


НА КОНТРОЛІ ПРЕМ’ЄРМІНІСТРА

12 листопада 
Прем’єр�міністр

України 
Юлія ТИМОШЕНКО 

провела у Житомирі 
виїзну робочу нараду 
з питань безоплатної

видачі громадянам
державних актів 

на право власності 
на земельні ділянки 

за участю членів колегії
Держкомзему, народних

депутатів, голів обласних
рад, керівників

структурних підрозділів
центрального апарату 

і начальників
територіальних органів

Держкомзему, 
керівників 

ДП «Центр державного 
земельного кадастру» 

та його 
регіональних філій, 

ДП «Головний інститут
землеустрою» та його

регіональних інститутів,
представників 

органів місцевого
самоврядування. 

Юлія ТИМОШЕНКО,
Прем’єр�міністр України:

«Є СЕЛА, СЕЛИЩА, МІСТА, 
ДЕ ВЖЕ СТОВІДСОТКОВО ВИДАНО АКТИ,

А Є Й ТАКІ, ДЕ — ЖОДНОГО»



На зібрання Прем’єрміністр
України Юлія ТИМОШЕНКО

прибула із села Сінгури Жито
мирського району, де сільським
жителям вручила безоплатні
державні земельні акти. Тож,
сповнена емоціями і враження
ми від зустрічі з селянами, нара
ду розпочала з доручень Держ
комзему: поперше, розібратися,
чому люди в районі, які здали до
кументи ще до прийняття урядо
вих рішень і заплатили гроші,
роками чекають і не можуть
отримати державних актів,
подруге, широко розгорнути
інформаційну роботу, щоб гро
мадяни знали, хто має право на
безоплатне отримання земель
них актів, а хто ні, і що потрібно
для того, щоб їх отримати. 

Перед тим як перейти до
аналізу нинішнього стану з вида
чею актів, Прем’єрміністр при
гадала присутнім той час, коли
приймалося рішення про надан
ня громадянам можливості без
оплатно приватизувати свої зе
мельні ділянки й отримати

державні акти, підкресливши,
що за досить короткий період бу
ло створено всі передумови для
реалізації програми Уряду. 

— Почали ми працювати дуже
важко. Не було необхідного ор
ганізаційного, фінансового за
безпечення… Не було готовності
саме таким чином проводити ви
дачу державних актів, — наголо
сила Юлія Тимошенко. — Я
знаю, що багато людей, які пра
цюють у системі Держкомзему,
не впоралися із завданнями і по
над 200 керівників були
звільнені або за саботаж, або за
бездіяльність, або взагалі за не
розуміння справи… 

З того моменту, як були прий
няті необхідні постанови Уряду і
ситуацію врегулювали фінансо
во, громадяни здали 1 272 846 за
яв із 6,5 мільйонів. Для мене ця
цифра трагічна, — сказала
Прем’єрміністр. — Тому що на
справді, щоб прийняти заяву
сільському, селищному або
міському голові — для цього ба
гато не треба. Для цього не треба

обміряти ділянки, проводити по
льові роботи… І коли ми подиви
лися, як приймаються заяви, хо
чу сказати, що ситуація дуже і
дуже погана. 

Юлія Тимошенко, звертаю
чись передусім до голів обласних
рад, наголосила на необхідності
організувати роботу так, щоб ко
жен голова сільської, селищної,
міської ради відчував відпо
відальність, щоб кожен день,
кожну хвилину відчував під
звітність, і щоб обов’язково в
кожній області були створені
мобільні бригади з працівників
системи Держкомзему та пред
ставницьких органів влади:

— Які б перевіряли, а що
робиться у кожному селі, се
лищі, місті з прийманням заяв
від громадян на отримання зе
мельних актів за спрощеною
процедурою? Чи може людина
взагалі здати свою заяву? Чи, як
мені сьогодні літня людина, яка
ледь пересувається, каже: ми
приїхали здавати заяву, а перед
нами захлопнули двері… Хочу
запитати: це що стандарт нашої
роботи, стандарт керівників
представницьких органів влади?
Прошу, щоб до наступної наради
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чітко було видно перший показ
ник по кожній області, а потім в
розрізі кожного району, кожної
сільської і селищної ради… Тому
що сьогодні є села, селища,
міста, де вже стовідсотково вида
но акти і де вже працівники
Держкомзему згортають роботу,
а є й такі, де — жодного, де люди
не можуть навіть достукатися … 

Прем’єрміністр за приклад по
ставила Черкаську, Запорізьку
Чернівецьку, Одеську області, де
видано 4020 відсотків державних
актів від поданих заяв. І водночас
підкреслила, що незадовільна си
туація із видачею актів у Тер
нопільській — 2% , Харківській
— 4%, Закарпатській — 4,7%,
Хмельницькій областях — 6,9%
від поданих заяв.

— Тому аналізувати роботу
відтепер будемо за двома показ
никами. Перший — це кількість
прийнятих заяв у відсотках до
кількості актів, які за законом
потрібно видати. Другий — це
відсоток виданих актів від пода
них заяв. Залежно від цього бу
демо і кадрову політику форму
вати, і організаційні кроки
робити, — не забарилася з вис
новком Глава Уряду. — Бо не мо
же бути так, що одна область ви
дала 20 тисяч, а друга 2 тисячі
актів і вважається, що всі пра
цюють добре. 

При цьому Юлія Тимошенко
зазначила, що ці показники
вона щотижня персонально
відстежує. 

І на завершення свого виступу
Прем’єрміністр звернулася до
всіх присутніх у залі:

— Я хотіла б, щоб ви сьогодні
зі мною опинилися в тому селі і
подивилися, що там живуть ду
же літні люди, у яких уже і здо
ров’я не те, і нерви не ті, тому в
них уже й відчуття радості не те.
І вони хочуть за свого життя от
римати право на свою власність,
вони хочуть не плакати, стоячи
десь там під тинами, а хоч на
прикінці свого життя побачити,
що держава їм прислужилася. Я
вас усіх прошу: зробіть цю святу
справу. Я вже не кажу, що вона
Конституцією і законом передба
чена, а прошу полюдськи послу
жити цій великій святій справі… 

НА КОНТРОЛІ ПРЕМ’ЄРМІНІСТРА

Олег КУЛІНІЧ, 
Голова Державного комітету України із земельних ресурсів:

«Є ПОКИ ЩО АБСОЛЮТНО БЕЗВІДПОВІДАЛЬНЕ, 
ХАЛАТНЕ СТАВЛЕННЯ ДЕЯКИХ КЕРІВНИКІВ

ДО ВИКОНАННЯ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ» 
Прем’єрміністр надала сло

во Голові Держкомзему
Олегу КУЛІНІЧУ, який, підсумо
вуючи роботу за два місяці по ви
конанню поставлених Урядом
завдань, зокрема, зазначив:

— Держкомзем розробив до
сить багато суттєвих механізмів:
спростили процедуру видачі
державних актів на земельну
ділянку, спростили процедуру
виготовлення технічної доку
ментації, усунули бар’єри, фак
тично зрівняли в правах грома
дян, які за вісімнадцять років не
мали можливості через ходіння
по наших установах, ор
ганізаціях, які були долучені до
видачі бланків актів, узаконити
своє конституційне право на спо
конвічну ділянку, що належала
їхній родині. 

На виконання урядового дору
чення багато працівників Держ
комзему налаштувалися на ціло
добову роботу, яка сьогодні

розгорнута. Тому що режим ро
боти з 9 до 18 нас не влаштовує.
Ми розробили відповідні форми,
провели серйозну роботу по
інвентаризації кількості заяв
громадян, ввели наказами
відповідні нові методики, які пе
редбачають спрощення процеду
ри по всіх технологічних планах,
забезпечили систему моніторин
гу і підготували програми інфор
маційного забезпечення, запус
тили кілька пілотних проектів,
щоб у режимі онлайн сьогодні
мали можливість бачити без при
писок ту кількість громадян, що
безпосередньо звернулися із за
явами, кількість громадян, яка
сьогодні має можливість укласти
договір на виготовлення
технічної документації, скільки
перебуває матеріалів на виготов
ленні і скільки надійшло на
реєстрацію… На рівні обласних
управлінь сьогодні створено 2150
виробничих бригад. Але якщо

подивитися на кількісний і про
фесійний склад цих бригад, ска
зати, що долучилися туди земле
впорядники, ми не можемо... 

Олег Кулініч навів приклад:
Миколаївська область, щоб не
сти таке велике навантаження з
видачі актів, долучила людей із
центрів зайнятості — для держа
ви це дотації і приклад, як
підтримувати людей, у Черні
гівській, Житомирській, Пол
тавській областях цього ніхто не
робить. Тому ще не пізно долучи
ти той потенціал людей, перед
якими держава несе фінансові
зобов’язання, до виконання уря
дових рішень, що стосуються на
шої галузі, і таким чином забез
печити їх роботою. 

— Водночас у нас не створено
напруженої роботи — не всі зем
левпорядники за фахом, які ма
ють досвід роботи, сьогодні на
польових роботах… 

Продовження  на 6  стор. 



Олег КУЛІНІЧ, 
Голова Держкомзему, канд. юрид. наук
(голова редакційної колегії)

Сергій БЄЛЬЧИК, 
заступник Голови Держкомзему
Ігор БИСТРЯКОВ, др екон. наук
Степан ВОЙТЕНКО, др техн. наук
Станіслав ГОРБАТОВИЧ, 
начальник Управління ринку 
та оцінки земель Держкомзему
Григорій ГУЦУЛЯК, членкор. УААН, 
др екон. наук
Дмитро ДОБРЯК, членкор. УААН, 
др екон. наук
Людмила ЗІНКОВСЬКА, 
начальник Відділу інформаційного 
забезпечення роботи з громадськістю 
та засобами масової інформації Держкомзему
Алла КАЛЬНІЧЕНКО, 
начальник Управління законодавчого 
регулювання та розвитку земельних відносин 
Держкомзему 
Олександр КАНАШ, канд. с.г. наук
Валентин КІЛОЧКО, канд. екон. наук
Володимир КУЛІНІЧ, 
заступник Голови Держкомзему, 
канд. екон. наук
Володимир КУРИЛО, др юрид. наук
Андрій МАРТИН, канд. екон. наук
Сергій МОГИЛЬНИЙ, др техн. наук
Леонід НОВАКОВСЬКИЙ, 
академік УААН, др екон. наук
Віктор ПЕТРУК, 
заступник Голови Держкомзему
Ігор СЛАВІН, 
директор Департаменту державного 
земельного кадастру Держкомзему, 
канд. техн. наук 
Михайло СТУПЕНЬ, др екон. наук
Антон ТРЕТЯК, 
членкор. УААН, др екон. наук
Микола ФЕДОРОВ, др екон. наук
Михайло ХВЕСИК, 
членкор. УААН, др екон. наук
Петро ЧЕРНЯГА, др техн. наук

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

26 ЯК НЕ ЗАШКОДИТИ ДОВКІЛЛЮ?
Петро КОЗЬМУК, Андрій КОЗЬМУК

ЗЕМЛЕУСТРІЙ У МІСЦЯХ ПОШИРЕННЯ 
КАРСТОВОСПЕЛЕОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ
І ОБ’ЄКТІВ: стан, особливості, перспективи

18 ВІДМІННА ТОЧКА ЗОРУ
Сергій ОСИПЧУК

ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ: ТЕОРЕТИКО
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 
з огляду європейської та вітчизняної 
практики

1 НА КОНТРОЛІ ПРЕМ’ЄР4МІНІСТРА
ЧАС КВАПИТЬ: ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧУ 
АКТІВ НА ЗЕМЛЮ
НЕОБХІДНО АКТИВІЗУВАТИ

1 Юлія ТИМОШЕНКО:

«Є села, селища, міста, де вже стовідсотково 
видано акти, а є й такі, де — жодного»

2 Олег КУЛІНІЧ:

«Є поки що абсолютно безвідповідальне, 
халатне ставлення деяких керівників 
до виконання урядової програми»

7 Із виступів учасників наради

8 Сєвєродонецьк: земельні акти — 
з рук Прем’єрміністра

9 УРОКИ РЕФОРМУВАННЯ
Ольга ШЛЯХТИЧ

РОЗМЕЖОВУВАТИСЯ ХОЧУТЬ НЕ ВСІ. 
ЧОМУ?

12 ХТО ГОСПОДАР МОРСЬКОГО ДНА?
Артем РІПЕНКО, Андрій МАРТИН

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В МЕЖАХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МОРЯ УКРАЇНИ:
нинішня ситуація та способи вирішення 
проблем

33 ДЕРЖКОМЗЕМ РОЗ’ЯСНЮЄ 
Актуальні тлумачення
Алли КАЛЬНІЧЕНКО
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У НОМЕРІ

У ДЕРЖКОМЗЕМІ
30 листопада Голова відомства Олег КУЛІНІЧ

провів нараду з питань реалізації завдань, визначе
них постановою Кабінету Міністрів України від 5
серпня ц. р. № 844 «Деякі питання реалізації пра
ва власності на землю громадянами України», за
участю голови Рескомзему АР Крим, начальників
головних управлінь Держкомзему в областях,
містах Києві та Севастополі, керівників обласних,
Київської, Севастопольської міських філій ДП
«Центр державного земельного кадастру», дирек
торів регіональних інститутів землеустрою.

Оперативна інформація про безоплатне оформ
лення та видачу громадянам державних актів на
право власності на земельні ділянки на кінець лис
топада свідчить, що дві третини областей не мо
жуть похвалитися успішними показниками.
Невтішна динаміка спостерігається, зокрема, у
Волинській, Донецькій, Закарпатській, Жито
мирській, Миколаївській, Рівненській, Сумській,
Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмель
ницькій областях. Тут ще не подолали навіть деся
титисячний рубіж з видачі актів. В Одеській,
Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській обла
стях ситуація значно краща — вони попереду. 
У кожній з них  уже видано більше 20 тисяч дер
жавних актів на землю.

Серед основних причин, які погіршують ди
наміку, Голова Держкомзему назвав кволість, не
організованість, нездатність керівників головних
управлінь Держкомзему в областях, обласних
філій ДП «Центр державного земельного кадаст
ру», директорів регіональних інститутів земле
устрою розгорнути роботу. 

На нараді було заслухано звіти всіх керівників
територіальних органів земельних ресурсів про
стан виконання завдань. Начальникам Головних
управлінь Держкомзему у Черкаській області
Володимиру Білику, у Запорізькій — Дмитру
Бабміндрі, в Одеській — Ігорю Лисенку було чим
поділитися з колегами. Системний підхід до спра
ви, вимогливе ставлення до підлеглих — ось ті ме
ханізми, що дозволяють збільшувати обсяги
оформлення та видачі актів. Звіти начальників го
ловних управлінь Держкомзему у Волинській об
ласті Сергія Шабали,  Миколаївській — Володими
ра Янчука, Сумській — Сергія Дедерка викликали
у Голови Держкомзему невдоволення і чимало
запитань. У результаті заслуховування їм було ого
лошено догани. 

Сповільнилися темпи виконання робіт з оформ
лення та видачі державних актів в Івано
Франківській, Чернігівській областях, Рескомземі
АР Крим. 

У Вінницькій області навпаки стан виконання
постанови № 844 помітно поліпшився, розгорнули
роботу й на Київщині. 

Головним управлінням у Житомирській, Закар
патській, Львівській областях, м. Севастополі вста
новлено терміни для виправлення стану справ. 

55 ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
55 ЗАКОН УКРАЇНИ 

від 4 червня 2009 р. № 1443VI
Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо збереження родючості 
ґрунтів

56 ЗАКОН УКРАЇНИ 
від 5 листопада 2009 р. № 1702VI
Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку 
набуття прав на землю

61 ЗАКОН УКРАЇНИ 
від 5 листопада 2009 р. № 1708VI
Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відповідальності 
за правопорушення у сфері довкілля

52 ЗАПИТУВАЛИ — ВІДПОВІДАЄМО
На запитання відповідає
Оксана СКОРОХОД

49 ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Консультують
Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ,
Олена ЮРЕЦЬ, Ігор СЛАВІН

42 НАУКА І ПРАКТИКА
Наталія КРУЧОК

ЕКВІВАЛЕНТНІСЬ ОБМІНУ, 
ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА ТА ЦІНА ЗЕМЛІ

46 УПРАВЛІННЯ ЗЕМРЕСУРСАМИ:
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Світлана МАЛАХОВА

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
у межах населених пунктів

38 ЗЕМЛЕВЛАСНИКИ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІ:
АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Лариса БОЙКО

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ ЯК ВІДНОСИНИ
ВЛАСНОСТІ
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ХРОНІКА ЛИСТОПАДА

Держкомзем розробив

та затвердив наказом стандарт
СОУ ДКЗР 0032632012:2009
«Оцінка земель. Правила роз
роблення технічної документації
з нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів»,
який зареєстровано ДП «Ук
раїнський науководослідний і
навчальний центр проблем стан
дартизації, сертифікації та
якості» за № 32595752/1927 від
10 вересня 2009 року і який на
був чинності з 1 жовтня цього ро
ку. Текст стандарту виставлено
на вебсайті Держкомзему. 

Голова Держкомзему 
Олег Кулініч 

побував з робочою поїздкою на
Черкащині. У Золотоноші про
вів нараду — обговорено стан
безоплатних оформлення та ви
дачі державних актів громадя
нам на право власності на
земельні ділянки. Керівник
відомства від імені Прем’єр
міністра України Юлії
Тимошенко вручив державні ак
ти на право власності на землю
10 головам сільських рад та гро
мадянам, які роками не могли їх
отримати. Під час поїздки Голо
ва Держкомзему також пе
ревірив роботу Черкаського
інституту землеустрою та роботу
відділів Держкомзему у Смілян
ському районі та місті Сміла з
оформлення та видачі держав
них актів на землю. Роботу
відділу Держкомзему у районі
визнав незадовільною.

Верховна Рада України

ухвалила Закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України» (щодо спрощен
ня порядку набуття прав на зем
лю), яким спрощується порядок
набуття фізичними і юридичними
особами права власності та кори
стування на земельні ділянки із
земель державної та комуналь
ної власності, а також розширю
ються права землевласників та
землекористувачів щодо корис
тування ними.

***
ухвалила Закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України» (щодо відпо
відальності за правопорушення
стосовно земель водного фонду),
який передбачає забезпечення
можливості притягнення до
кримінальної та адміністрати
вної відповідальності за неза
конні дії стосовно земель водного
фонду, зокрема, змін рельєфу
цих земель та незаконне ними
заволодіння.

***
подолала вето Президента Укра
їни на Закон «Про відчуження зе
мельних ділянок, інших об’єктів
нерухомого майна, що на них
розміщені, які перебувають у
приватній власності, для суспіль
них потреб чи з мотивів суспіль
ної необхідності», розроблений
Держкомземом. Закон спрямова
ний на розв’язання проблем, що
виникли, зокрема, в результаті
суцільного паювання земель ко
лективних сільськогосподар
ських підприємств, що провади
лося у багатьох випадках без
урахування перспективи розвит
ку територій, зокрема, об’єктів
промисловості, енергетичної сис
теми держави, забезпечення по
треб видобування корисних копа
лин, створення екомережі тощо.
Відсутність визначених на зако
нодавчому рівні механізмів вику
пу державою та органами місце
вого самоврядування цих земель
унеможливлює забезпечення по
треб суспільства в цілому. 

Наказом Держкомзему

від 20 листопада 2009 року №
603 затверджено Регламент
підключення територіальних ор
ганів Держкомзему та структур
них підрозділів Центру держав
ного земельного кадастру до
розробленої автоматизованої си
стеми моніторингу видачі дер
жавних актів, яка забезпечува
тиме контроль за ходом
виконання завдань, визначених
постановою Кабінету Міністрів
України № 844. Це система ве
дення єдиної бази даних обліку
заяв та укладених договорів на
розроблення технічної докумен
тації, а також реєстрацію дер
жавних актів на право власності
на земельну ділянку. Вона дозво
ляє в режимі реального часу

Прем’єр4міністр України 
Юлія Тимошенко

12 листопада провела у Жито
мирі виїзну робочу нараду з пи
тань безоплатної видачі громадя
нам державних актів на право
власності на земельні ділянки за
участі членів колегії Держкомзе
му, народних депутатів, голів об
ласних рад, керівників струк
турних підрозділів центрального
апарату і начальників тери
торіальних органів Держкомзе
му, керівників ДП «Центр дер
жавного земельного кадастру»
та його регіональних філій, ДП
«Головний інститут землеуст
рою» та його регіональних інсти
тутів, представників органів
місцевого самоврядування. Де
тальніше про це на 1 стор. 

