громадської ради парламентського Комітету з питань  

організації державної влади, місцевого самоврядування,  
регіонального розвитку та містобудування;  

координатор експертної групи  
з підготовки законопроєкту 

Загальне обговорення  
 

15.00-16.00 Передача земель с/г призначення із державної у комунальну власність, 
методичні рекомендації (посібник) 

РАБОШУК Ярослав Олексійович,  
заступник виконавчого директора  Асоціації міст України,  

Директор Аналітичного Центру АМУ 
Загальне обговорення 
 

16.00-16.30 Обговорення проєктів Закону №4515  «Про внесення змін до Закону 
України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із 
землеустрою» та Закону №0850 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо єдиної правової долі земельної ділянки 
та розміщеного на ній об'єкта нерухомості)» 
 

МЕДВЕЦЬКА Тетяна Вікторівна,  
в.о. директора ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 
 
Підбиття підсумків заходу  
 

17.00-18.00 Вечеря (в готелі) 
 

 12 березня 
 

09.00-10.00 Сніданок (в готелі) 
 

10.00-11.00 Трансфер до Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру 
м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3.  
 

11.00-11.30 Вручення Свідоцтв про проходження навчання у сфері землеустрою 
керівництвом Держгеокадастру 
 

12.00-13.00 Трансфер до ДП «Науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою» 
м. Київ, вул. Серпова, 3. (метро «Житомирська») 

13.00-14.00 Продовження засідання фахівців спільно з працівниками Інституту 
Обговорення порядку підготовки лотів на земельні аукціони, проведення 
оформлення прав комунальної власності, встановлення меж населених 
пунктів, нормативно-грошова оцінка земель та інші проблемні питання 

МЕДВЕЦЬКА Тетяна Вікторівна,  
в.о. директора ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 

Запитання та відповіді 
 

14.00-14.30 Екскурсія до Лабораторії з дослідження грунтів України ДП «Науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою» 
(дослідження та розроблення Всеукраїнської нормативної грошової оцінки с/г 
земель)  

КОЗАК Михайло Валерійович,  
головний інженер підприємства 

15.00-16.00 Від’їзд учасників 
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