
Адміністративна відповідальність 

стаття 52 КУпАП Псування сільськогосподарських та 

інших земель, забруднення їх 

хімічними і радіоактивними 

речовинами, нафтою та 

нафтопродуктами, неочищеними 

стічними водами, виробничими та 

іншими відходами, а так само 

невжиття заходів по боротьбі з 

бур'янами. 

Штраф  

340-1360 грн (громадяни); 

850-1700 грн (посадові особи 

та СПД). 

стаття 53 КУпАП Використання земель не за цільовим 

призначенням, невиконання 

природоохоронного режиму 

використання земель, розміщення, 

проектування, будівництво, введення 

в дію об'єктів, які негативно 

впливають на стан земель, 

неправильна експлуатація, знищення 

або пошкодження протиерозійних 

гідротехнічних споруд, захисних 

лісонасаджень. 

Штраф 

85-425 грн (громадяни); 

255-510 грн (посадові особи). 

стаття 531 КУпАП Самовільне зайняття земельної 

ділянки.  

Штраф 

170-850 грн. (громадяни); 

340-1700 грн. (посадові 

особи). 

стаття 532 КУпАП Перекручення даних державного 

земельного кадастру, а також 

приховування інформації про стан 

земель, розміри, кількість земельних 

ділянок, наявність земель запасу або 

резервного фонду. 

Штраф 

85-340 грн (посадові особи). 

стаття 533 КУпАП Зняття та перенесення ґрунтового 

покриву земельних ділянок без 

спеціального дозволу, а також 

невиконання умов зняття, збереження 

і використання родючого шару 

ґрунту. 

Штраф 

170-340 грн. (громадяни); 

340-850 грн. (посадові 

особи). 

стаття 534 КУпАП Незаконне заволодіння ґрунтовим 

покривом (поверхневим шаром) 

земель. 

Штраф 

510-1190 грн (громадяни);  

510-1700 грн (посадові 

особи). 

стаття 535 КУпАП Порушення посадовою особою Ради 

міністрів Автономної Республіки 

Крим, органу виконавчої влади або 

органу місцевого самоврядування 

встановленого законодавством 

строку погодження (відмови у 

погодженні) документації із 

Штраф 

510-850 грн та 850-3400 грн у 

разі повторного порушення 

посадовими особами 

протягом 1 року. 
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землеустрою. 

стаття 536 КУпАП Порушення встановлених законом 

строків внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру, 

надання таких відомостей, вимагання 

не передбачених законом документів 

для внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру та 

для надання таких відомостей. 

Штраф 

340-510 грн та 510-3400 грн у 

разі повторного порушення 

кадастровими реєстраторами 

протягом 1 року. 

стаття 54 КУпАП Порушення строків повернення 

тимчасово зайнятих земель або 

невиконання обов'язків щодо 

приведення їх у стан, придатний для 

використання за призначенням. 

Штраф 

170-340 грн (громадяни); 

255-510 грн (посадові особи). 

стаття 54 КУпАП Непроведення рекультивації 

порушених земель. 

Штраф 

85-170 грн (громадяни);  

170-510 грн (посадові особи). 

стаття 55 КУпАП Відхилення від затверджених в 

установленому порядку проектів 

землеустрою. 

Штраф 

85-340 грн (громадяни); 

255-510 грн (посадові особи). 

стаття 55 КУпАП Використання земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

без затверджених у випадках, 

визначених законом, проектів 

землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь. 

Штраф 

850-1700 грн (громадяни); 

5100-8500 (посадові особи). 

стаття 56 КУпАП Знищення громадянами межових 

знаків меж землекористувань. 

Штраф 

85-170 грн (громадяни). 

Цивільна відповідальність 

стаття 210 ЗК України Угоди, укладені із порушенням 

встановленого законом порядку 

купівлі-продажу, ренти, дарування, 

застави, обміну земельних ділянок 

визнання угод недійсними 

матеріальна 

відповідальність,  

стаття 143 ЗК України 

Невиконання умов знімання, 

збереження і нанесення родючого 

шару ґрунту  

 

 

примусове припинення прав 

на земельну ділянку. 

Кримінальна відповідальність 

стаття 1971 КК України Самовільне зайняття земельної 

ділянки, яким завдано значної шкоди 

її законному володільцю або 

Штраф 3400-5100 грн або 

арешт на строк до 6 місяців. 

http://zem.ua/uk/home/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/497-yaka-vidpovidalnist-vstanovlena-za-samostiine-zakhoplennia-zemelnoi-dilianky
http://zem.ua/uk/home/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/497-yaka-vidpovidalnist-vstanovlena-za-samostiine-zakhoplennia-zemelnoi-dilianky


власнику, а також самовільне 

будівництво будівель або споруд на 

самовільно зайнятій земельній 

ділянці. 

стаття 238 КК України Приховування або умисне  

перекручення службовою особою 

відомостей про екологічний, в тому 

числі радіаційний, стан, який 

пов'язаний із забрудненням земель, 

водних ресурсів, атмосферного 

повітря, харчових продуктів і 

продовольчої сировини і такий, що 

негативно впливає на здоров'я людей, 

рослинний та тваринний світ, а також 

про стан захворюваності населення в 

районах з підвищеною екологічною 

небезпекою. 

Штраф до 1700 або 

позбавлення права обіймати 

певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк 

до 3 років, або обмеженням 

волі на строк до 3 років. 

стаття 239 КК України Забруднення або псування земель 

речовинами, відходами чи іншими 

матеріалами, шкідливими для життя, 

здоров'я людей або довкілля, 

внаслідок порушення спеціальних 

правил, якщо це створило небезпеку 

для життя, здоров'я людей чи 

довкілля. 

Штраф до 3400 грн або 

позбавлення права обіймати 

певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк 

до 3 років. 

стаття 2391 КК України Незаконне заволодіння ґрунтовим 

покривом (поверхневим шаром) 

земель, якщо це створило небезпеку 

для життя, здоров'я людей чи для 

довкілля. 

Штраф 3400-8500 грн або 

обмеження волі на строк до 3 

років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю 

на строк до 3 років та з 

конфіскацією знарядь і 

засобів заволодіння. 

стаття 2392 КК України Незаконне заволодіння поверхневим 

(ґрунтовим) шаром земель водного 

фонду в особливо великих розмірах. 

Штраф 1700-5100 грн або 

обмеження волі до 3 років, з 

позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк 

до 3 років та з конфіскацією 

знарядь і засобів заволодіння. 

 