***
перебуваючи 14 листопада з ро
бочою поїздкою в Луганській об
ласті, Прем’єрміністр України
Юлія Тимошенко вручила безко
штовні державні акти на право
власності на земельні ділянки
жителям Сєвєродонецька та го
ловам сільських і селищних рад.
У церемонії вручення взяв
участь заступник Голови Держ
комзему Володимир Кулініч.

відстежувати всі стадії виконан
ня спрощеної процедури: від по
дання громадянином заяви до
отримання державного акта.
Реалізовані в системі технічні
рішення дозволять територіаль
но розгалуженим підрозділам
Держкомзему та Центру дер
жавного земельного кадастру
функціонувати в єдиному інфор
маційному просторі. 



П рем’єрміністр першими
запросила на трибуну тих

керівників, де сьогодні показни
ки роботи одні з кращих, щоб во
ни поділилися досвідом роботи:
Ігоря ЛИСЕНКА, начальника
Головного управління Держком
зему у Одеській області, Володи
мира БІЛИКА, начальника Го

ловного управління Держкомзе
му у Черкаській області, Олега
РУСЕЦЬКОГО, начальника Рес
комзему АР Крим, Людмилу
СПІЦИНУ, першого заступника
начальника Головного уп
равління Держкомзему у За
порізькій області.

Також Глава Уряду надала
слово представникам тих тери
торіальних органів Держкомзе

му, які піддавалися критиці —
Донецької, Харківської, Тер
нопільської областей. 

На нараді виступили заступ
ник Радомишльського міського
голови Житомирської області
Зоя МІХНЕНКО, голова
Асоціації сільських, селищних
та міських рад України Павло
КОЗИРЄВ, начальник Дніпропе
тровської регіональної філії
Центру державного земельного
кадастру Дмитро КУЗЬМЕНКО.
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НА КОНТРОЛІ ПРЕМ’ЄРМІНІСТРА

Голова Держкомзему наголо
сив, що на сьогодні зареєстровано
вже понад 1 мільйон 300 тисяч за
яв громадян. З них близько
мільйона — у роботі і до кінця ли
стопада мають бути опрацьовані. 

Найбільше заяв надійшло в
АР Крим, Вінницькій, Одеській,
Чернігівській, Черкаській обла
стях.

— До речі, якраз ці області пе
реважно і справляються із зав
даннями. Ті області, які не мають
заяв, вони й не працюють. Вони
не розгорнули роботу по створен
ню бригад, не забезпечили що
денного прийому громадян, не
перейшли на принципово нову
організацію праці — за не
обхідності навіть у вихідні вико
нувати це державне завдання… 

Олег Кулініч відзначив роботу
тих управлінь Держкомзему, які
ще з серпня почали розгортати
роботу: працювали із норматив
ноправовим забезпеченням,
формували виробничі бригади,
готувалися таким чином, щоб
можна було залучити до роботи
фахівців із числа ліцензіатів —
не юридичних, а фізичних осіб,
уклавши з ними відповідні дого
вори… Там і результати не заба
рилися… 

Доповідаючи про свої недавні
робочі поїздки у Полтавську,
Черкаську, Кіровоградську, Тер
нопільську, ІваноФранківську,
Львівську, Волинську, Рівнен
ську, Житомирську області,
керівник Держкомзему звертав
увагу начальників територіаль
них органів насамперед на тако
му: переважно у віддалених рай
онах керівники відділів
земельних ресурсів на своїх поса
дах перебувають по 2025
років... Проста людина, як не
мала можливості доступитися до
такого бюрократа ще до здобуття
Україною незалежності, так во
на її і не має. Тому що, коли захо
диш до цього чиновника у
кабінет, він забув вже, як з
крісла підніматися, в чому Голо
ва Держкомзему переконався
особисто. І тому сьогодні він не
вірить запевнянням деяких
керівників обласних управлінь,
що вони налагодили роботу,
оскільки до тих районів вони ще
навіть не доїхали. І тому з
відповідними рішеннями щодо
останніх п’яти областей за ре
зультатами роботи керівник
Держкомзему не зволікатиме… 

Заодно Олег Кулініч наголо
сив, що сьогодні немає ніяких пе

решкод для реалізації постанови
Кабінету Міністрів України № 844.
На його погляд, є поки що абсо
лютно безвідповідальне, халатне
ставлення деяких керівників до
виконання урядової програми. 

Завершуючи свій виступ, Го
лова Держкомзему подякував
представникам органів місцево
го самоврядування, зокрема,
голові Асоціації сільських,
селищних та міських рад Укра
їни Павлу Козирєву, голові
Чернігівської обласної ради
Наталії Романовій, присутнім на
нараді народним депутатам за
співпрацю, а також ліцензіатам,
які стали поруч з державними
підприємствами і взяли на себе
навантаження, працівникам
Секретаріату Кабінету Міністрів
України, які разом з працівника
ми системи Держкомзему тру
дяться на виконання поставле
них завдань. 

А Прем’єрміністру Юлії Ти
мошенко Голова Держкомзему,
користуючись нагодою, вручив
прилад — астролябію, виготов
лений у 1865 році, який дає мож
ливість визначити час, три
валість дня і ночі, вимірювати
горизонтальні кути на поверхні
землі, здійснювати різні матема
тичні обчислення. При цьому він
сказав: 

— Сподіваюся, що цей при
лад, який із ХІХ століття дає
змогу працювати у системі ко
ординат, дозволить зрозуміти,
куди ми йдемо, з ким, коли,
якими темпами і з яким наван
таженням… 

Олег КУЛІНІЧ
«Є ПОКИ ЩО АБСОЛЮТНО БЕЗВІДПОВІДАЛЬНЕ,
ХАЛАТНЕ СТАВЛЕННЯ ДЕЯКИХ КЕРІВНИКІВ

ДО ВИКОНАННЯ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ»*

*Закінчення. Початок на 2 стор. обкладинки

УСПІШНІ ПОДІЛИСЯ ДОСВІДОМ
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П ідсумовуючи нараду,
Прем’єрміністр України

Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла
продовжити роботу у Києві за
участі керівників Державного
казначейства, Міністерства фі
нансів України, інших учасників
процесу безоплатної видачі дер
жавних актів з тим, щоб не вини
кало питань з фінансуванням. 

Глава Уряду поставила завдан
ня максимально збільшити мере
жу виробничих бригад і попросила
Голову Держкомзему ще раз пере
глянути нормативну кількість ви
робничих виїзних бригад, які по
винні бути сформовані для
виконання цього завдання. При
цьому зазначила: якщо потрібно
збільшити кількість бригад, буде
збільшено фінансування. 

Ще одне прохання Юлії Тимо
шенко — максимально викорис
тати практику та розгорнути
програму залучення студентів до
виконання урядової програми.

Прем’єрміністр зробила свій
висновок і щодо тих підпри
ємств, які працюють за
ліцензіями, підкресливши: ті з
них, які готові працювати по
державницьки, повинні бути
партнерами і мати всебічну
підтримку держави. 

Стосовно поліпшення інфор
мування людей та органів місце
вого самоврядування: з цією ме
тою найближчим часом наказала
організувати спеціальний ви
пуск газети «Урядовий кур’єр»
збільшеним тиражем, де ви
світлити головні питання, які
порушують люди та органи
місцевого самоврядування. 

На наступне засідання
Кабінету Міністрів України
Прем’єрміністр має намір вне
сти уточнення до базової поста
нови щодо видачі державних
актів на право власності на зе
мельну ділянку, щоб зняти всі
протиріччя. 

ПОДЯКИ
ЗА СУМЛІННІСТЬ

Іна завершення Юлія ТИМО
ШЕНКО вручила Подяки

Прем’єрміністра України за
першість у прийомі заяв від грома
дян начальнику Головного уп
равління Держкомзему у Чер
каській області Володимиру
БІЛИКУ та за першість у видачі
актів начальнику Головного уп
равління Держкомзему у Одеській
області Ігорю ЛИСЕНКУ. Також
Подяки отримали начальник
Управління Держкомзему у Бор
щівському районі Тернопільської
області Леся ЗЕМЛЯНСЬКА, на
чальник Чорноморського район
ного відділу земельних ресурсів
АР Крим Ольга КУЛЬЧИЦЬКА,
начальник Черкаської регіональ
ної філії державного підприємства
«Центр державного земельного
кадастру» Ніна МОВЧАН. Наго
родила цінними подарунками і
кількох голів сільських і селищ
них рад, які показали найкращі
результати роботи. 

ІЗ ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ НАРАДИ

— Щ об не уповільнити на
брані темпи, щотижня

на виробничих нарадах із
керівниками районних, місь
ких відділів чи управлінь зе
мельних ресурсів та відділів
філії Центру державного зе
мельного кадастру обговорює
мо стан виконання робіт, що
стосуються оформлення та ви
дачі актів. Спеціалісти Голов
ного управління надають прак
тичну допомогу на місцях. 

Для виконання урядових
завдань проведено розподіл ви

користання бюджетних коштів
на 2009 рік між інститутом зем
леустрою і регіональною філією
Центру ДЗК, а також розподіл
обсягів робіт по розробці
технічних документацій і виго
товленню державних актів.

До справи залучили приватні
землевпорядні організації та
чимало фізичних осіб.

Черкаською філією Центру
державного земельного кадаст
ру спільно із ліцензіатами ство
рено 66 бригад, для чого штат
на чисельність філії збільшена

до 388 осіб. Прийнято на роботу
за строковими трудовими дого
ворами 113 осіб (з них 35
реєстраторів), в інституті зем
леустрою створено 11 бригад. 

На жаль, поки що не виріше
но питання внесення змін до па
спорта бюджетної програми,
що стримує розрахунки з
підрядними організаціями за
виконані роботи з оформлення
державних актів. Стримується
і проходження коштів через
державне казначейство.

Загалом в області панує зла
годжена, ділова співпраця ор
ганів земельних ресурсів, вико
навців робіт, органів місцевого
самоврядування та виконавчої
влади. Свідченням цьому є
наші показники. На сьогодні в
області виготовлено 25 тисяч
державних актів.

Володимир БІЛИК, начальник 
Головного управління Держкомзему у Черкаській області:

«ТЕМПИ ДЕЩО СТРИМУЮТЬ 
СТОСУНКИ З КАЗНАЧЕЙСТВОМ»

ПРИКІНЦЕВІ НАСТАНОВИ 
ПРЕМ’ЄР4МІНІСТРА
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НА КОНТРОЛІ ПРЕМ’ЄРМІНІСТРА

—Д уже добре дисциплінує
нас план невідкладних

дій щодо реалізації безоплатного
оформлення та видачі держав
них актів громадянам України.
Проведено чітке закріплення
районів та обсягів робіт за Одесь
кою регіональною філією ДП
«Центр державного земельного
кадастру» та ДП «Одеський на
уководослідний та проектний
інститут землеустрою». Створе
но чотири робочі групи постійно
го моніторингу у складі заступ
ників начальника головного
управління та відповідальних
працівників, що здійснюють що
денний контроль за виконанням
робіт у районах області, прово
дять виїзні семінаринаради із
залученням органів місцевого

самоврядування та виконавчої
влади. При цьому надається ме
тодична допомога. Аналізується
стан активності як з боку насе
лення, так і з боку виконавців
робіт. 

З метою мобілізації сил у
півтора рази збільшено чи
сельність працівників регіо
нальної філії Центру ДЗК та
регіонального інституту, крім
того 150 фахівцівземлевпоряд
ників та геодезистів працюють
додатково за трудовими угода
ми. До виконання робіт ми та
кож залучити 28 студентів чет
вертихп’ятих курсів Одеського
державного аграрного універси
тету та Одеської державної ака
демії будівництва та архітек
тури. 

Майже повністю модернізува
ли парк комп’ютерної та орг
техніки підприємств, що викону
ють роботи. Ще додатково 14
комплектів високоефективної
комп’ютерної техніки передано до
районних відділів Держкомзему
для безпосередньої допомоги при
виконанні землевпорядних робіт.

Порівняно з відповідними
місяцями минулого року в 1,52
рази (а подекуди і в тричі)
збільшено виробничу по
тужність кожного структурно
го підрозділу Держкомзему в
області. Це досягнуто завдяки
добре продуманим заходам, що
виконуються, чітко визначе
ним планам робіт, інтен
сифікації виробництва, а також
значно вищої вмотивованості.

Проводиться активне висвіт
лення стану виконання Урядо
вої програми в засобах масової
інформації. Постійно працює
телефонна «гаряча лінія» Голо
вного управління, що надає
змогу почути проблемні питан
ня та оперативно вносити дієві
корективи. 

В якому б регіоні не перебу
вала Прем’єрміністр

Юлія Тимошенко, усюди, як і
обіцяла,  цікавиться станом без
оплатного оформлення та видачі
громадянам актів на право влас
ності на земельні ділянки. Не
став винятком і Сєвєродонецьк.
Перебуваючи з одноденною робо
чою поїздкою, керівник Уряду
зустрілася з жителями міста, сіл
і селищ, що межують з промисло
вим центром луганських хіміків.
Розмова з присутніми — пере
важно це були люди літнього та
похилого віку — була щирою,
відвертою. Селяни ділилися
своїми бідами, втішалися тим,
що нарешті отримують такі дов
гождані акти на землю, яку об
робляють з дитинства. Старенькі
не приховували своєї вдячності
Юлії Тимошенко. Вони знають
про цю  добру її ініціативу.

Тимошенко подякувала лу
ганським трударям за терпе
ливість, за ту людяність, яку вони
проявляють у скрутний кризовий
час, за розуміння і підтримку її
дій, як керівника уряду.  

Сєвєродонецьким землевпо
рядникам очільниця Кабінету
міністрів побажала бути ак
тивнішими. Добре було, щоб до
Нового року вони всім 1530 гро
мадянам оформили і видали ак
ти на землю. Поки що укладено

лише 782 договори на виготов
лення технічної документації,
виготовлено 365 актів, за
реєстровано 358, а видано 150.
За день перебування Тимошенко
у Сєвєродонецьку до місцевої
філії ДЗК поступило на
реєстрацію 102 акти. Якби утри
мати такий  темп,  мета була б до
сягнута, навіть, завчасно. 

Ігор ЛИСЕНКО, начальник 
Головного управління Держкомзему в Одеській області:

«ОПЕРАТИВНО ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМИ, ЩО
ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ОФОРМЛЕННЯ АКТІВ,

ДОПОМАГАЄ «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»

СЄВЄРОДОНЕЦЬК: 
ЗЕМЕЛЬНІ АКТИ —  З РУК ПРЕМ’ЄР4МІНІСТРА
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НАД ЦІЄЮ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЮ ПРОБЛЕМОЮ
РОЗМІРКОВУЄ Ольга ШЛЯХТИЧ,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКОМЗЕМУ 
У МІСТІ СЄВЄРОДОНЕЦЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
І ПРОПОНУЄ ВИХІД ІЗ НЕПРОСТОЇ СИТУАЦІЇ

В изначення території, що
має підпорядковуватися

місцевим органам самовряду
вання, є зараз надзвичайно акту
альним питанням для всіх насе
лених пунктів. Але найгостріше
воно постало перед містами об
ласного значення і селищами
міського типу. 

Перехід до ринкової еко
номіки, платне землекорис
тування, становлення правової
держави без можливості адміні
стративно вирішувати тери
торіальні проблеми та інші
суспільні зміни змушують орга
ни місцевого самоврядування
чітко знати межі тієї території,
на яку розповсюджується їх
юрисдикція. Лише за таких об
ставин можливо ефективно уп
равляти територією, регулювати
податкову базу за рахунок плати
за землю, уникати конфліктних
ситуацій та судових розглядів
тощо.

Встановлення та зміна меж
міської територіальної громади
— найвразливіші питання
впорядкування адміністрати
внотериторіального устрою.
Це обумовлено такими причи
нами:

за період з часів затверджен
ня меж місцевих рад (це в ос
новному 6070 роки минуло
го століття) вони зазнали
значних змін (промислове
будівництво, житлова, садо
вогородня та дачна забудова
середини восьмидесятих та
початку дев’яностих років
тощо); 
у радянські часи приміські
землі надавалися під промис
лову та житлову забудову зі
складу колгоспів і радгоспів,
але без зміни меж та площ
районів і міст;

третя причина пов’язана з
якістю землевпорядних робіт
під час прискореного прове
дення перших етапів земель
ної реформи. Так, розробка
проектів роздержавлення та
приватизації колективних
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х
підприємств (КСП) проводи
лася на застарілих картог
рафічних матеріалах сільсько
господарського землеустрою
без урахування існуючої місто
будівної документації та ма
теріалів надання земельних
ділянок під забудову. 

УРОКИ  РЕФОРМУВАННЯ



О кремою проблемою є існу
ючий стан нормативно

правового і нормативнотехніч
ного забезпечення встановлення
та зміни меж адміністративно
територіальних утворень взагалі
і населених пунктів, зокрема.
Так, відповідний закон передба
чався як попереднім так і діючим
Земельним кодексом (ст. 175), але

досі його не прийнято. Це ж сто
сується порядку встановлення та
зміни меж, який треба було б
затвердити постановою Кабінету
Міністрів, але і його нема. То ж
доводиться користуватися Ука
зом Президії Верховної Ради
УРСР від 12 березня 1981 року
«Про порядок вирішення питань
адміністративнотериторіально
го устрою Української РСР». 
Є надія на прийняття Закону
України «Про порядок встанов
лення і зміни меж адміністрати
внотериторіальних одиниць»,

проект якого представлений
Держкомземом України. Але
цей проект потребує коригуван
ня окремих статей та положень.

При формуванні меж тери
торії територіальної громади
слід керуватися: Конституцією
України, Земельним кодексом
України, Законом України «Про
місцеве самоврядування», Зако
ном України «Про землеустрій»
та іншими діючими нормативно
технічними документами з цих
питань. 

УРОКИ  РЕФОРМУВАННЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬК —
МІСТО БЕЗ ВИЗНАЧЕНИХ МЕЖ 

ДОСІ ДІЄ УКАЗ 
РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ

З початку свого існування
місто Сєвєродонецьк роз

ташувалося на землях, віднесе
них Лисхімкомбінату (м. Лиси
чанськ Луганської області). У
1970 р. територію Сєвєродо нецької міської ради площею

2668 га затверджено рішенням
Сєвєродонецького міськвикон
кому. У 1992 році при прове
денні інвентаризації площа зе
мель території в межах міста
становила 2774 га. З 1995 р. пло
ща території збільшилася на 523
га на підставі «Акту прийому
передачі земель із території
Попаснянського району Лу
ганської області в землі Сєвєро
донецької міської ради» і стано
вила 3297 га. Цей акт був
складений на підставі рішення
сесії Попаснянської ради народ
них депутатів без оформлення
будьяких графічних матеріалів.

У 1997 р. відповідно до «Акта
прийомупередачі земель» пло
ща території Сєвєродонецької
міської ради збільшилася на
854,4 га. Цей акт був складений
на підставі постанови Верховної
ради України «Про передачу се
ла Воєводівка Кремінського рай
ону до складу Сєвєродонецької
міської ради Луганської об
ласті». На початок 1998 р. фак
тична площа земель Сєвєродо
нецької міської ради становить
4151 га. Динаміка змін площі те
риторії Сєвєродонецької міської
ради наведена в діаграмі. 

На сьогодні межі Сєвєродо
нецької міської ради чітко не

встановлені і не закріплені на
місцевості. Сєвєродонецька місь
ка рада не має державного акта
України та правовстановлюючих
документів на межі адміністра
тивнотериторіальних утворень,
що створює непереборні бар’єри
при подальшому реформуванні
земельних відносин (продаж,
розмежування тощо). Станови
ще, яке склалося нині, не дозво
ляє вирішити цілу низку питань,
а саме:

ремонт та обслуговування ав
тодоріг між населеними пунк
тами міської ради;
боротьба з лісовими пожежа
ми;
обслуговування, захист, охо
рона та відновлення лісів;
соціальні потреби мешканців
селищ (випас худоби, сіно
косіння та інше ;
охорона правопорядку;
весняні повені та інші стихій
ні лиха;
медичне та епідеміологічне об
слуговування населення;
одержання додаткового при
бутку від оподаткування
землі;
реалізація політичної волі
(можливість голосувати під
час виборів).
Встановлені раніше межі на

сучасному етапі себе вичерпали.



З метою усунення вищезаз
начених проблем Сєвєро

донецькою міською радою в 2006
році було замовлено виготовлен
ня проекту встановлення меж
населених пунктів, які підпо
рядковуються раді. Роботи спла
чено повністю за рахунок місце
вого бюджету. Матеріали
попереднього погодження меж
населених пунктів підготовлено.
З метою формування території
ради проект встановлення нової
межі передбачає збільшення
площі земель за рахунок земель
Попаснянського району Лу
ганської області, оскільки розви
ток міста передбачено генераль

ним планом. При обґрунтуванні
меж враховувалося фактичне
розташування існуючої забудови
міста, а також його перспектив
не розширення.

Матеріали попереднього пого
дження встановлення меж насе
лених пунктів погоджено з
суміжними містами обласного
значення м. Лисичанськ та м.
Рубіжне, але не погоджено із
суміжними районними радами

за рахунок яких передбачено
збільшення площі. Суміжні рай
онні ради категорично відмовля
ють узгоджувати межі, оскільки
не бажають втрачати землі, які
розташовані на значній відстані
під населених пунктів, підпоряд
кованих районній раді і безпосе
редньо примикають до такого
привабливого міста як Сєвєродо
нецьк.

Згідно з рішенням Луганської
обласної ради у 2005 році була
затверджена Програма розвитку
земельних відносин на території
Луганської області, якою перед
бачено встановлення та віднов
лення меж населених пунктів.

На підставі цього рішення орга
ни місцевого самоврядування
при формуванні бюджету перед
бачили кошти на проектування
та встановлення на місцевості
меж населених пунктів. Окремі
міста замовили, а проектні ор
ганізації виготовили технічну
документацію із встановлення
меж населених пунктів, але ці
роботи не завершені, оскільки
порядок встановлення меж пе

редбачає узгодження цих меж 
із суміжними землекористу
вачами, районними радами та
держадміністраціями. 

Районні ради також не мають
відповідної документації, що
підтверджує право користуван
ня землями району, але чомусь
мають переважне право розпоря
джатися землями, які проекту
ються під розширення міст об
ласного значення. Райони
відверто та беззаконно блокують
узгодження меж населених
пунктів, незважаючи на те , що
органами місцевого самовряду
вання за рахунок місцевих бюд
жетів вже профінансовано про
ектні роботи. За таких обставин
марно витрачаються кошти і без
того мізерних місцевих бюд
жетів. 

ХТО ПІДТВЕРДИТЬ 
АБО СПРОСТУЄ
ОБРҐРУНТОВАНІСТЬ
ЗМІН?
У такій безвихідній ситу

ації опинилися міста
обласного підпорядкування
Луганської області як м. Сєвєро
донецьк, м. Лисичанськ, м. Ру
біжне, м. Стаханів, м. Брянка, 
м. Кіровськ, м. Краснодон, м.
Красний Луч та ін. Для вирішен
ня ситуації, яка склалася, є про
позиція створити в обласній раді
постійно діючу комісію, яка б
могла розглядати представлені
матеріали по встановленню меж
населених пунктів області,
підтверджувати або спростовува
ти обґрунтованність зміни меж,
що дало б змогу органам місцево
го самоврядування, на основі
наданих цією комісією вис
новків, звертатися до суду,
згідно з вимогами частини 2 ст.
158 Земельного кодексу України
щодо вирішення земельних
спорів по розмежуванню тери
торій населених пунктів.
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НА ЗАВАДІ — НЕ БРАК КОШТІВ,
А РАЙОННІ РАДИ

Динаміка змін площ Сєвєродонецької міської ради
протягом 1970–1997 р.р.
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ХТО ГОСПОДАР МОРСЬКОГО ДНА?

Морське узбережжя Чорного 
і Азовського морів займає значну частину
південного кордону України. 
Воно охоплює шість адміністративних 
одиниць — Донецьку, Запорізьку, Херсонську,
Миколаївську та Одеську області, 
а також Автономну Республіку Крим 
та місто Севастополь. 
Загальна довжина берегової лінії становить
майже 2870 км. 
Невід'ємною частиною території України 
як морської держави є її територіальне море — 
це прибережні морські води шириною 
12 морських миль (близько 22,2 км) 
від лінії найбільшого відпливу 
як на материку, так і на островах, 
що належать Україні, або від прямих вихідних
ліній, які з'єднують відповідні точки  
(див. рис. на стор. 13). По зовнішній межі
територіального моря України проходить
Державний кордон України, якщо інше  
не передбачається міжнародними угодами.
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біоресурсів і природокористування 
України, кандидат економічних наук



Б урхливий розвиток техно
логій освоєння ділянок

морського дна, гостра необхідність
розширення суходільних територій
приморських населених пунктів, зу
мовлена браком площ, придатних
для забудови і благоустрою,
розміщення акваторій морських
портів, військової та навігаційної
інфраструктури та деякі інші
об’єктивні чинники зумовлюють
значний інтерес до використання те
риторіального моря в господарських
цілях. Водночас, питання правового
режиму земель водного фонду, що
зайняті територіальним морем, є од
ним з чи не найменш урегульованих
у вітчизняному законодавстві та ма
лодослідженим у правовій та землев
порядній науці.

Певною мірою питання правового
режиму територіального моря (тери
торіальних вод) регулюються Вод
ним кодексом України від
06.06.1995  № 213/95ВР (далі —
ВКУ) [1], законами України від
04.11.1991 № 1777XII «Про дер
жавний кордон України» [2] та від
16.05.1995  № 162/95ВР «Про вик
лючну (морську) економічну зону
України» [3]. ВКУ відносить тери
торіальне море до складу водного
фонду України (ст. 3) як водний
об’єкт загальнодержавного значен
ня (ст. 5).

Особливості правового режиму те
риторіального моря визначаються

також Конвенцією Організації
Об’єднаних Націй з морського права
від 10.12.1982 [4], ратифікованою
Законом України від № 728XIV від
03.06.1999, а також Конвенцією про
територіальне море та прилеглу зону
від 29.04.1958 [5] та деякими інши
ми актами міжнародного права.

Згідно з постановою Кабінету
Міністрів України (далі — КМУ) від
03.08.1998 № 1199 «Про контрольо
вані прикордонні райони» [6], тери
торіальне море України включено до
контрольованих прикордонних райо
нів. Це накладає на його викорис
тання низку обмежень, встановле
них постановою КМУ від 27.07.1998
№ 1147 «Про прикордонний режим»
[7]. Наприклад, місцевими держав
ними адміністраціями разом з від
повідними підрозділами Державної
прикордонної служби у межах конт
рольованого прикордонного району
мають визначатися місця масового
відпочинку населення та місця для
купання і рибальства, а також вста
новлюватися порядок їх обладнання
і використання.

Згідно Земельного кодексу Укра
їни від 25.10.2001 № 2768III (далі
— ЗКУ) [8], до земель України нале
жать усі землі в межах її території, в
тому числі острови та землі, зайняті
водними об’єктами (ст. 18), причому
землі, що зайняті морями, віднесені
до категорії земель водного фонду
(ст. 58).
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Рис. — Орієнтовна схема меж

територіального моря України

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА: РЕАЛЬНИЙ СТАН



О кремо виділяються землі
морського транспорту

(стаття 69 ЗКУ), до яких нале
жать землі під морськими пор
тами, гідротехнічними споруда
ми і засобами навігаційного
стану, а також іншими споруда

ми, що обслуговують морський
транспорт. При цьому, Кодекс
торговельного мореплавства Ук
раїни від 23.05.1995 № 176/95
ВР (ст. 74) [10] визначає тери
торією морського порту —
відведені порту землі, а аква

торією морського порту — відве
дені порту водні простори. Тери
торія і акваторія морського пор
ту визнаються державною
власністю і надаються порту в
користування. Відведення зе
мельних і водних ділянок для
морського порту, а також вилу
чення цих ділянок має здійсню
ватися в порядку, встановлено
му чинним законодавством
України1.

Т аким чином, «тери
торіальне море» необхідно

розглядати не лише як «морські
води», а й як певну «територію»,
тобто інтегровану правову кате
горію, до складу якої входять
землі (земельні ділянки), води, а
також інші природні та природ
ноантропогенні умови і ресурси.
Тому використанню таких тери
торій притаманний особливий
земельноводний (а в деяких ви
падках, наприклад, при зведенні
штучних островів чи споруд на
морському дні, і земельноводно
майновий) правовий режим.

На жаль, регулювання відпо
відних відносин у чинному зако

нодавстві є фрагментарним та
непослідовним, а такі «тери
торії» не визнаються єдиним
уніфікованим об’єктом правово
го регулювання. Тому землі
морського дна та води, що на них
знаходяться, мають неоднако
вий та нетотожний правовий ре
жим. Розташовані на них
морські води входять до складу
природних ланок кругообігу во
ди. ВКУ відносить моря до вод
них об’єктів — природних еле
ментів довкілля, в яких
зосереджуються води.

Особливості правового режи
му територіального моря зумов
лені тим, що воно віднесене до

водних об’єктів загальнодержав
ного значення. Поряд із іншими
природними об’єктами та ресур
сами, води (зокрема, морські) є
власністю народу України. Роз
порядження водними об’єктами
загальнодержавного значення є
функцією Кабінету Міністрів
України у галузі управління та
контролю за використанням і
охороною вод та відтворення вод
них ресурсів (ст. 14 ВКУ).

Зважаючи на те, що терито
ріальне море є водним об’єктом
загальнодержавного значення,
воно належить до земель держав
ної власності, які не можуть пе
редаватись у комунальну
власність (ст. 84 ЗКУ та ст. 6 За
кону України від 05.02.2004 №
1457IV «Про розмежування зе
мель державної та комунальної
власності»).
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ХТО ГОСПОДАР МОРСЬКОГО ДНА?

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНО4ВОДНОГО
ПРАВОВОГО РЕЖИМУ

З емлі, що зайняті тери
торіальним морем Ук

раїни, є частиною території Ук
раїни, а тому такі «землі»
можуть виступати відносно са
мостійним об’єктом правовідно
син. Як об’єкт земельних відно
син (ч. 3 ст. 2 ЗКУ), їх слід
розглядати як певні масиви зе
мель водного фонду. Вони нале

жать державі доти, поки вони не
будуть «персоніфіковані» у виг
ляді окремих «земельних діля
нок». У цьому випадку такі землі
слід вважати землями водного
фонду незалежно від того, що во
ни не віднесені до земель такої
категорії окремим рішенням ор
гану державної влади чи місцево
го самоврядування (ст. 20 ЗКУ).

Згідно з ЗКУ (ст. 59) землі вод
ного фонду можуть перебувати у
державній, комунальній та при
ватній власності. Органи вико
навчої влади або органи місцевого
самоврядування можуть переда
вати громадянам та юридичним
особам землі водного фонду на
умовах оренди, серед іншого, зе
мельні ділянки водойм та ост
ровів для сінокосіння, рибогоспо
дарських потреб, культурно
оздоровчих, рекреаційних, спор
тивних і туристичних цілей, про
ведення науководослідних робіт
тощо.

ЯКЩО ЗЕМЛІ, ЗАЙНЯТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ МОРЕМ, 
Є ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДУ 

І НЕ «ПЕРСОНІФІКОВАНІ»

ЗЕМЛІ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ:
ЇХ СТАТУС В УКРАЇНІ



З емлі, зайняті тери
торіальним морем (а так

само й внутрішніми водами),
як частина території України
теоретично можуть бути відне
сені до певних адміністрати
внотериторіальних утворень
(одиниць), в тому числі населе
них пунктів. Звичайно, в цьо
му випадку мова йде не про
зміну режиму водного об’єкту
загальнодержавного значення,
а про вирішення питань адміні
стративнотериторіального уст
рою. Водночас, спеціальний
закон про адміністративноте
риторіальний устрій України,
який мав би врегульовувати
відповідні правовідносини, до
тепер не прийнятий.

Важливо усвідомлювати, що
при включенні земель морсько
го дна до меж певних
адміністративнотериторіаль
них одиниць, правовий режим
водного об’єкту не змінюється,
адже він не надається у корис
тування та не вилучається з
користування, залишаючись
водним об’єктом загальнодер
жавного значення, а відповідні
землі зберігають режим земель
водного фонду. 

Одночасно, відповідно до
пункту 12 Перехідних положень
ЗКУ, до розмежування земель
державної та комунальної влас
ності повноваження щодо розпо
рядження цими землями в ме

жах населених пунктів, за дея
кими винятками, мають
здійснювати відповідні сільські,
селищні, міські ради.

Питання адміністративноте
риторіального устрою належать
до сфери земельних відносин,
оскільки відповідно до статті 173
ЗКУ межі району, села, селища
або міста встановлюються та
змінюються за проектами земле
устрою. Чинне законодавство, зо
крема ЗКУ та ВКУ, не забороняє
включати землі, зайняті будь
якими водними об’єктами, до
меж населених пунктів чи інших
адміністративнотериторіальних
утворень.

Тому, якщо це передба
чається проектом землеустрою
щодо встановлення або зміни
меж адміністративнотери
торіальних утворень (ст. 46
Закону України від 22.05.2003
№ 858IV «Про землеустрій»
[11]), що затверджений в уста
новленому порядку (ст. 174
ЗКУ), землі, зайняті тери
торіальним морем (а скоріше,
їх незначна частина), можуть
входити до меж «приморських»
населених пунктів чи відповід
них адміністративних районів2.
Втім, на практиці, такі випадки
є поодинокими.
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ЗЕМЛІ МОРСЬКОГО ДНА:
ЧИЇМИ ВОНИ МОЖУТЬ БУТИ?

1 У період з 2005 по 2009 рік, спираючись на ст. 14 ВКУ та
ст. 74 Кодекс торговельного мореплавства України,
Кабінетом Міністрів України було прийнято 11 постанов
про надання акваторій у користування державним
підприємства — морським портам.
2 Перелік територій, що належать до морського узбереж?

жя, зокрема, наведений у додатку 2 до «Методики визна?
чення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного
зайняття земельних ділянок, використання земельних
ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозво?
лу», що затверджена постановою КМУ від 25.07.2007 №
963.



Зважаючи на те, що по межі
територіального моря прохо
дить лінія Державного кордону
України, дещо невдалою ви
дається ст. 42 Закону України
від 22.05.2003 № 858IV «Про
землеустрій», що врегульовує
порядок розроблення докумен
тації із землеустрою. Зокрема,
передбачається, що згадану до
кументацію має готувати
комісія, створена Кабінетом

Міністрів України, яка уз
годжує з відповідною
комісією суміжної держави
питання визначення Дер
жавного кордону України.
На основі узгодженого
рішення цих комісій має го
туватися протокол визна
чення Державного кордону
України і відповідні
графічні матеріали, які по
годжуються Кабінетом
Міністрів України і пода
ються на розгляд Верховної
Ради України. Таким чи
ном, існуючий порядок не
передбачає можливості зем
левпорядного забезпечення
встановлення морського
кордону (по лінії якого
«суміжні держави» в прин
ципі відсутні), попри те, що
територіальне море, як
невід’ємна частина тери
торії України, відповідно до
ст. 5 згаданого Закону та
кож має бути об’єктом зем
леустрою.

Крім того, в разі,
коли землі, зайняті
територіальним
морем (а так само й
внутрішніми вода
ми), не включені до
меж жодної адміні
с т р а т и в н о  т е р и 
торіальної одиниці,
виникає обґрунтоване
запитання: хто є роз
порядником цих зе
мель?

Механізм видачі до
зволу на будівельні,
днопоглиблювальні ро
боти, видобування піску
і гравію, прокладання

кабелів, трубопроводів та
інших комунікацій на землях
водного фонду визначено по
становою КМУ від 12.07.2005
№ 557 «Про затвердження
Порядку видачі дозволів на
проведення робіт на землях
водного фонду» [12]. Причому,
у разі проведення робіт на
землях, що зайняті морями,
дозволи мають видаватися те
риторіальними органами Мін
природи.

Але з приводу використання
земель, зайнятих територіаль
ним морем, можуть виникати й
виключно земельні відносини.
Зокрема, при вирішенні питань
відведення окремих земельних
ділянок морського дна для
визначених законодавством
потреб (зведення «штучних ост
ровів», видобування корисних
копалин тощо) та розроблення
відповідної документації з зем
леустрою. Наприклад, без доку
менту, що посвідчує право влас
ності чи право користування
земельною ділянкою, на якій
буде розміщено об’єкт містобу
дування, неможлива видача до
зволу на проведення будівель
них робіт.

Системне тлумачення Кон
ституції України від 28.06.1996
№ 254к/96ВР (зокрема, ст.
133) [13], ЗКУ та інших актів
законодавства, дозволяє зроби
ти висновок, що територія
України має охоплюватись пев
ними адміністративнотерито
ріальними одиницями (утво
реннями), що разом складають
систему адміністративнотери
торіального устрою країни.

Тому якщо землі, зайняті те
риторіальним морем, не вклю
чені до меж існуючих населе
них пунктів чи районів, міст
Києва та Севастополя або Авто
номної Республіки Крим, вони
мають бути віднесені до тери
торії певної області, а розпоря
дження ними має здійснюва
тись відповідними органами
державної виконавчої влади, з
урахуванням приписів ст. 122
ЗКУ.

ХТО ГОСПОДАР МОРСЬКОГО ДНА?
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ТАКИМ ЧИНОМ, ЧИННЕ ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ВОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО НЕ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ АДЕКВАТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ЯКІ
ВИНИКАЮТЬ З ПРИВОДУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ, ЗАЙНЯТИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИМ МОРЕМ, ТА ОКРЕМИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
МОРСЬКОГО ДНА, ЩО НАВРЯД ЧИ ПОЗИТИВНО ВПЛИВАЄ НА
ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПРИМОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ.
ТОМУ ВІДПОВІДНІ ПРАВОВІ ПРИПИСИ ПОТРЕБУЮТЬ СИСТЕМНОГО
ПЕРЕГЛЯДУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ.

Втім, така нібито логічна
позиція не позбавлена недо
ліків. Так, ані Конституція
України, ані інші законодавчі
акти наразі не визначають ор
ган, уповноважений встановлю
вати (змінювати) межі областей.
Припустимо, що такими повно
важеннями наділена лише Вер
ховна Рада України (хоча це
прямо не випливає з «букви»
Основного Закону). Але ж як
визначити, до меж якої саме об
ласті слід віднести ту чи іншу
«ділянку» дна територіального
моря, не зовсім зрозуміло.

Вірогідно, що існує доціль
ність відносити її до меж
найбільш наближеної до урізу
води «приморської» області.
Проте, у певних випадках, гео
графічні особливості берегової
лінії не дозволяють однозначно
вирішити це питання чи розме
жувати межі областей «на воді»
(наприклад, між Херсонською
та Миколаївською областями).
До того ж, згідно з чинним зако
нодавством, межі областей не
встановлюються в порядку про
ведення землеустрою.

З урахуванням цього, ухвала
будь	якою обласною держав	
ною адміністрацією розпоря	
дження про надання (передачу)
земельної ділянки дна тери	
торіального моря, що не вклю	
чена до меж населених пунктів
чи районів, за діючим законо	
давством не має достатніх пра	
вових підстав.

На наш погляд доцільно зако
нодавчо закріпити повноважен
ня з розпорядження такими зем
лями за Кабінетом Міністрів

України. Це дозволило б уник
нути зазначених протиріч та
певною мірою сприяти «уні
фікації» правового режиму зе
мель морського дна та водного
об’єкту загальнодержавного
значення, що на такому дні
знаходиться. Однак, на даний
час, наведене не випливає з
чинної редакції ЗКУ.

Особливості правового режи
му земель, зайнятих тери
торіальним морем, зумовлені та
кож тим, що в межах цієї
території діє прикордонний ре
жим із достатньо широким ко
лом повноважень органів Дер
жавної прикордонної служби
України у сфері надання та вико
ристання цих земель. На жаль,
це не відображено у діючому зе
мельному законодавстві, на що
вже звертали увагу відомі пред
ставники вітчизняної земельно
правової науки.

Іншою нагальною проблемою
є те, що зайняті територіаль
ним морем землі, у більшості
випадків взагалі не облікову
ються у державному земельно
му кадастрі. Фактично, части
на території України площею
майже 4 млн га зараз перебуває
поза земельнокадастровим
обліком. Крім того, державний
земельний кадастр має бути ос
новою для ведення кадастрів
інших природних ресурсів (ст.
193 ЗКУ). Зокрема, системати
зовані відомості про тери
торіальне море України мають
обліковуватись у складі дер
жавного водного кадастру саме
на підставі даних кадастру зе
мельного.



ВІДМІННА ТОЧКА ЗОРУ

П ринцип зонування зе
мель визначений у

чинному законодавстві, зок
рема, у ст. 180 Земельного ко
дексу України — «Зонування
земель». 

Зонування земель здійсню
ється у межах населених
пунктів. У межах окремих
зон відповідно до місцевих
правил встановлюються ви
моги щодо допустимих видів
забудови та іншого викорис
тання земельних ділянок.

Деякими нормативними до
кументами пропонувало

ся вирішувати проблеми
зонування територій, в

основному в населених
пунктах і, насампе
ред, у містах. Зокре
ма, п.2.7.а норма

тивного документу
ВСН 3882 на

п р о е к т н о м у

кресленні передбачалося по
значати функціональне зону
вання території (відповідно —
області, району, міста тощо)
[1]. Наприклад, для міст
(пункт 3.8.з цього ж докумен
ту) подається конкретний пе
релік функціональних зон:
сельбищні (з поділом на пла
нувальні та житлові райони),
промислові (групи промисло
вих підприємств і об’єктів,
промислові вузли з центрами
обслуговування), комунально
складські, зовнішнього транс
порту (магістральні лінії та
споруди), зони відпочинку на
селення, система громадських
центрів, транспортна та інже
нерна інфраструктура, систе
ма зелених насаджень, у тому
числі спеціального призначен
ня, а також зони регулювання
забудови, охоронні зони пам’я
ток історії та культури, зони
природного ландшафту, що
особливо охороняються, тощо.
Такий поділ в цілому від
повідає принципу зонування
земель, що поширений у краї
нах Європейського Союзу.

Законом України «Про пла
нування та забудову терито
рій» визначені обов’язкові ви
ди містобудівної документації
з планування територій [3].
Серед низки завдань з плану
вання (ст. 11, 12 цього Зако
ну) — здійснення зонування

Cергій ОСИПЧУК, 
кандидат геолого?мінералогічних наук,
вчений секретар ДП «Київський науково?дослідний
та проектний інститут землеустрою»



територій для забудови та іншого використання,
визначення меж функціональних зон, пріоритет
них та допустимих видів використання та забудови
територій відповідно до місцевих правил. План зо
нування, що є складовою частиною місцевих пра
вил забудови, конкретизує функціональний поділ
території на зони. Для кожної зони визначаються
порядок планування і забудови, дозволені види за
будови та іншого використання земельних діля
нок, а також єдині умови і обмеження. Детальніше
ці питання виписані у державних будівельних нор
мах, зокрема ДБН Б.1397, ДБН 36082** та ін.

Окремі елементи зонування земель у межах на
селених пунктів визначені постановою Кабінету
Міністрів України від 22 лютого 2008 року № 79
«Порядок складання плану земельногоспо
дарського устрою території населеного пункту» [7].
Однак, на мій погляд, порядок використання зе
мель за цільовим призначенням, визначений цим
документом, є досить еклектичним і не відповідає
сучасному стану містобудівної науки.

Що стосується земель за межами населених
пунктів, то проблеми їх зонування тривалий час за
лишалися без належної уваги. Хоча зонування зе
мель та визначення на його підставі їх довгостроко
вого використання з урахуванням комплексу
екологічних, економічних, соціальних, історичних
та інших чинників віддавна широко використову
ють країни світу в управлінні розвитком територій.

З арубіжний досвід свідчить, що зонування зе
мель, або зонінг, є дуже хорошою альтерна

тивою нашій системі забезпечення цільового вико
ристання земель. Зонінг є способом забезпечення
використання земель для різних суспільних по
треб, при якому цільове призначення встанов
люється не для однієї земельної ділянки, а для гру
пи суміжних ділянок, що утворять функціональну
зону. Кожна функціональна зона має певне уза
гальнене цільове призначення (наприклад, житло
ва, промислова, соціальнокультурна, рекреаційна
тощо), для кожної з таких зон встановлюється не
одне, а певний набір припустимого використання
земельних ділянок. Тому власник земельної ділян
ки має право вибору в рамках переліку видів цільо
вого використання земель, встановлених для кон
кретної функціональної зони. У випадку зниження
прибутковості певного виду діяльності на зе
мельній ділянці її власник (користувач) без одер
жання додаткового дозволу може змінити вид та
кої діяльності на більш прибутковий, не змінюючи
при цьому цільове призначення ділянки. Якщо ж
власник земельної ділянки, розташованої в тій чи
іншій функціональній зоні населеного пункту, на
приклад, захоче побудувати новий будинок або
іншу будівлю замість старої, то йому доведеться
одержати лише дозвіл на будівництво від міського
(районного) архітектора. 

У США, ФРН, Франції та інших країнах прави
ла зонування земель дуже конкретні і ступінь де
талізації правового режиму певних зон досить ви
сока. Наприклад, правилами зонування,
відповідно до усталеної практики їх застосування,
визначаються межі використання конкретної зе
мельної ділянки з урахуванням її місця розташу
вання та умов можливого використання земельно
го масиву, в межах якого вона розміщена, —
обмеження просторових характеристик, допус
тимість забудови та інших видів використання, по
верховість та просторове планування тощо. Інфор
мація щодо зонування земель має відкритий
характер і підприємець та інвестор можуть одер
жати весь її обсяг про наявні обмеження й ризики
в певних зонах. Тривале застосування зонування
земель в цих країнах переконливо свідчить, що
відкритість усіх дозвільних процедур та прогнозо
ваність їх результатів, максимальна можливість
врахування громадської думки, виключення ко
рупційних явищ при отриманні дозвільних доку
ментів, зваженість остаточних рішень, які забезпе
чуються цим управлінським механізмом, цілком
виправдовують витрати на нього. Досвід не лише
розвинених країн Європи, але й пострадянських
країн, зокрема Російської Федерації (яка вже за
провадила окремі види зонування земель),
свідчить про перспективність і ефективність цього
напряму зміни радянської системи використання
земель згідно з їх цільовим призначенням. Очевид
но, що цей напрямок прийнятний і для умов
України.

Таким чином, розробка підходів, принципів та
особливостей зонування земель та механізму впро
вадження цієї системи може стати перспективним
напрямом реформування одного з визначальних
принципів побудови українського земельного зако
нодавства — використання земель відповідно до їх
цільового призначення. 

М ета статті — запропонувати теоретико
методологічні підходи до зонування земель

України, розробити ієрархічну науково обґрунто
вану систему поділу земель на Зони різного поряд
ку та ознаки (критерії) їх виділення. У подальшо
му передбачається встановлення для кожної з
виділених Зон землевпорядного, природоохорон
ного та містобудівного регламентів.

Перш ніж перейти до викладення теоретико
методологічних підходів щодо зонування земель,
потрібно уточнити термінологію. Стаття 1 Закону
України «Про охорону земель» вважає тотожними
(адекватними) терміни районування та зонування,
що, на мій погляд, не зовсім правильно. Це близькі
речі, але не тотожні. Під районуванням ми будемо
розуміти виявлення в складному та багатогранно
му природному середовищі на основі сукупності
теоретичних положень і методичних прийомів си
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стеми територіальних елементів, що характеризу
ються будьякими загальними ознаками,
відмежування їх від територій, які не мають цих
ознак, систематика, картографування і опис, під
зонуванням — процес і результат виділення частин
території з відповідними видами і обмеженнями
щодо їх використання, функціональними призна
ченнями, параметрами використання і змінами зе
мельних ділянок та інших об’єктів нерухомості
при здійсненні господарської діяльності людини.

Р озглянемо основні положення різних видів
природничого зонування (природносіль

ськогосподарського, містобудівного, фізико
географічного, інженерногеологічного, ерозійно
го, геоботанічного та ін.), які тривалий час і досить
широко використовуються при наукових та прак
тичних дослідженнях [2,6,89].

При здійсненні природничого зонування в ос
новному використовуються два типи, три види та
декілька різновидів зонування. Перший тип зону
вання — генетикоморфологічне або природно
історичне, при якому на основі відповідних прин
ципів і класифікаційних ознак виявляють,
виокремлюють, класифікують територіальні оди
ниці різного порядку. Другий тип — оціночне зо
нування, яке передбачає оцінку складності різних
територій на основі використання якісних і
кількісних показників, у тому числі економічних.

У дослідженнях використовується три види ге
нетикоморфологічного зонування: індивідуаль
ний, типологічний і змішаний. При індивідуально
му виді зонування досліджувана територія
поділяється на територіальні одиниці різного по
рядку (рангу), причому кожна наступна одиниця
виокремлюється з попередньої (більшої) розділен
ням її на окремі частини на основі вибраних
дослідником класифікаційних ознак (здій
снюється логічна операція «розчленування цілого
на частини»). При цьому будьяка територіальна
одиниця виокремлюється як цілісний, безперерв
ний в просторі елемент, що оточений іншими тери
торіальними одиницями. Кожна така одиниця
характеризується ясно вираженою індивіду
альністю, отримує персональну характеристику і,
як правило, власну назву.

Індивідуальний вид природничого зонування,
маючи відповідні переваги (в першу чергу ті, що
кожний контур, виділений на карті (плані), отри
мує власну характеристику), має і ряд недоліків.
Основний недолік такого зонування полягає в
трудності екстраполяції даних, отриманих при
вивченні однієї територіальної одиниці, на інші
територіальні одиниці одного з нею рангу.

Типологічний вид зонування передбачає вияв
лення і виділення відповідних типів територіаль
них одиниць того чи іншого порядку (рангу) на ос
нові врахування найбільш загальних і суттєвих

ознак, що властиві їм, і відмову від врахування
багатьох окремих особливостей цих одиниць
(здійснюється логічна операція «ділення понят
тя»). При цьому характеристика дається не кожно
му конкретному контуру, виділеному на карті (як
при індивідуальному виді зонування), а групі кон
турів цього типу. Виокремлені типологічні тери
торіальні одиниці на відміну від індивідуальних
можуть існувати у вигляді розрізнених ділянок, на
будьякій відстані одна від іншої.

У процесі практичної роботи на відповідних її
етапах часто буває доцільним переходити від одно
го виду зонування до іншого, а на подальшому
етапі — нерідко здійснювати зворотній перехід.
Такий вид зонування називається змішаним. 
На практиці природничого зонування він широко
розповсюджений. Як правило, найбільші тери
торіальні одиниці виокремлюються як індивіду
альні, а менші — як типологічні.

Оціночне зонування, з точки зору логіки, — зо
нування типологічне і поділяється на два види:
порівняльне і кількісне. Порівняльне зонування,
на мій погляд найбільш широко буде застосовува
тися при здійсненні зонування земель на загально
державному рівні, кількісне — на регіональному
та місцевому рівнях.

З онування здійснюється на відповідних прин
ципах і на основі ознак (критеріїв) вибраних

дослідником. Принципи і ознаки зонування — по
няття різні, підміняти їх не можна. Принципи — 
ті логічні правила, найважливіші методичні поло
ження, яких треба дотримуватися при проведенні
будьякого типу, виду чи різновиду зонування. 
Під ознаками (класифікаційними) зонування ро
зуміють ті вибрані і обґрунтовані дослідником озна
ки, на основі яких відбувається поділ територіаль
них одиниць при індивідуальному зонуванні та
класифікація (типізація) територіальних одиниць
різного рангу при типологічному зонуванні.

На основі узагальнення методичних положень
різнорідних видів природничого зонування пропо
ную такі основні принципи щодо зонування земель:

зонування повинно проводитися з урахуванням
ландшафтної структури території та якісної
характеристики земель;
зонування повинно забезпечувати екологічні
пріоритети землекористування;
сума виділених при зонуванні територіальних
одиниць повинна бути рівною площі ділимих
земель при індивідуальному виді зонування або
об’єму класифікованого (ділимого) поняття у
випадку типологічного зонування;
ознаки, за якими проводиться розподіл земель
(чи класифікуються територіальні одиниці),
повинні бути вибрані так, щоб кожна точка
(територіальна одиниця) попадала тільки в одну
із виділених категорій;
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класифікаційна ознака може змінюватися від
одного ступеня зонування до іншого;
зонування має врахувати забудову, що склалася,
транспортну та інженерну інфраструктуру, а та
кож особливі елементи планування в межах
міста, забезпечення їх реконструкції і розвитку
на основі раціонального природокористування і
ресурсозбереження. 

П итання щодо класифікаційних ознак зону
вання також має важливе значення. Адже

вірний підбір тих чи інших ознак визначає зміст і
глибину зонування земель. Ознаки, які пропо
нується покласти в основу зонування земель: роз
поділ земель за категоріями, придатність земель
для використання в галузях економіки, при
датність ґрунтів сільськогосподарських угідь для
вирощування сільськогосподарських культур,
склад ландшафтних комплексів та земельних
угідь, потреба в тих чи інших земельних угіддях у
певному регіоні, правовий статус земель та ін.

З питанням про класифікаційні ознаки зонуван
ня тісно пов’язано питання про логічні варіанти зо
нування. При здійсненні різних видів природничо
го зонування використовуються три логічні
варіанти зонування — А, Б і В.

На практиці частіше застосовують логічні варіан
ти А і Б. Варіант А передбачає введення все більш і
більш жорстких якісних чи кількісних обмежень
класифікаційних ознак в процесі зонування. Слід
відмітити, що цей варіант зонування використову
вати важко, оскільки землі характеризуються як
складна багатокомпонентна система.

Варіант Б передбачає виявлення і виокремлення
земельних одиниць спочатку за однією ознакою,
потім вводиться друга ознака, третя і т.д. Також
використовується варіант В з біфуркацією ознак.

На мій, погляд при здійсненні зонування земель
в Україні найбільш широко варто застосовувати
систему однорядного типологічного зонування. 
В більшості випадків за її застосування буде вико
ристовуватися логічний варіант зонування Б — з
класифікаційними ознаками, що вводяться
послідовно; нерідко використовуватиметься і
варіант В з біфуркацією ознак.

П ри здійсненні зонування земель відбу
вається науково обґрунтоване розміщення

площ з різним господарським або іншим
функціональним призначенням, правовим режи
мом використання, а також науково обгрунтова
ний прогноз їх майбутнього використання. Тому
зонування земель повинно спиратися на всебічне
вивчення морфології ландшафтів з тим, щоб знай
ти найкраще (оптимальне) застосування кожній
морфологічній одиниці з одного боку, а з іншого —
знайти для кожного господарського використання
найбільш адекватні морфологічні одиниці ланд

шафтів. Також потрібне врахування багатоцільо
вих потреб у різноманітних природних ресурсах
відповідно до існуючих та перспективних соціаль
ноекономічних програм.

При здійсненні зонування земель України про
понується виокремлення такої системи таксо
номічних одиниць: Зони 1го порядку (групи
земель); Зони 2го порядку (типи земель); Зони 3го
порядку (підтипи земель); Зони 4го порядку (види
угідь); Зони 5го порядку (земельні ділянки). При
практичному втіленні принципу зонування земель
запропонована назва Зон різного порядку може
уточнюватися, наприклад, можуть бути запропо
новані більш усталені назви таксономічних оди
ниць: зона, провінція, округ, підокруг, район,
підрайон, місцевість, ареал тощо.

Усі землі у межах території України на найви
щому ієрархічному рівні доцільно розділити на три
Зони 1го порядку (групи земель), які визначають
існування основних функціональних типів сучас
ного навколишнього природного середовища: агро
ландшафтну (сільськогосподарську), середовищес
табілізуючу (екологічну) і призначену для
забудови та розташування об’єктів галузей еко
номіки (селитебну або ж урбаністичну). Кла
сифікаційні ознаки зонування — розподіл земель
за категоріями.

Відповідно до наукових розробок автора
співвідношення між цими Зонами 1го порядку
для рівнинної частини України складає,
відповідно, 4550, 3035 і 1520%. Для гірських те
риторій площа земель другої групи Зони 1го
порядку збільшується до 5060% і, відповідно,
зменшується площа земель першої групи до
20–25%. В значній мірі наведені цифри коригу
ються специфікою ландшафтноекологічної струк
тури і соціальноекономічних умов конкретного
регіону. 

Такий підхід дозволяє обґрунтувати пропозиції
щодо наукової організації використання й охорони
земель, їх перерозподілу між галузями економіки з
урахуванням потреб сільського, лісового і водного
господарств, промисловості, транспорту, енергети
ки, розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчо
го, рекреаційного, історикокультурного призна
чення, природнозаповідного фонду та іншого
природоохоронного призначення тощо.

Агроландшафтну групу земель Зони 1го поряд
ку складають землі категорії сільськогоспо
дарського призначення. Це агроландшафти, що по
требують для існування й розвитку постійної
значної енергетичної підтримки людини, території
з дуже збідненим біорізноманіттям, виснажені і
захімізовані. Товарне аграрне виробництво має
бути розміщене головним чином на родючих, висо
копродуктивних та екологічно стійких земельних
угіддях, а показники сільськогосподарського ос
воєння та розораності доведені до екологічних
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нормативів. Тут найбільш важливими є землі з
особливо цінними ґрунтами. Це головне
національне багатство України, використання їх
повинно бути виключно землеробське. З погіршен
ням якісних характеристик цих ґрунтів особливо
цінні землі послідовно змінюються (трансформу
ються) на землі середньої якості і, врешті, на дегра
довані та малопродуктивні землі. На межі між де
градованими і малопродуктивними землями та
землями середньої якості (в межах останніх) знахо
дяться особливо гірші землі, які в певних регіонах
при недостатній площі деградованих та малопро
дуктивних земель можуть бути резервом для
несільськогосподарського використання. Деградо
вані та малопродуктивні землі, і особливо ті, що пе
ребувають у кризовому та передкризовому стані,
передбачаються для здійснення консервації.

У подальшому здійснюється розподіл земель цієї
групи Зони 1го порядку на Зони 2го порядку —
сільськогосподарського та виробничогоспо
дарського використання, а у межах сільсько
господарської Зони 2го порядку, виходячи з при
датності ґрунтів для вирощування сіль
ськогосподарських культур, виділяються такі
Зони 3го порядку:

польова;
ґрунтозахисна;
садівнича;
сіножатнопасовищна;
спеціальна — для вирощування лікарських рос
лин, квітів, розсадників;
змішана;
для використання закритого ґрунту (теплиці,
парники);
для наукового використання;
для індивідуального та колективного викорис
тання.
У межах польової, ґрунтозахисної та сіножат

нопасовищної Зон 3го порядку доцільно виділи
ти Зони 4го порядку, або три екологотехно
логічні групи земель (ЕТГ). Такий поділ
покладено в основу контурномеліоративної ор
ганізації території (КМОТ):

землі І ЕТГ складають повнопрофільні та слабоде
градовані ґрунти на плато та схилах до 3°, які за
необхідності використовуються для розміщення
зернопаропросапних сівозмін і вирощування
культур за інтенсивними технологіями;
землі II ЕТГ — схили 35° зі слабо та середньоде
градованими ґрунтами, які використовуються із
застосуванням біологічних принципів землероб
ства для вирощування культур суцільного
посіву і багаторічних трав, тобто, зерно
трав’яних або трав’янозернових сівозмін;
землі крутістю від 5° до 7° складають III ЕТГ, їх
відводять під залуження.
Садівничу Зону 3го порядку за інтенсивністю і

характером використання також поділяють на

Зони 4го порядку — три екологотехнологічні гру
пи. До І ЕТГ відносяться багаторічні насадження
на схилах до 5°, в межах якої насадження розміщу
ють прямолінійно або прямолінійними відрізками;
до II ЕТГ — на схилах 510°, де проводять контурне
розміщення насаджень паралельно горизонта
лям; до III ЕТГ — схили 10°, які, як правило, те
расують під насадження.

Середовищестабілізуючу групу земель Зони
1го порядку представляють землі, що мають
екологічне значення, а саме землі категорії
лісогосподарського призначення та водного
фонду, природнозаповідного фонду та іншо
го природоохоронного призначення, оздо
ровчого, рекреаційного та історикокуль
турного призначення.

За нинішньої структурі землекористуван
ня середовищестабілізуючі території займа
ють близько 23% території України. Крім
того, вони дуже нерівномірно розташовані,
складаючи більше 50% у гірських Карпа
тах і близько 5% у сухостеповій природ
носільськогосподарській зоні. Такий же
нерівномірний локальноострівний ха
рактер розташування мають природні
території, що охороняються державою.
За останні десятиріччя площа об’єктів
природнозаповідного фонду України
збільшилась більше ніж вдвічі і скла
дає зараз близько 4% території
України (міжнародний рівень — 5% і
більше). Існуюча мережа природно
заповідного фонду не повністю за
безпечує вирішення актуальних
завдань охорони природи та не
відображає різноманітність зе
мельних ресурсів України і тому
потребує перегляду. 

У межах цієї групи земель Зо
ни 1го порядку доцільно виок
ремити такі Зони 2го порядку:

заповідну, яка включає такі
Зони 3го порядку: заповідна;
заповіднорекреаційна; при
родоохоронна — природні
об’єкти; природоохоронна
— штучно створені об’єкти.
У межах Зон 3го порядку
доцільно виділити такі
функціональні Зони 4го
порядку: експозиційна,
наукова, адміністрати
вногосподарська;
оздоровчу, яка включає
такі Зони 3го порядку:
курортносанаторна;
лікувальнооздоровча
місцевість;
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рекреаційну, яка
включає такі Зони 

3го порядку: дачна;
для організації відпо

чинку населення; для
проведення туризму та

спортивних заходів. У
межах Зон 3го порядку

можна виділити такі Зони
4го порядку: заповідна,

зона стаціонарної рекре
ації, зона регульованої рек

реації, господарська зона;
історикокультурну, яка

включає такі Зони 3го по
рядку: археологічну; історич

ну; об’єктів монументального
мистецтва; об’єктів архітекту

ри та містобудування; об’єктів
садовопаркового мистецтва;

об’єктів науки і техніки; ланд
шафтну. У межах Зон 3го поряд

ку доцільно виділити такі
функціональні Зони 4го порядку:

наукова, навчальна, екскурсійна та
охоронна; 

лісогосподарську, яка включає такі
Зони 3го порядку: виробничу (вироб

ництво деревини), захисну (у природо
охоронних та біологічних цілях);

водогосподарську, яка включає такі
Зони 3го порядку: виробничу (вироб

ництво риби); захисну (захисну приро
доохоронну і у біологічних цілях);

спеціальну.
Заповідні зони призначені для створен

ня та функціонування об’єктів природно
заповідного фонду і їх охорони; оздоровчі

— для будівництва та обслуговування оздо
ровчих закладів, а також інших об’єктів,

пов’язаних з використанням родовищ міне
ральних, термальних вод, лікувальних гря

зей, бішофіту, озокериту та використання
інших природних ресурсів з оздоровчою ме

тою; рекреаційні — для проведення спортив
них та туристичних заходів і для організації

відпочинку населення; історикокультурні —
для збереження і утримання об’єктів історико

культурної спадщини та проведення історичних
досліджень; лісогосподарські — для ведення лісо

вого господарства та будівництва і обслуговування
господарських будівель і споруд, пов’язаних з ве
денням лісового господарства, а також для
розміщення лісомеліоративних станцій; водогоспо
дарські — для догляду за водними об’єктами, гідро
технічними і гідрометричними спорудами та ін.

Селітебну або ж урбаністичну групу земель Зони
1го порядку представляють землі, призначені для

забудови та розташування об’єктів галузей еко
номіки, а саме таких категорій за цільовим призна
ченням: житлової та громадської забудови, землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення. 

Селітебне (урбаністичне) землекористування на
сьогодні є нераціональним і витратним. Щільність
міського населення і житлового фонду у містах в 23
рази нижча нормативної, а щільність міської забудо
ви не перевищує 55% нормативної. Ряд галузей
відзначається надмірною землеємністю. Так, не мен
ше 40% території підприємств чорної металургії і
теплоенергетики займають відвали, хвостосховища,
шламонакопичувачі та інші вмістилища. Широке за
стосування відкритого способу добування корисних
копалин призводить до знищення ґрунтового покри
ву на значних площах. У той же час постійно зменшу
ються обсяги рекультивації порушених земель.

Оптимізація використання земель цієї групи
носить господарський характер і буде спрямована
на реалізацію державної політики щодо зниження
техногенного навантаження в найбільших промис
лових районах, де зосереджена надмірна кількість
великих підприємств та вивільняються території
від техногенного навантаження. Нове реформуван
ня повинно мати цілі більш рівномірного
розміщення продуктивних сил на території
країни, різкого підвищення господарської та куль
турної ролі малих і середніх міст і поселень, малих
і середніх підприємств і виробництв блокомодуль
ного типу з високим рівнем використання джерел
енергії, розосередження вторинних і малих пер
винних джерел виробничих ресурсів.

У межах цієї групи земель Зони 1го порядку
доцільно виділити такі Зони 2го порядку:

житлову;
суспільноділову;
виробничу;
наукову та наукововиробничу;
інженерної та транспортної інфраструктури;
для розміщення військових об’єктів;
спеціального призначення.
Зонуванням житлових зон встановлюються пра

вила стосовно:
щільності забудови:
основних параметрів інженернотранспортних
комунікацій, зелених насаджень, пішохідних
шляхів, санітарнозахисних розривів і інших
структурних елементів нерухомості в містобу
дуванні;
розташування соціальнопобутових і культур
них об’єктів для обслуговування населення;
умов використання земель у межах охоронних і
санітарнозахисних зон, зон особливого режиму
використання земель, а також порядок відшко
дування збитків власникам землі та землекорис
тувачам, яких вони можуть зазнати внаслідок
встановлення таких зон; 
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умов передачі в оренду земельних ділянок, на
яких розташовані об’єкти реконструкції за
старілого житлового фонду та умов справляння
орендної плати за ці земельні ділянки на період
будівництва;
порядку і обсягів компенсаційних виплат влас
никам земельних ділянок приватної власності з
об’єктами застарілого житлового фонду у разі
виникнення потреби у таких землях згідно із
затвердженою містобудівною документацією;
напрямів тимчасового використання земельних
ділянок, що належать до зони перспективної
забудови;
іншого використання земель.
У межах житлової Зони 2го порядку доцільно

виділити такі Зони 3го порядку:
зони забудови індивідуальними житловими бу
динками;
зони забудови малоповерховими житловими бу
динками;
зони забудови середньоповерховими житловими
будинками;
зони забудови багатоповерховими житловими
будинками;
зони забудови інших видів;
зони перспективного використання;
зони рекреаційних територій, які зайняті
міськими лісами, скверами, парками, міськими
садами, ставками, озерами, водоймищами, пля
жами; зони в межах інших територій, які вико
ристовуються і призначені для відпочинку,
туризму, занять фізичною культурою й спортом;
зони територій, що особливо охороняються, і які
включають землі, що мають особливе природо
охоронне, наукове, історикокультурне, естетич
не, рекреаційне, оздоровче й інше особливо
цінне значення.
У житлових зонах допускається розміщення: 
окремо розташованих, убудованих або прибудо
ваних об’єктів соціального й комунальнопобу
тового призначення;
об’єктів охорони здоров’я;
об’єктів дошкільної, початкової загальної і се
редньої (повної) загальної освіти;
культових будинків;
стоянок автомобільного транспорту;
гаражів;
об’єктів, пов’язаних із проживанням громадян;
територій, призначених для ведення садівниц
тва й дачного господарства.
Суспільноділові зони призначені для розміщен

ня об’єктів охорони здоров’я, культури, торгівлі,
громадського харчування, соціального й кому
нальнопобутового призначення, підприємницької
діяльності, об’єктів середнього професійного й ви
щого професійного утворення, адміністративних,
науководослідних установ, культових будинків,
стоянок автомобільного транспорту, об’єктів діло

вого, фінансового призначення, інших об’єктів,
пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності гро
мадян. В суспільноділові зони можуть включати
ся житлові будинки, готелі, підземні й
багатоповерхові гаражі.

У межах суспільноділової зони 2го порядку
доцільно виділити такі зони 3го порядку:

зони ділового, суспільного й комерційного при
значення;
зони розміщення об’єктів соціального й кому
нальнопобутового призначення;
зони обслуговування об’єктів, необхідних для
здійснення виробничої й підприємницької
діяльності;
суспільноділові зони інших видів.
Виробничі зони, зони інженерної й транспортної

інфраструктури призначені для розміщення про
мислових, комунальних і складських об’єктів,
об’єктів інженерної й транспортної інфраструкту
ри (споруд і комунікацій залізничного і авто
мобільного транспорту, зв’язку) і встановлення
санітарнозахисних зон таких об’єктів.

У межах виробничої зони, зон інженерної й
транспортної інфраструктур 2го порядку виділя
ються такі Зони 3го порядку:

виробничі зони (зони розміщення виробничих
об’єктів з різними нормативами впливу на на
вколишнє природне середовище);
комунальні зони (зони розміщення комуналь
них і складських об’єктів, об’єктів житлово
комунального господарства, об’єктів транспор
ту, об’єктів оптової торгівлі);
зони для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств з видобування та переробки корис
них копалин. В цій зоні виділяються такі Зони 
4го порядку — з видобування і переробки ко
рисних копалин відкритим способом; з видобу
вання і переробки корисних копалин закритим
способом; для зберігання відходів добувної
промисловості (порушені землі);
інші види зон виробничої, інженерної й транс
портної інфраструктури.
В межах території великих міст визначаються

зони для розміщення і розвитку наукових установ,
що залежать від характеру дослідницької діяль
ності та специфіки виробництва. 

У межах наукової та наукововиробничої Зони 
2го порядку виділяються такі Зони 3го порядку:

наукова зона;
наукововиробнича зона.
У межах Зони 2го порядку, призначеної для

розміщення військових об’єктів, виділяються такі
зони 3го порядку:

для розміщення і постійної діяльності Збройних
Сил України;
для розміщення і постійної діяльності установ
Служби безпеки України;
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для розміщення і постійної діяльності органів
охорони державного кордону;
для розміщення і постійної діяльності органів
виконання покарань;
для розміщення і постійної діяльності органів
цивільного захисту населення;
для розміщення і постійної діяльності спеціаль
ної служби транспорту;
для розміщення і діяльності іноземних військо
вих формувань.
У межах Зони 2го порядку спеціального при

значення виділяються такі Зони 3го порядку:
зони, зайняті цвинтарями, крематоріями, ското
могильниками, об’єктами розміщення відходів
споживання;
зони, зайняті іншими об’єктами, розміщення
яких може бути забезпечено тільки шляхом
виділення зазначених зон і неприпустимо в
інших територіальних зонах.
В межах Зон 3го порядку можуть бути виділені

Зони 4го порядку, що відповідають видам угідь за
шифром графи форми № 6зем, а також Зони 5го
порядку — земельні ділянки.

О чевидно, що зонування земель повинно
здійснюватися з різною деталізацією, тобто

повинно проводитися на загальнодержавному,
регіональному та місцевому рівнях, з відмінностя
ми у завданнях та механізмах практичного засто
сування. 

Правовий режим земель повинен встановлюва
тися залежно від приналежності земель до певної

категорії й розміщення їх у тій або іншій
функціональній зоні. При таких підходах тери
торіальне зонування земель здобуває ключове зна
чення при здійсненні будьякої економічної діяль
ності. Якщо правовий режим земель не буде
братися до уваги, то, скажімо, підприємницька
діяльність, у тому числі в інвестиційній сфері,
може виявитися неефективною.

Для цього потрібно розробити землевпорядні,
природоохоронні та містобудівні регламенти для
кожної Зони, якими встановлюються види і пара
метри дозволеного використання земель та їх
охорони (режим землекористування), а також
межі допустимих змін їх параметрів у від
повідній Зоні. Також є обов’язковим дотримання
встановленого правового режиму землекористу
вання у визначених межах Зон для фізичних і
юридичних осіб, органів державної влади та
місцевого самоврядування.

Конкретні варіанти зонування земель залежать
від багатьох факторів: існуючої системи землеко
ристування, природної структури ландшафтів,
історичної спадщини, соціальних цілей тощо. Вва
жаємо, що усі принципові питання щодо зонуван
ня земель повинні вирішуватися з широким залу
ченням громадськості та реалізовуватися під її
контролем.

Впровадження «зонінгового» підходу до розподілу
земель для задоволення різних суспільних потреб
вимагає внесення істотних змін у земельне законо
давство. Насамперед, необхідно доопрацювати й
прийняти Закон України «Про зонування земель».
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ВИСНОВКИ

ЗАПРОПОНОВАНО ТЕОРЕТИКОDМЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДD
ХОДИ ДО ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ. У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИДІЛИТИ ЗОНИ ВІД 1DГО
ДО 5DГО ПОРЯДКІВ: ЗОНИ 1DГО ПОРЯДКУ (ГРУПИ
ЗЕМЕЛЬ), ЗОНИ 2DГО ПОРЯДКУ (ТИПИ ЗЕМЕЛЬ),
ЗОНИ 3DГО ПОРЯДКУ (ПІДТИПИ ЗЕМЕЛЬ), ЗОНИ 4DГО
ПОРЯДКУ (ВИДИ УГІДЬ), ЗОНИ 5DГО ПОРЯДКУ
(ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ). ДЛЯ КОЖНОЇ З ВИДІЛЕНИХ
ЗОН ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ПРАВОВИЙ, ПРИРОДОD
ОХОРОННИЙ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ РЕГЛАМЕНТИ.



Петро КОЗЬМУК, 
доцент кафедри землевпорядкування 
та кадастру Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича, кандидат економічних наук, 
Почесний землевпорядник України

Андрій КОЗЬМУК,
інженер?землевпорядник Чернівецької регіональної філії 
ДП «Центр державного земельного кадастру» 

ДОСЛІДЖУЮТЬСЯ ТЕРИТОРІЇ З ЛАНДШАФТОМ, НА ФОР4
МУВАННЯ ЯКОГО МАЮТЬ СУТТЄВИЙ ВПЛИВ КАРСТОВО4
СПЕЛЕОЛОГІЧНІ ЯВИЩА І ОБ’ЄКТИ. ЦІ ОБСТАВИНИ
ВИМАГАЮТЬ ФОРМУВАТИ ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ У СКЛАДІ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ, СПРЯМОВАНОГО НА РАЦІОНАЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНУ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ, З
ОДНОЧАСНОЮ НАЛЕЖНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТЕРИТОРІЙ
(ОБ’ЄКТІВ) ПРИРОДНО4ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ.

ЯК НЕ ЗАШКОДИТИ ДОВКІЛЛЮ?

УДК 332,3:502.3

С пеліокарстові об’єкти
в Україні (печери з ви

ходами на поверхність і кар
сти з лійками та проваллями
з поверхні землі) мають
суттєвий вплив на форму
вання сучасного ландшафту.

Зазначені об’єкти (яви
ща) мають значне поширен
ня в АР Крим, в Одеській,
Вінницькій, Хмельницькій,
Тернопільській, Львівській,
І в а н о  Ф р а н к і в с ь к і й ,
Чернівецькій та інших обла
стях.

В Чернівецькій області
(вона найменша в Україні —
1,34%) обліковується 142

підземні порожнини при
родного походження загаль
ною довжиною 106,8 км та
об’ємом 745 тис.куб.м.

Карстові явища та спелео
карстові утворення поширені
на території 10 адміністрати
вних районів (крім Гли
боцького та Чернівців), проте
найбільші соціальноеко
логічні проблеми існують в
зоні поширення гіпсового
карсту (північна частина
Кіцманського, За
ставнівського, Хотинського,
східної частини Новосе
лицького районів), особливо
у смузі розвитку розгалуже



27E  m a i l :  z e m v i s n u k @ u k r . n e t

ної карстовопечерної системи «Попелюшка», кар
стової системи басейнів річок СовицяКіцманська,
Онут, Дорошівецького потоку.

Карстових лійок та проваль з поверхні землі на
території області понад 4 тисячі. Їх діаметр від 2 до
100 метрів. Основний діаметр лійок становить 10
20 метрів. Густота карстових лійок в окремих
місцевостях становить до 50 на кв.км, а коефіцієнт
площадної закарстованості до 2025 відсотків (те
риторії Киселівської та Борівецької сільських рад
Кіцманського району).

Карстові утворення суттєво ускладнюють ме
ханізований обробіток та використання землі. Не
обхідно створювати охоронні зони — зони санітар
ної охорони з тим, щоб запобігти потраплянню до
них поверхневих стічних вод, забруднюючих речо
вин, відходів виробництва.

Водяні потоки в карстових порожнинах (колек
торах) не проходять належної природної очистки, а
це небезпечно з огляду на те, що вони подекуди є чи
не основним джерелом водопостачання та водови
користання. Отже, основне завдання землеустрою
поверхні землі із спеліокарстовими об’єктами за	
побігти хімічному, механічному та бак	
теріологічному забрудненню підземних вод через
карстові лійки, провали тощо.

Щоб зменшити негативний антропогенний
вплив на земельні ресурси, запровадити науково
обґрунтоване землевпорядкування у місцях поши
рення спеліокарстових об’єктів, пропонуємо деякі
новації до землеустрою в зазначених регіонах.

Л іквідовано монополію держави на землю,
завершується передача земель у власність

фізичних та юридичних осіб, починає діяти еко
номічний механізм регулювання земельних відно
син. Зазначене потребує чіткого врегулювання за
ходів та дозволених видів використання земельних
ділянок їх власниками і користувачами, зокрема в
місцях поширення карстовоспелеологічних явищ
і об’єктів.

Вживаючи термін «карст», уявляємо сукупність
процесів і явищ, що виникають у гірських породах
за певний період часу і утворюють специфічні
підземні та поверхневі форми рельєфу. Карст ха
рактерний для місць близького залягання чи вихо
ду на поверхню відкладів карбонатних порід (вап
няків різного походження, доломітів, мармурів),
сульфатів (гіпсів, гіпсоангідритів) та галоїдів (ку
хонної та калійної солей), пісковиків, гравелітів та
конгломератів на розчинному цементі, деяких
інших достатньо розчинних відкладів. Внаслідок
розчинення і винесення з водою цих сполук за межі
геосистеми утворюються підземні порожнини, а
також провали над галереями. Для місць
поширення карсту характерний провально
западинний рельєф, зрідженість, розірваність чи
повна відсутність наземної річкової мережі, скельні

виходи геологічних порід. З провалами генетично
пов’язані обвальнозсувні, та ерозійні процеси,
поглинання поверхневого стоку і переведення його
у підземний. Усе це в комплексі призводить до
погіршення інженерногеологічної ситуації з
відповідними екологічними, технічними та
соціальноекономічними наслідками, і до
зростання кількості дрібноконтурних та строкатих
угідь.

З карстом пов’язано багато складних еко
логічних проблем. Не всі можна розгледіти оком.
Карстові води, особливо у гіпсах, високомінералізо
вані і не придатні для повсякденного споживання і,
зокрема, у опалювальних системах. У карстових
колекторах вода не проходить належної природної
очистки, а тому її санітарноекологічні показники
прямо залежать від санітарноекологічного стану
поверхні водозборів, особливо в місцях поглинання
водостоків карстовими лійками.

Найтиповіші негативні дії людини у регіонах
поширення карсту:

забруднення карстових лійок побутовим та ви
робничим сміттям, органічними та неорганічни
ми рештками різного походження, в т.ч.
влаштування смітників та скотомогильників,
зливання відпрацьованих нафтопродуктів, ски
дання тари від отрутохімікатів тощо;
інтенсифікація водообміну внаслідок непроду
маних гідромеліоративних та гідротехнічних
робіт, відкачування вод з котлованів кар’єрів,
скидання у лійки вод техногенного походження,
забруднення вод хімічними сполуками;
пошкодження чи руйнування цінних спелеокар
стових об’єктів;
активізація супутніх геодинамічних процесів —
обвалів, зсувів, ерозії грунтів.
Карстові процеси динамічні, темпи їх розвитку

залежать від літологічного типу карсту, інтенсив
ності водообміну та хімічного складу вод, інших
чинників. У більшості випадків темпи карстогене
зу, вірогідність місць виникнення провалів не
піддаються прогнозуванню, а тому важливим захо
дом є організація постійного карстовоспелео
логічного моніторингу.

Карстові процеси не завжди призводять до фор
мування підземних порожнин. Крім того, карсто
вий тип печер є одним з 26 інших генетичних типів
підземних порожнин, хоча порожнини карстового
походження складають майже 90 відсотків їх за
гальної кількості. Тому задля зручності оперуван
ня поняттями споріднених за формою природних
та антропогенних підземних утворень ми вжи
ваємо термін карстово	спелеологічний об’єкт.

Загалом, у різноманітному спектрі всіх еко
логічних проблем питома вага еколого дестабілізу
ючих чинників, пов’язаних з особливостями гео
логічної будови та протіканням геодинамічних
процесів, становить від 70 до 90 відсотків.
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Належну охорону ландшафтів, земель та підзем	
них карстових вод пропонуємо організувати шляхом
розробки спеціальної технічної документації із зем	
леустрою в місцях поширення карстових явищ і кар	
стово	спелеологічних об’єктів, активізації інфор	
маційно	роз’яснювальної роботи щодо оптимізації
природокористування в цих місцях, екологічних
знань та свідомості населення, а також вжиття до по	
рушників екологічного і земельного законодавства
заходів адміністративного та іншого впливу.

З аходи, спрямовані на охорону об’єктів при
роднозаповідного фонду та іншого природо

охоронного призначення, до яких віднесено кар
стовоспелеологічні об’єкти, важливі карстові
лійки та джерела, необхідно розробляти з ураху
ванням конкретних ландшафтних умов у всіх ви
дах документації із землеустрою окремим розділом
екологічного та природоохоронного напрямів.

На повноту і якість таких заходів необхідно
звертати особливу увагу під час приватизації та
складання документів, що посвідчують право на
земельні ділянки.

Власник землі має бути належно проінформова
ним про природні властивості та особливості еко
логічної ситуації на конкретній земельній ділянці.
Володіючи достовірною і повною інформацією про
земельну власність, він зможе вибрати з дозволе
них видів використання земельної ділянки найе
фективніший. Відомості про наявність карстових
явищ та карстовоспелеологічних об’єктів на зе
мельній ділянці можуть кардинально змінити
наміри власника. 

Отже, всі карстовоспелеологічні об’єкти повинні
мати статус природоохоронного об’єкту і бути
включені до земель природнозаповідного фонду.

Крім того, залежно від статусу природоохорон
ного карстовоспелеологічного об’єкту (загально
державного, місцевого значення) буде залежати
розмір охоронних та санітарнозахисних зон, які
встановлюватимуться навколо таких об’єктів з ме
тою охорони і захисту їх від несприятливих дій
різних антропогенних чинників.

Відповідно до положень Земельного кодексу Ук
раїни, землі природнозаповідного фонду (ПЗФ) мо
жуть перебувати у державній, комунальній та при
ватній власності, порядок використання яких
визначає закон. На землях ПЗФ заборонена будьяка
діяльність, яка негативно впливає або може вплину
ти на стан природних комплексів, чи перешкоджає
їх використанню за цільовим призначенням.

Метою складання планів землеустрою територій
з наявними карстово	спелеологічними об’єктами
та меж їх санітарно	охоронних зон в умовах існу	
вання різних форм власності на землю є:

забезпечення формування земель (територій)
ПЗФ та іншого природоохоронного призначення;
забезпечення формування зон санітарної охоро

ни (охоронні, буферні зони) навколо особливо
цінних об’єктів природнозаповідного та іншого
природоохоронного призначення;
забезпечення передумов для оперативної ор
ганізації раціонального використання земель
них ресурсів;
організаційноправової основи формування зе
мель природнозаповідного та іншого природо
охоронного призначення як категорії земель з
особливим порядком їх використання;
створення належних передумов для здійснення
землеустрою на національному, регіональному,
місцевому та господарському рівнях;
здійснення охорони земель та інших природних
ресурсів;
створення належної інформаційної бази для ве
дення державного земельного кадастру.

Р оботи із землеустрою щодо визначення тери
торій об’єктів ПЗФ і карстовоспелео

логічних об’єктів виконуються, як правило, одно
часно на території всього району з деталізацією по
сільській, селищній, міській радах (адміністрати
вно територіальне утворення). Технічна докумен
тація щодо формування територій карстовоспе
леологічних об’єктів складається по
адміністративнотериторіальних одиницях.
Збірний план земель зазначених об’єктів, на якому
показується ситуаційний та кадастровий план їх
розташування, виготовляється на територію
відповідної районної ради.

Технічну документацію із землеустрою в місцях
поширення карстовоспелеологічних явищ і
об’єктів розробляють державні землевпорядні ус
танови і організації та інші суб’єкти господарюван
ня, які отримали право на цей вид робіт, на до
говірних засадах за кошти фондів охорони
навколишнього природного середовища, землев
ласника та землекористувача. Вартість робіт виз
начається договором, виходячи з їхньої тру
домісткості.

Технічна документація із землеустрою території
в місцях поширення карстовоспелеологічних
об’єктів включає:

виписку з рішення (копія) про створення природ
нозаповідного карстовоспелеологічного об’єкту;
повну назву об’єкту ПЗФ та його коротку харак
теристику;
паспорт (свідоцтво) реєстрації об’єкту ПЗФ та
його охоронне зобов’язання;
збірний план землеволодінь та землекористу
вань масиву, кварталу, урочища з визначеним
місцем розміщення об’єкту (об’єктів) ПЗФ;
матеріали польового обстеження території, жур
нали й абриси геодезичних (топографічних)
вимірювань, каталоги координат окружних
меж, відомості обчислення площ, експлікації зе
мельних угідь тощо;
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кадастровий план земле
володіння чи землекори
стування з нанесеною те
риторією ПЗФ та
визначеними охоронно
санітарною зоною і об
меженням на землекори
стування, організацією
підходу (під’їзду);
висновки державної еко
логічної та землевпоряд
ної експертиз; 
результати розгляду та
затвердження докумен
тації із землеустрою у по
рядку визначеному земельним законодавством; 
акт визначення (встановлення, відновлення)
зовнішніх меж ПЗФ та зон обмежень на землеко
ристування (засвідчене на місцевості);
акт прийомупередачі території об’єкту ПЗФ
відповідним природоохоронним організаціям (з
вилученням земельної ділянки), а в разі створення
цих територій ПЗФ без вилучення земельних діля
нок — під охорону землевласників чи землекорис
тувачів (підприємств, організацій, установ, грома
дян) з оформленням охоронного зобов’язання.
Технічна документація розробляється на

підставі завдання, яке видається замовником (при
родоохоронна організація, орган місцевого самов
рядування) за погодженням з місцевим державним
органом земельних ресурсів. При необхідності мо
жуть видаватись технічні умови з метою урахуван
ня в роботі спеціальних та місцевих умов.

До обґрунтування матеріалів щодо формування
територій об’єктів ПЗФ, складання планів земле
користувань залучаються фахівці місцевих приро
доохоронних органів, державних органів земель
них ресурсів, органів місцевого самоврядування,
громадські організації.

Формування територій карстовоспелеологічних
об’єктів (заказників) та складання планів землеко
ристувань, меж зон обмеженого використання зе
мель (обтяжень, земельних сервітутів) здійсню
ється у такій послідовності:

підготовчі роботи;
обгрунтування правової основи формування те
риторії та складання плану землекористування
об’єкту ПЗФ, зон обмеження, обтяження,
земельних сервітутів, а також виконання
технічних робіт;
написання пояснювальної записки до технічної
документації;
розгляд, погодження та затвердження докумен
тації із землеустрою у встановленому законодав
ством порядку;
свідчення на місцевості, оформлення доку
ментів, що посвідчують право землекористуван
ня, державна реєстрація земельної ділянки;

формування та
передача замов
никам і в архів
документації із
землеустрою.
При виконанні

польових вишуків і
обстежень не
обхідно дотримува
тись правил техніки
безпеки, встановле
них чинним законо
давством для цих
видів робіт.

Підготовчі роботи проводяться з метою:
аналізу наявності та достовірності плановокар
тографічних матеріалів;
вивчення наявної документації та інформації про
наявність та розміщення спелеокарстових
об’єктів;
встановлення фактичного складу угідь і площ
земель землеволодінь та землекористувань в
місцях поширення карсту чи розміщення кар
стовоспелеологічних об’єктів чи заказників;
визначення правового режиму земель в місцях
поширення карсту чи розміщення карстовоспе
леологічних об’єктів чи заказників;
уточнення на місцевості складу власників та ко
ристувачів земельних ділянок, інтереси яких
зачіпатимуться в ході робіт із землеустрою.
Уточнюють правовий статус карстовоспелео

логічних об’єктів та заказників, які будуть визна
чальними у формуванні земельних ділянок (тери
торій) для включення до відповідних об’єктів ПЗФ
або передачі на баланс органам місцевого самовря
дування, підприємствам, організаціям, установам,
громадянам, без вилучення земель зазначених
об’єктів з їх фактичного користування (власності).

Під час підготовчих робіт проводиться збиран
ня, систематизація та аналіз земельнокадастро
вих, плановокартографічних, екологічних, кар
стовоспелеологічних матеріалів, результатів
польових обстежень і вишукувань.



Збирають, вивчають і систематизують:
плани землекористувань наземних зйомок ос
танніх років, в т.ч. результатів коригувань пла
новокартографічних матеріалів;
топографічні карти з нанесеними карстовоспе
леологічними об’єктами та заказниками;
матеріали відомчих зйомок, зокрема карстово
спелеологічних об’єктів та заказників;
контактні відбитки або аерофотознімки останніх
аеровильотів, наявні космічні знімки, тощо;
збірні плани землекористувань та землево
лодінь, за рахунок яких формуватимуться тери
торії карстовоспелеологічних об’єктів і заказ
ників та визначатимуться зони обмежень та
обтяжень (земельні сервітути) на використання
земель не залежно від форм власності на землю;
документацію із землеустрою, яка виконувалась
на території адміністративнотериторіального
утворення та місце розміщення карстовоспелео
логічних об’єктів і заказників;
матеріали технічної документації щодо видачі
державних актів на право власності та право
постійного користування земельними ділянка
ми, договорів оренди землі;
відомості та матеріали топографогеодезичних зйо
мок, карстовоспелеологічних вишуків і обстежень;
матеріали радіологічних зйомок і зйомок іншого
техногенного забруднення територій в місцях
розміщення карстовоспелеологічних об’єктів;
відомості щодо якісного стану земель, інтенсив
ності прояву ерозійних процесів та інші з даного
питання, наявні на час проведення землеустрою;
показники фактичного накопичення забрудню
ючих речовин у продукції рослинництва й тва
ринництва, в ландшафтах адміністративних ут

ворень та на прилеглих територіях, з яких мож
ливе поглинання поверхневого стоку вод карсто
воспелеологічними утвореннями;
списки власників та користувачів земельних
ділянок, орендарів, залучених до робіт із земле
устрою з вищевикладеного;
експлікації земельних ділянок, за рахунок яких
ведуться роботи із землеустрою карстовоспелео
логічних об’єктів та заказників.
Обстежуючи території у місцях поширення кар

стових явищ та карстовоспелеологічних об’єктів,
встановлюють повноту і достовірність переліченої
інформації, визначають попередньо зони та тери
торії адміністративнотериторіальних утворень, на
яких надалі здійснюватимуться роботи із землеус
трою. При потребі виконують вишуки на місце
вості й опрацьовують їх дані.

Завдання для формування територій під карсто
воспелеологічні об’єкти та заказники, а також
санітарні та охоронні зони розробляють, виходячи
із наукової цінності, особливостей природоохорон
ного режиму та характеру функціонування кон
кретного об’єкту ПЗФ і відповідно до законодавчих
та нормативних актів.

В изначення та узгодження меж територій
карстовоспелеологічних об’єктів та заказ

ників, їх охоронних та захисних зон з обмеженням
певних видів використання земель, які знаходять
ся у користуванні чи власності фізичних чи юри
дичних осіб, засвідчують на місцевості та на плано
вокартографічному матеріалі у порядку,
встановленому земельним законодавством.

На плані землекористування відображають:
земельні ділянки, надані в установленому по
рядку фізичним та юридичним особам, землі
державної власності, землі загального користу
вання, що знаходяться у віданні місцевих рад;
межі адміністративнотериторіальних утворень,
населених пунктів;
розподіл земельного фонду за формами влас
ності (якщо вони встановлені попередньо);
розміщення тваринницьких ферм, кладовищ,
сміттєсховищ, складів міндобрив та отру
тохімікатів, водозабірні та водоскидні об’єкти
тощо;
розміщення водних об’єктів, комунікацій, лісо
вих насаджень;
характеристики сільськогосподарських угідь
всіх форм власності (площа, шифри агрогруп,
бал бонітету);
розміщення карстовоспелеологічних об’єктів,
заказників та інших об’єктів, які мають приро
доохоронне значення.
До плану додають списки фізичних та юридич

них осібземлекористувачів, в т.ч. і тих, право кори
стування яких не визначено в установленому по
рядку, про що зазначають у додатках.
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Плани формування територій карстовоспелео
логічних об’єктів, їх охоронних та захисних зон з
обмеженням певних видів використання земель
складаються по кожному адміністративнотери
торіальному утворенню окремо і по адміністрати
вному району та області в цілому. В такому поряд
ку складають експлікацію земель (територій)
карстовоспелеологічних об’єктів.

На кожний об’єкт подається окремий план фор
мування та організації території з відображенням:

місця розміщення карстовоспелеологічного
об’єкту;
зовнішніх меж сформованої території об’єкту
(земельної ділянки);
меж охоронних та санітарних зон карстовоспе
леологічного об’єкту;
плану організації розміщення агромеліоратив
ного заходу чи інженернотехнічного захисту
карстовоспелеологічного об’єкту від потраплян
ня поверхневих стічних вод, забруднюючих ре
човин, відходів виробництва, в т.ч. з прилеглих
територій, іншими фізичними та юридичними
особами тощо (на орні вали, водонаправляючі ва
ликанави, водонаправляючі валитераси, вали
розпилювачі, залужені водостоки, прості гідро
технічні споруди);
організації підходу, під’їзду (в залежності від по
треби), інформаційного забезпечення, правоохо
ронного захисту тощо;
дозволених видів використання територій (зе
мельних ділянок) карстовоспелеологічних
об’єктів, зокрема посадки лісових та бага
торічних плодових насаджень тощо.
На кожний карстовоспелеологічний об’єкт

розробляється охоронне зобов’язання з пе
реліком вимог щодо охорони території та об’єкту
природоохоронного фонду під час здійснення
конкретної господарської, управлінської чи
іншої діяльності.

Розробляється та узгоджується схемаграфік ор
ганізації систематичних спостережень за станом
заповідних об’єктів та природних комплексів.

З береження територій та карстовоспелео
логічних об’єктів забезпечується шляхом:

встановлення заповідного чи передбаченого По
ложенням про конкретний карстовоспелео
логічний об’єкт режиму;
проведення комплексних досліджень з метою
розробки наукових основ їх збереження та ефек
тивного використання;
розробка проектнопланувальної документації,
землевпорядкування, проведення екологічних
експертиз та запровадження економічних
важелів стимулювання охорони цих територій і
об’єктів;
здійснення державного і громадського контролю
за додержанням їх охорони та використання;

організація проведення широкого регіонального
та міжрегіонального співробітництва в напрямі
охорони та збереження карстовоспелеологічних
об’єктів і природних комплексів, розміщених на
великих територіях, включення їх до складу
Національної екологічної мережі України (при
необхідності).
Плановокартографічний матеріал розробляють

у масштабі найбільш розповсюджених зйомок ми
нулих років:

адміністративнотериторіального утворення 
(М 1:10000, 1:25000);
населеного пункту (М 1:2000, 1:5000);
окремого об’єкту (М 1:100 — 1:1000).
Відповідно до завдання на розробку докумен

тації із землеустрою склад основних плановокар
тографічних матеріалів доповнюється згідно із за
конодавчими та нормативними вимогами ще й
такими:

правових обмежень землекористувань;
екологоспелеоохоронного обмеження викорис
тання земельних ділянок (охоронні зони, зони
санітарної охорони, межі земельних ділянок,
які можуть бути законсервовані, залужені,
залісені, виходячи з екологічних вимог);
зони технологічних обмежень на сільськогоспо
дарське виробництво, на житлове та громадське
будівництво, ведення туристичної діяльності то
що;
земельні сервітути;
кошторисна вартість реалізації запропонованих
агролісомеліоративних заходів та інженерно
технічного захисту цих об’єктів, джерела
фінансування;
робочі розбивочні креслення, встановлення
зовнішніх меж земельних ділянок на місцевості.

Технічну документацію із землеустрою в місцях
поширення карстово	спелеологічних явищ і
об’єктів супроводжують пояснювальною за	
пискою, в якій розкривають та обґрунтовують:

підстави виконання робіт, поставлені завдання
та напрями їх розв’язання;
зміст і методи проведення підготовчих робіт, пе
релік використаних матеріалів та їх аналіз на до
стовірність відомостей інформації, структуру
землекористувань у розрізі форм власності,
угідь, характеристики ландшафтів, короткий
опис інших робіт;
напрями та принципи формування територій
карстовоспелеологічних об’єктів, обґрунтуван
ня агролісомеліоративних заходів та інженерно
технічного захисту цих об’єктів;
механізм визначення дозволених видів викорис
тання територій карстовоспелеологічних
об’єктів, реалізації прав власників та користу
вачів цих територій (земельних ділянок), а та
кож на прилеглих територіях;
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вартість агролісомеліоративних заходів та інже
нернотехнічного захисту територій і карстово
спелеологічних об’єктів, джерела їх фінансування;
відомості про погодження та затвердження
технічної документації, встановлення меж та пе
ренесення проектних рішень на місцевість;
відомості про місцезнаходження технічної доку
ментації, кількість примірників.
Текстову частину пояснювальної записки супро

воджують експлікаціями земель, таблицями, ви
тягами із законодавчих та нормативних актів.

До архівного примірника, який передають у місце
вий державний орган земельних ресурсів, додаються:

матеріали польових вимірювань і відповідних
обчислювань (каталог координат);
матеріали вирахування площ;
матеріали погодження меж землекористувань,
зон обмеженого використання земель, пого
дження і затвердження технічної документації;
висновки щодо обмежень прав на земельні
ділянки та земельні сервітути.
Документація із землеустрою щодо формування

територій карстовоспелеологічних об’єктів пого
джується місцевими державними природоохоронни
ми органами, земельних ресурсів, санітарно
епідеміологічними, архітектури та охорони
культурної спадщини, органами місцевого самовря
дування, органами державної виконавчої влади і
після одержання позитивних висновків державної
землевпорядної та екологічної експертизи подається
на розгляд та затвердження органам державної вико
навчої влади чи органам місцевого самоврядування.

При формуванні землекористувань карстово
спелеологічних об’єктів та заказників загально
державного значення органи самоврядування та
державні адміністрації за місцем розташування зе
мельної ділянки, подають свої висновки обласній
державній адміністрації, а надання земельних
ділянок здійснюється в порядку, визначеному Зе
мельним кодексом України.

У випадках виникнення суперечок щодо складу
земель, за рахунок яких формуються території
карстовоспелеологічних об’єктів, їх правового ре
жиму, питання вирішується у судовому порядку.

Матеріали погодження і затвердження докумен
тації включають:

висновки органів, визначених земельним зако
нодавством;
висновки державної екологічної експертизи;
висновки державної землевпорядної експертизи;
рішення відповідного органу влади, згідно своїх
повноважень про затвердження документації та
надання (формування) земельної ділянки кар
стовоспелеологічних об’єктів чи заповідників.
Документація із землеустрою території карсто

воспелеологічних об’єктів включає:
пояснювальну записку, матеріали погодження,
розгляду і затвердження документації, вихідні

матеріали, завдання на розробку, розрахунки,
матеріали польових обстежень і вимірювань та
обгрунтувальні матеріали (в першому примірни
ку, який зберігається у державному органі зе
мельних ресурсів) брошурують в окремі справи у
4х примірниках;
плановокартографічні матеріали в 4х
примірниках (замовнику, органу влади за
місцем розміщення земельної ділянки, держав
ному органу земельних ресурсів та природоохо
ронному органу). Необхідність додаткового ти
ражування за бажанням замовника чи
розробника передбачається у договорі;
матеріали встановлення меж земельних ділянок
та меж зон обмежень у використанні земель, зе
мельних сервітутів, акти передачі та зберігання
межових знаків, акти прийомупередачі земель
ної ділянки, охоронні зобов’язання, тощо.

ЯК НЕ ЗАШКОДИТИ ДОВКІЛЛЮ?

ВИСНОВКИ

Відомості про наявність чи відсутність карстовоD
спелеологічних об’єктів є визначальними у формуD
ванні територій населених пунктів під забудову та
організації використання земель сільськогоспоD
дарського призначення, зокрема їх механізованого
обробітку, проходження меж земельних ділянок.

У землеустрої територій з наявними карстовоDспеD
леологічними об’єктами першочерговим завданням
є формування земель природноDзаповідного фонду,
виходячи з правового статусу цих об’єктів, їх охоронD
них та санітарних зон.

Проекти землеустрою щодо організації територій з
карстовоDспелеологічними об’єктами повинні мати
обґрунтовані плани аґромеліоративних заходів чи
інженерноDтехнічного захисту цих об’єктів від попаD
дання поверхневих стічних вод, забруднюючих речоD
вин, відходів виробництва, в т.ч. з прилеглих териD
торій (наорні вали, водонаправляючі валиDканави,
водонаправляючі валиDтераси, вали розпилювачі,
залужені водостоки, прості гідротехнічні споруди),
дозволених видів використання як самих об’єктів, так
і охоронних (санітарних) зон тощо.

Зовнішні межі сформованих територій карстовоD
спелеологічних об’єктів встановлюють на місцевості 
й оформляють у порядку визначеному земельним заD
конодавством України після затвердження
відповідної документації із землеустрою.
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Алла КАЛЬНІЧЕНКО,
начальник Управління законодавчого регулювання 
та розвитку земельних відносин Держкомзему 

Д о заяви про видачу дер
жавного акта на право

власності на земельну ділянку
додається: 

копія документа, що посвід
чує особу; 
засвідчена в установленому
порядку копія довіреності —
для уповноваженої особи; 
копія документа про присво
єння ідентифікаційного номе

ра згідно з Державним реєст
ром фізичних осіб — плат
ників податків та інших
обов’язкових платежів; 
копія рішення про передачу
земельної ділянки у власність,
прийнятого органом місцевого
самоврядування чи районною
держадміністрацією, а також
у разі наявності — технічна
документація із землеустрою

щодо складення документів,
що посвідчують право на зе
мельну ділянку, або проект
відведення земельної ділянки,
виготовлений та затвердже
ний до 15 серпня 2009 року.
Територіальним органам Держ

комзему, районним держадмі
ністраціям, органам місцевого са
моврядування забороняється
вимагати від громадян надання
будьяких інших документів,
крім передбачених цим Поряд
ком.

З емельний кодекс України
(зокрема, стаття 81) перед

бачає, що іноземні громадяни
можуть набувати права влас
ності на земельні ділянки
несільськогосподарського при
значення або сільськогоспо
дарського, але тільки  у випадку
прийняття спадщини.

Абзацом другим пункту 1
Перехідних положень Земельно
го кодексу України встановлено,
що рішення про передачу грома
дянам України безоплатно у при
ватну власність земельних
ділянок, прийняті органами
місцевого самоврядування
відповідно до Декрету Кабінету

Міністрів України від 26 грудня
1992 року № 1592 «Про прива
тизацію земельних ділянок», є
підставою для виготовлення та
видачі цим громадянам або їх
спадкоємцям державних актів
на право власності на земельну
ділянку за технічною докумен
тацією щодо складання доку
ментів, що посвідчують право на
земельну ділянку.

Разом з тим, Порядок без
оплатних оформлення та видачі
громадянам України державних
актів на право власності на
земельні ділянки визначає спро
щену процедуру безоплатних
оформлення та видачі громадя	

нам України у 2009 та наступних
роках державних актів на право
власності на земельні ділянки
для будівництва та обслуго
вування жилого будинку і госпо
дарських будівель, ведення
особистого селянського господар
ства в межах населених пунктів
та ведення садівництва у роз
мірах, визначених статтею 121
Земельного кодексу України. 

Таким чином, право на без
оплатні оформлення та видачу
державного акта на право влас
ності на земельну ділянку мають
лише громадяни України, і не
мають іноземці та особи без гро
мадянства.

ІНОЗЕМЦІ, ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
НЕ МАЮТЬ ПРАВА
НА БЕЗОПЛАТНУ ВИДАЧУ АКТА НА ЗЕМЛЮ

Чи має право іноземець на безоплатне оформленD
ня та отримання державного акта на право власD
ності на земельну ділянку у випадку успадкування 
житлового будинку, який на ній знаходиться? 

Чи мають право органи місцевого самоврядування чи територіальні орD
гани Держкомзему вимагати від громадян подання разом із заявою про
видачу державного акта інших документів (різних довідок), не передбаD
чених Порядком безоплатних оформлення та видачі громадянам
України державних актів на право власності на земельні ділянки?

ДЕРЖКОМЗЕМ РОЗ’ЯСНЮЄ

ВИМАГАТИ ВІД ГРОМАДЯН ДОКУМЕНТИ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ 
ПОРЯДКОМ БЕЗОПЛАТНИХ ОФОРМЛЕННЯ
ТА ВИДАЧІ АКТІВ НА ЗЕМЛЮ, ЗАБОРОНЕНО
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ДЕРЖКОМЗЕМ РОЗ’ЯСНЮЄ

П ідпунктом 2 пункту 2
розділу І Закону Ук

раїни «Про внесення змін до
деяких законів України щодо
запобігання негативним на
слідкам впливу світової фінан
сової кризи на розвиток агро
промислового комплексу» від
04.02.2009 передбачено допо
внити розділ III «Прикінцеві по
ложення» Закону України «Про
першочергові заходи щодо за
побігання негативним на
слідкам фінансової кризи та про
внесення змін до деяких законо
давчих актів України» від
31.10.2008 пунктом 12 такого
змісту: «Передбачити заборону

на продаж земель сільськогос
подарського призначення до 1
січня 2010 року».

Відповідно до пункту 1
розділу ІІ Закону України «Про
внесення змін до деяких законів
України щодо запобігання нега
тивним наслідкам впливу світо
вої фінансової кризи на розвиток
агропромислового комплексу»,
цей Закон набирає чинності з
дня його опублікування (Закон
опублікований у газеті «Урядо
вий кур’єр» 17.03.2009, № 47).

Разом з тим, відповідно до час
тини першої статті 3 Земельного
кодексу України, земельні відно
сини регулюються Конституцією

України, цим Кодексом, а також
прийнятими відповідно до них
нормативноправовими актами. 

Таким чином, враховуючи ви
щевикладене, Закон України
«Про внесення змін до деяких за
конів України щодо запобігання
негативним наслідкам впливу
світової фінансової кризи на роз
виток агропромислового ком
плексу» не є спеціальним норма
тивноправовим актом відносно
регулювання земельних відно
син. Норма підпункту 2 пункту 2
розділу І Закону щодо заборони
на продаж земель сільськогоспо
дарського призначення до 1
січня 2010 року почне діяти ли
ше у випадку внесення від
повідних змін до Земельного ко
дексу України.

ЗМІНИ ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ, ПРАВОЧИННІ ЛИШЕ 

ЗА УМОВИ ЇХ ВНЕСЕННЯ У ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС
Відповідь на звернення приватного нотаріуса Київського міського
нотаріального округу Дмуха Богдана Леонідовича щодо надання роз’ясD
нень стосовно продажу земель сільськогосподарського призначення.

ЩОБ ОТРИМУВАТИ ПЛАТУ ЗА ЗДАЧУ В ОРЕНДУ ПАЮ,
ТРЕБА УКЛАДАТИ ДОГОВІР НА ОРЕНДУ

В ідповідно до статей 2 та 5
Закону України «Про

плату за землю» використання
землі в Україні є платним. Плата
за землю справляється у вигляді
земельного податку або орендної
плати, що визначається залежно
від грошової оцінки земель.
Розміри податку за земельні
ділянки, грошову оцінку яких
не встановлено, визначаються до
її встановлення в порядку, виз
наченому цим Законом. 

Власники земельних ділянок,
земельних часток (паїв) та земле
користувачі, крім орендарів та
інвесторів — учасників угоди
про розподіл продукції, сплачу
ють земельний податок. 

Об’єктом плати за землю є зе
мельна ділянка, а також земель

на частка (пай), яка перебуває у
власності або користуванні, у то
му числі на умовах оренди.

Суб’єктом плати за землю
(платником) є власник земельної
ділянки, земельної частки (паю)
і землекористувач, у тому числі
орендар.

Законом України «Про оренду
землі» встановлено, що орендна
плата є однією із істотних
(обов’язкових) умов договору
оренди земельної ділянки.

Згідно зі статтею 2 Закону Ук
раїни «Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних
часток (паїв)» основним доку
ментом, що посвідчує право на
земельну частку (пай), є сер
тифікат на право на земельну

частку (пай), виданий районною
(міською) державною адміні
страцією. 

Враховуючи наведене, підста
вою для виплати орендної плати
за користування земельною
ділянкою є договір оренди зе
мельної ділянки або договір
оренди земельної частки (паю),
підписаних сторонами та за
реєстрований Центром держав
ного земельного кадастру.

Довідка про розмір земельної
частки (паю) в умовних кадаст
рових гектарах не є документом,
який підтверджує право грома
дянина на земельну частку
(пай), а також такий документ не
може бути підставою для випла
ти такому громадянинові коштів
за користування земельною
ділянкою або земельною част
кою (паєм).

Чи може бути підставою для виплати орендної плати за користування
паєм довідка про розмір земельної частки (паю) без укладеного договоD
ру оренди, — запитує О. Іпанов із села Скородистик Чорнобаївського
району Черкаської області.
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О соба, яка хоче придбати
земельну ділянку, звер

тається разом з її продавцем до
нотаріуса з необхідними для ук
ладення цивільноправової угоди
документами відповідно до
Цивільного кодексу України та
Закону України «Про нотаріат».

Нотаріус у разі посвідчення
цивільноправового договору про
відчуження земельної ділянки за
наявності витягу з державного
реєстру земель проставляє на
державному акті відмітку про пе
рехід права власності на земель
ну ділянку.

Потім покупець звертається до
територіального органу Держ
комзему за місцем знаходження
земельної ділянки, який протя

гом 14 календарних днів з дня по
дання до нього документа про пе
рехід права власності на земель
ну ділянку проставляє на
державному акті відмітку про
реєстрацію права власності.

Власник земельної ділянки по
дає для здійснення відмітки про 

перехід права власності на зе
мельну ділянку такі документи: 
а) державний акт з відміткою но

таріуса про перехід права влас
ності на земельну ділянку; 

б) цивільноправовий договір про
відчуження земельної ділянки
у разі набуття права власності
на земельну ділянку за таким
договором.
Зауважу, що вимагати для

здійснення відмітки про перехід

права власності на земельну ділян
ку інші документи заборонено.

Державний акт, виданий на
ім’я попереднього власника,
після проставлення на ньому
відмітки нотаріусом та тери
торіальним органом Держкомзе
му, долучається до цивільнопра
вової угоди.

Таким чином, уклавши до
говір, який передбачає перехід
права власності на земельну
ділянку, новий власник не зо
бов’язаний отримувати на своє
ім’я державний акт на право
власності на земельну ділянку.
Реєстрація прав на земельну
ділянку здійснюється без виго
товлення технічної документації
зі складання держаного акта.

П орядок (у редакції поста
нови Кабінету Міністрів

України від 21.10.2009 № 1112)
визначає спрощену процедуру
безоплатних оформлення та ви
дачі громадянам України у 2009
та наступних роках державних
актів на право власності на зе
мельні ділянки для будівництва
та обслуговування жилого бу
динку і господарських будівель,
ведення особистого селянського
господарства в межах населених
пунктів та ведення садівництва у
розмірах, визначених статтею
121 Земельного кодексу Ук

раїни, після прийняття рішення
про передачу громадянам безоп
латно у приватну власність зе
мельних ділянок:

1) органами місцевого самовря
дування до 1 січня 2002 р. —
відповідно до Декрету Кабіне
ту Міністрів України від 26
грудня 1992 р. № 1592 «Про
приватизацію земельних діля
нок» та Земельного кодексу
України від 18 грудня 1990 р.
№ 561XII (в редакції Закону
України від 13 березня 1992 р.
№ 2196XII); 

2) органами місцевого самовря
дування та органами виконав
чої влади з 1 січня 2002 р. —
відповідно до статті 118 Зе
мельного кодексу України. 
Таким чином, рішення органу

місцевого самоврядування щодо
безоплатної передачі громадя
нам земельних ділянок, прий
няті на підставі Декрету Кабіне
ту Міністрів України № 1592 від
26.12.1992 «Про приватизацію
земельних ділянок» до 2002 ро
ку, ухвалено відповідно до чин
ного на той час законодавства і
не потребують підтвердження.

ВІДМІТКУ У ДЕРЖАКТІ ПРО ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ДІЛЯНКУ
РОБИТЬ НОТАРІУС,
ОРГАН ДЕРЖКОМЗЕМУ ПРОСТАВЛЯЄ НА НЬОМУ ВІДМІТКУ

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

ПІДТВЕРДЖУВАТИ РІШЕННЯ ОРГАНУ САМОВРЯДУВАННЯ
ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЛІ НЕ ТРЕБА
Чи потрібно підтверджувати рішення органу місцевого самоврядування щодо
безоплатної передачі громадянам земельних ділянок, які прийняті
відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України № 15D92 від 26.12.1992
«Про приватизацію земельних ділянок» (до 2002 року)?



С таттею 134 Земельного ко
дексу України встановле

ний порядок набуття права влас
ності або права оренди
земельних ділянок державної та
комунальної власності. Зокрема,
частиною першою згаданої
статті встановлено, що земельні
ділянки державної чи комуналь
ної власності або права на них
(оренда, суперфіцій, емфітев
зис), у тому числі з розташовани
ми на них об’єктами нерухомого
майна державної або комуналь
ної власності, підлягають прода

жу окремими лотами на конку
рентних засадах (земельних тор
гах), крім випадків, встановле
них частиною другою цієї статті. 

Зокрема, цією статтею, а та
кож Законом України «Про
оренду землі» регулюється поря
док набуття права власності або
права оренди земельної ділянки,
а не її частини.

У випадку проведення рекон
струкції або прибудови до існую
чого будинку (будівлі, споруди)
може підніматися питання
поділу на частини або виділення

частини земельної ділянки в ок
рему земельну ділянку (при
технічній можливості такого) і
не може розглядатися питання
про створення абсолютно нової
земельної ділянки під майбут
ньою прибудованою частиною
загальної будівлі (додатковий
елемент конструкції), оскільки
фактично змінюється тільки
площа забудови в загальній при
будинковій території.

Отже, оформити права оренди
земельної ділянки (її частини) під
майбутню прибудову до загальної
існуючої будівлі шляхом продажу
на аукціоні, не можна, оскільки
подібне не передбачає стаття 134
Земельного кодексу України.

С таттею 40 Земельного ко
дексу України встановле

но, що громадянам України за
рішенням органів виконавчої
влади або органів місцевого са
моврядування можуть передава
тися безоплатно у власність або
надаватися в оренду земельні
ділянки для будівництва та об
слуговування жилого будинку,
господарських будівель і гараж
ного будівництва в межах норм,
визначених цим Кодексом. По
над норму безоплатної передачі
громадяни можуть набувати у
власність земельні ділянки для
зазначених потреб за цивільно
правовими угодами.

Відповідно до частини першої
статті 121 Земельного кодексу
України громадяни України ма
ють право на безоплатну переда

чу їм земельних ділянок із зе
мель державної або комунальної
власності для будівництва і об
слуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) у селах —
не більше 0,25 гектара, в сели
щах — не більше 0,15 гектара, в
містах — не більше 0,10 гектара.

Отже, чинним Земельним ко
дексом врегульовано питання
приватизації земельної ділянки
для будівництва та обслугову
вання жилого будинку (цілого, а
не частини) громадянами Ук
раїни. Можливість визначення в
натурі та приватизації земельної
ділянки під частиною будинку
чинним законодавством не пе
редбачено. Тому у випадку ви
никнення спільної часткової
власності на один будинок вини

кає і спільна часткова власність
на земельну ділянку, на якій цей
будинок розміщений. При цьо
му, частка у власності на земель
ну ділянку пропорційна частці 
у власності будинку. Державний
акт на спільну часткову влас
ність в такому випадку вида
ється або уповноваженій особі,
або ж кожному із співвласників
із обов’язковим зазначенням
всіх співвласників цієї земельної
ділянки.

У випадку можливості поділу
будинку в натурі з виділенням
цієї частини в окреме домово
лодіння (присвоєння окремої ад
реси та реєстрація в БТІ як окре
мого домоволодіння) можливий і
поділ земельної ділянки з
виділенням відповідної її части
ни в окрему земельну ділянку,
приватизація вже здійснюється
окремо кожної земельної ділян
ки для кожного окремого домо
володіння.

ЧАСТКА У ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
ПРОПОРЦІЙНА ЧАСТЦІ У ВЛАСНОСТІ БУДИНКУ

ОРЕНДУВАТИ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ДЕРЖАВНОЇ 
І КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД МАЙБУТНЮ ПРИБУДОВУ 

ДО ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ НЕ МОЖНА
Про можливість здійснення реконструкції або прибудови до існуючих
будівель (споруд) та оформлення землекористування під ними, — цікаD
виться Житомирська міська рада.

Про приватизацію земельної ділянки, на якій розташовано житловий
будинок та господарські споруди, що є власністю декількох осіб (спільна
часткова власність) 
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Хто — громадянин чи представ	
ник сільради — має отримати в
архіві копію (витяг) рішення ор	
гану місцевого самоврядування
про передачу у приватну влас	
ність земельної ділянки?

Копію (витяг) рішення має отри
мати особисто громадянин або
уповноважена ним особа. До речі,
уповноважена особа діє на підставі
довіреності, що обов’язково
посвідчується нотаріально. Копія
(витяг) має бути завірена печаткою
місцевої ради або архівної устано
ви — залежно хто видає копію (ви
тяг) документа.

До сільської ради звернувся гро	
мадянин з проханням оформити
акт на землю, якою він почав ко	
ристуватися задовго до набрання
чинності Земельного кодексу Ук	
раїни (до 01.01.2002 року). Як
з’ясувалося, орган місцевого са	
моврядування ніколи не приймав
рішення про передачу йому цієї
земельної ділянки у приватну
власність. Що у такому випадку
повинна робити сільська рада?

Сільська рада має запропонува
ти такому громадянину написати
заяву, адресовану їй, з проханням
про передачу йому у приватну
власність земельної ділянки, яка
знаходиться у його користуванні. У
заяві громадянин має орієнтовно
зазначити розмір ділянки та її
цільове призначення. До заяви він
повинен додати копії паспорта,
ідентифікаційного коду, документ,
що підтверджує право власності на
жилий будинок (для земельної
ділянки з цільовим призначенням
«для будівництва та обслуговуван
ня жилого будинку та
господарських споруд».

Водночас тут, у сільській раді,
цей громадянин пише ще одну за
яву — адресує її територіальному
органу Держкомзему і просить без

оплатно оформити та видати йому
державний акт на право власності
на земельну ділянку. До заяви до
дає копію паспорта, копію іден
тифікаційного коду. 

Далі сільська рада на позачер
говій сесії розглядає адресовану їй
заяву разом з поданими громадяни
ном документами, надає дозвіл на
виготовлення технічної докумен
тації із землеустрою щодо складен
ня документів, що посвідчують пра
во на земельну ділянку. За актом
прийомупередачі місцева рада ці
документи передає територіально
му органу Держкомзему, який ук
ладає з нею договір на безоплатне
виготовлення технічної докумен
тації. 

Після виготовлення технічну
документацію передають місцевій
раді, яка на позачерговій сесії
приймає рішення про передачу у
власність громадянину земельної
ділянки в межах норм, визначених
статтею 121 Земельного кодексу
України. Прийнявши рішення про
передачу ділянки у власність, ор
ган місцевого самоврядування за
актом прийманняпередачі пере
дає документи громадянина разом
з технічною документацію та
відповідним рішенням ради до те
риторіального органу Держкомзе
му. Останній укладає договір з те
риторіальним підрозділом Центру
ДЗК на заповнення та державну
реєстрацію державного акта на
право власності на земельну ділян
ку, який після заповнення, підпи
сання та реєстрації видає громадя
нинові.

Зауважу, що громадянин лише
раз звертається із заявами до
місцевої ради. У процесі виготов
лення технічної документації,
оформлення та реєстрації держав
ного акта заявник участі не бере.
Для громадянина весь процес
відбувається за принципом «єди
ного вікна». 

Громадянин придбав земельну
ділянку за цивільно	правовою
угодою і не бажає користувати	
ся актом, виписаним на ім’я
продавця, а хоче отримати дер	
жавний акт на право власності
на земельну ділянку на своє
ім’я. Чи може він отримати цей
документ безоплатно? 

Якщо новий власник бажає от
римати державний акт на своє
ім’я, йому треба звернутися до зем
левпорядної організації, яка має
ліцензію на виконання землевпо
рядних робіт, замовити та вигото
вити новий державний акт на пра
во власності на земельну ділянку
на своє ім’я за власний кошт.

Порядок безоплатних оформлен
ня та видачі громадянам України
державних актів на право власності
на земельні ділянки, затверджений
постановою Кабінету Міністрів Ук
раїни від 05.08.2009 № 844, не по
ширюється на осіб, котрі оформля
ють право власності на земельні
ділянки за цивільноправовими уго
дами.

Сільради щоразу передають у
територіальні органи Держком	
зему сотні пакетів укомплекто	
ваних документів. Чи потрібно
на кожний пакет писати акт
прийому	передачі?

Дозволяється в одному акті прий
омупередачі зазначити ту кількість
заяв (кожну окремо), яку представ
ник сільради здає одночасно.

Кому доручено повідомляти гро	
мадян про час і місце видачі актів?

Органу місцевого самоврядуван
ня. Акти громадянам видають пред
ставники Центру ДЗК у місцях
організованої видачі за місцем
знаходження земельної ділянки.

Чи може сільрада прийняти не	
обхідні документи для видачі
безоплатного акта на землю,
доставлені поштою?

Ні. Подавати документи на
оформлення та видачу акта мають
право громадяни або уповноважені
ними особи.

НОВІ НОРМАТИВНО$ПРАВОВІ АКТИ
УСІ КОНСУЛЬТАЦІЇ, ЩО ДРУКУЄМО НИЖЧЕ, СТОСУЮТЬСЯ
БЕЗОПЛАТНИХ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ ДЕРЖАВНИХ АКТІВ НА ПРАВО
ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 5 СЕРПНЯ 2009 р. № 844 ТА ВІД 
21 ЖОВТНЯ 2009 р. № 1112.
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ЗЕМЛЕВЛАСНИКИ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІ:
аспекти економічної поведінки

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ.
Земельні відносини посідають
чільне місце в життєдіяльності
суспільства, пронизуючи всі сфе
ри суспільного відтворення, тоб
то виробництво, розподіл, обмін і
споживання. Тому перехід
сільськогосподарського вироб
ництва на ринкові засади госпо
дарювання, що супроводжується
розвитком різних форм влас
ності та організаційноправових
форм, вимагає активізації регу
лювання земельних відносин,
передусім з боку держави.
Оскільки ефективність регулю
вання значною мірою визна
чається рівнем знань суб’єкта
про об’єкт регулювання, нагаль
ною потребою є визначення сут
ності земельних відносин.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ.Численні дослід
ження з цієї тематики не містять
однозначного визначення сут
ності категорії «земельні відно
сини», а їх аналіз дозволяє
виділити два основних підходи. 

Представники першого підхо
ду звертають увагу на окремий
аспект земельних відносин, зок
рема розглядають їх як відноси
ни власності або майнові відно
сини [1; 9], як специфічну сферу
виробничих відносин [15], як
відносини з приводу правильно
го розподілу продукту, отрима

ного в сільському господарстві
[11], наголошують на їх суспіль
ній природі [3; 20]. 

Однак переважна більшість
дослідників розглядають зе
мельні відносини як складну,
багатоаспектну категорію і на
голошують на комплексному
характері земельних відносин
[5; 13; 16; 23; 26]. 

Земельні відносини в сіль
ському господарстві, на мою
думку, слід розглядати щонай
менше в таких аспектах:

суспільні відносини; 
відносини власності;
рентні відносини; 
відносини щодо охорони зе
мель. 
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МА	

ТЕРІАЛУ. Чинний Земельний
кодекс України земельні відно
сини визначає як суспільні
відносини щодо володіння, кори
стування і розпорядження зем
лею [10, с. 33], тобто стверджує,
що земельні відносини є: 

суспільними відносинами; 
відносинами власності. 

З метою вияснення сутності
земельних відносин як відносин
власності, передусім, необхідно
з’ясувати сутність дефініції
«власність», яка трактується
вченими як:

право, принцип визнання за
певними особами позитивної
можливості володіння і розпо
рядження речами і охорона та
кої можливості від посягання
з боку інших осіб [21, с. 621];
правовідносини з приводу во
лодіння, користування і роз
порядження певним об’єктом
з метою його збереження і
відтворення [7, с. 430];
надання певного майна певній
особі або групі осіб, а також
створення можливостей для
фактичного та юридичного за
хисту цілої низки різних прав
власності [12, с. 16].
Отже, в низці випадків автори

аналізують зовнішні ознаки влас
ності, залишаючи без належної ува
ги її внутрішні характеристики, і
розглядають її як приналежність
об’єкта власності його суб’єкту.

УДК 332.21

Лариса БОЙКО, 
кандидат економічних наук,

докторант Національного 
наукового центру 

«Інститут аграрної
економіки»

Проаналізовано підходи вчених до
визначення сутності земельних відно4
син в сільському господарстві. 
Обґрунтовано сутність, структуру та
передумови економічної реалізації
відносин власності на землю.
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Однак, на противагу наведе
ним вище підходам, більшість
вчених власність визначають:

через відносини між людьми
щодо присвоєння речей з ме
тою обґрунтування способів
присвоєння об’єктів власності
та їх виникнення [6, с. 16];
як сукупність суспільних
відносин, що відображають
взаємодію між власниками і
не власниками життєвих благ,
або (та) між власниками її
різних видів [25, с. 15];
як форму суспільних відно
син, яка обумовлюється похо
дженням і економічним зміс
том як засобів виробництва,
так і засобів відтворення робо
чої сили та оточуючого середо
вища [18, с. 6];
як відношення між людьми з
приводу того, в чиїх інтересах,
для задоволення чиїх потреб ці
блага присвоюються [14, с. 12];
як суспільні відносини між
людьми та різними їх об’єд
наннями з приводу привлас
нення засобів виробництва та
предметів праці у процесі ви
робництва, розподілу, обміну і
споживання [22, с. 7]. 
Найповнішим, на мою думку, є

останнє визначення, оскільки тут
М.Федоров акцентує увагу на про
никнення відносин власності в усі
сфери суспільного відтворення.

Земельні відносини, як відно
сини власності, змінюються
відповідно до трансформацій
суспільного виробництва. Кож
ному етапу розвитку суспільства
притаманні відповідні форми
власності на землю. Так, за часів
рабовласництва, земля, як і ра
би, була власністю рабовласни
ка; у феодальному суспільстві
власністю феодалів була земля та
засоби виробництва.

За умов панування державної
власності наголошувалось, що
єдиною формою власності є дер
жавна, а земля належить всьому
народу. Це означало, що все
нічиє і звідси виникало від
повідне відношення до власності
та до праці. Вважалось, що
суспільна власність на засоби ви
робництва дозволить здійснюва

ти планомірне регулювання і
ефективне використання всіх
видів ресурсів, а найбільш при
стосованим для реалізації цих
цілей земельний лад створю
ється в результаті націоналізації
земель [17].

Становлення ринкових відно
син в сільському господарстві
України розпочалося з трансфор
мації відносин власності, тобто
переходу від монополії держав
ної власності до існування
різних форм власності та госпо
дарювання і забезпечення прі
оритетних умов для розвитку
приватної власності на землі. 

Приватна — серед різних форм
власності, — найбільше відпо
відає природі людини, в ній вона
знаходить самоствердження та
зміст життя. З іншого боку, при
ватна власність визначає рівень
розвитку суспільства в цілому.

З точки зору окремих осіб,
приватна власність спонукає
суб’єктів економіки до активної
господарської діяльності та про
яву ініціативи. Класик політич
ної економії А.Сміт у своїх
лекціях звертав увагу на те, що
за умови, якщо землю оброб
ляють вільні люди, які позбав
лені земель та інших засобів ви
робництва і орендують їх у
поміщика, віддаючи за це поло
вину урожаю; люди, не захищені
від можливості втрати земель
них ділянок і терплять над
мірний податковий тягар, — то
такі виробники не зацікавлені у
поліпшенні обробітку земель, не
здатні на нововведення, без яких
неможливий ріст обсягу про
дукції. А якщо виробниками є
капіталістичні фермери, інтере
си яких захищає держава, подат
ки «не пригнічують підприєм
ницький дух середнього стану»,
то фермери зацікавлені в розвит
ку сільськогосподарського ви
робництва і вкладають у землю
свій капітал [2, с. 105106].

Визначальна роль приватної
власності для розвитку суспіль
ства полягає в існуванні чотирьох
основних благ (вищих цілей
суспільства), які неможливо ре
алізувати в суспільстві, позбав

леному захищеної, децентралізо
ваної приватної власності, а са
ме: свободи, справедливості, без
пеки і прогресу [4, с. 22–23; 12,
с. 12–13].

Зв’язок між свободою і влас
ністю вчені обґрунтовують так:
право — це захист держави, а
власність — це потужний захист
від державної влади. Захисту по
требують бідні від багатих, а під
свободою індивіда розуміють сво
боду дій стосовно вільного роз
витку особистості, однак до пев
них меж, щоб не наступила
загроза свободі інших людей.

У сучасному розумінні, спра
ведливість — це рівноправність
(справедливість згідно з зако
ном), вирівнювання умов життя
та праці (соціальна справед
ливість), рівні можливості (стар
това справедливість), визначене
ринком отримання прибутку
(справедливість розподілу).

Безпеку, як вищу суспільну
ціль можна розуміти «як свободу
від страху за свободу». Власність
дозволяє отримати бажане шля
хом наполегливої праці або
обміну. Причому, поки держава
захищає права власності, блага
не можна відібрати силою.

Між прогресом і власністю та
кож існує природний внутрішній
зв’язок, оскільки приватна
власність дозволяє людям оціню
вати те, чим вони володіють, а та
кож реалізовувати цю цінність.

З метою кращого розуміння
земельних відносин як відносин
власності варто проаналізувати
структуру останніх, яку на
уковці розглядають в різних ас
пектах. 

Поперше, загальновизнаним
в науковій літературі є підхід,
згідно з яким складовими відно
син власності є відносини при
власнення (володіння, користу
вання та розпорядження) та
відчуження, які тісно взаємо
пов’язані між собою. 

Подруге, власність розгляда
ють з різних точок зору: як еко
номічну, філософську, правову
та політологічну категорію.
Власність в економічному ро
зумінні являє собою сукупність
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відносин людей щодо засобів ви
робництва і предметів споживан
ня; у філософському аспекті —
зумовлена моральноетичними
прагненнями людини, як госпо
дарюючого суб’єкта; правовому
— полягає у врегулюванні за
гальновизнаними нормами пра
ва економічних відносин влас
ності; політологічному — означає,
що власність завжди є централь
ним питанням боротьби різних
політичних партій та окремих
політиків [22, с. 7]. 

Потретє, виходячи з позицій
права, П. Хейне зауважував, що
люди ведуть себе так, а не інакше,
через очікування, які породжені
діючими правами власності [24, с.
325]. Право власності, на думку
вченого, являє собою «пучок»
часткових правомочностей: право
володіння; право використання;
право управління; право на дохід;
право суверена; право на безпеку;
право на передачу благ у спадок;
право на безстроковість володіння
благом; заборона на користування
способом, який приносить шкоду
зовнішньому середовищу; право
на відповідальність у вигляді стя
гнень, тобто можливості стягнен
ня блага для сплати боргу; право
на існування процедур і інсти
тутів, які забезпечують відновлен
ня порушених правомочностей.

Почетверте, з позицій відно
син власності процес суспільного
виробництва в спрощеному
вигляді дослідники [6, с. 21–29]
представляють як сукупність
трьох стадій: формування умов
виробництва, коли складається
певний спосіб поєднання фак
торів виробництва в залежності
від пануючої в суспільстві форми
власності; безпосередньо процес
виробництва; розподіл виробле
ного продукту та його споживан
ня. Завершальна стадія є про
цесом реалізації відносин
власності, і тому без неї відноси
ни власності будуть неповними,
адже метою привласнення зав
жди виступає задоволення пев
них потреб власника. З цього
приводу А. Спіркін вказує, що
метою використання людиною

власності є отримання зворотної
віддачі [21, с. 624]. Однак значно
більшою є роль власності в роз
витку суспільства, адже розвива
ючись морально і фізично сама,
людина через особистий розви
ток розвиває суспільство [18].

Поп’яте, структуру відносин
власності можливо також роз
глядати в іншому розрізі — як
сукупність таких складових:
суб’єкт власності (той, хто чи
мось володіє); об’єкт власності
(духовне чи матеріальне надбан
ня, що належить суб’єкту); пра
во першого складового по відно
шенню до другого [18]. 

Підсумовуючи наведені вище
підходи вчених до структури
власності, слід зазначити, що в
яких би аспектах ми її не розгля
дали і які б компоненти не
виділяли, власність на землю бу
де повноцінною лише за умови
системного взаємозв’язку всіх її
складових та повноти реалізації
відносин власності. Упродовж
майже 18 років з часу проголо
шення в Україні приватної влас
ності на землю так і не створено
макроекономічних передумов
для повноцінної реалізації влас
никами земельних ділянок
(згідно державних актів на право
власності на землю) свого права
на отримання належної їм части
ни вартості кінцевого продукту.
Як і раніше, через неврахування
землікапіталу в ціновому ме
ханізмі, сільське господарство
недоотримує значні суми
коштів: за підрахунками П.Саб
лука [19, с. 4–5] ціна сільського
сподарської продукції занижу
ється на 30%. Внаслідок цього
сільськогосподарські товарови
робники позбавлені можливості
виплачувати працівникам за
робітну плату на рівні середньо
державної, забезпечувати розши
рене відтворення виробництва,
раціональне використання та
охорону земель. 

Проаналізуємо, чому ж на
практиці не завжди і не всюди
здійснюється економічна ре
алізація прав приватної влас
ності [12, с. 17–21].

Поперше, — це стабільне пра
вове забезпечення, що прояв
ляється передусім у фактичному
дотриманні встановлених прав:
чи є права власності формальни
ми (деюре) і чи є вони матеріаль
ними (дефакто). Так, в Україні
законодавчо проголошена при
ватна власність на землі, зокре
ма, стаття 41 Конституції Укра
їни містить положення про те,
що «ніхто не може бути проти
правно позбавлений права влас
ності. Право приватної власності
є непорушним». Однак фактично
права власників земельних діля
нок частогусто порушуються. 

Подруге, — це створення
сприятливого економічного сере
довища, яке б стимулювало влас
ників земельних ділянок залуча
ти їх у сільськогосподарське
виробництво і отримувати від
цього належні прибутки. Оскіль
ки індивідуальна поведінка зав
жди є економічно мотивованою,
вона означає балансування між
матеріальними витратами для
досягнення поставленої мети і
прибутком. Тому, виходячи із
реальних економікоправових
умов, власники земельних діля
нок передбачають результат від
реалізації своєї власності і
відповідно будують свою еко
номічну поведінку, наприклад,
приймають рішення — обробля
ти землю самостійно чи переда
вати її в оренду.

Потретє, — це розробка та ре
алізація системи матеріального
стимулювання землевласників
та землекористувачів за раціо
нальне використання та охорону
земель. Учасники економічного
процесу, як правило, завжди на
магаються вести виробництво на
землях таким чином, щоб це
максимально відповідало їхній
особистій користі. Так, вна
слідок відсутності в Україні
дієвого економічного механізму
стимулювання землевласників
та землекористувачів за раціо
нальне використання та охорону
земель, власники та користувачі
земельних ділянок вирощують
монокультури і не займаються
охороною земель. 

ЗЕМЛЕВЛАСНИКИ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІ:
аспекти економічної поведінки
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Почетверте, — це оптимальне поєднання
свободи господарювання власників і землеко
ристувачів та низки жорстких обмежень при
ватної власності на землю, за якого будуть за
довольнятися вимоги екологічної безпеки та
формуватиметься сприятливе середовище для
проживання людей. Суб’єкти економічного
процесу, ведучи себе раціонально і реалізую
чи свої приватновласницькі інтереси, не
одмінно повинні дотримуватися встановлених
інституційних обмежень — як формальних,
так і неформальних. З цього приводу слід за
значити, що в ряді країн створені такі макро
економічні умови, коли фірмам вигідніше не
забруднювати навколишнє середовище
(навіть при зменшенні обсягів виробництва),
ніж здійснювати платежі за забруднення.
Крім того, формування іміджу екологічно чи
стої компанії сприяє розширенню обсягів про
дажу продукції. Від застосування державою
таких економічних важелів виграє
суспільство в цілому [8, с. 29–37].
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ВИСНОВКИ

П риватна власність серед різних форм найбільше
відповідає природі людей, адже стимулює їх до

активної підприємницької діяльності. Разом з тим, вона
визначає рівень розвитку суспільства. Тільки в
суспільстві, що має захищену, децентралізовану при?
ватну власність реалізуються такі вищі людські цінності,
як свобода, справедливість, безпека і прогрес.

Основними передумовами економічної реалізації
приватної власності на землю в сільському госпо?
дарстві є стабільне правове забезпечення; створення
сприятливого економічного середовища, яке б сти?
мулювало власників залучати земельні ділянки у
сільськогосподарське виробництво і отримувати на?
лежні прибутки; реалізація системи матеріального
стимулювання землевласників та землекористувачів
за раціональне використання та охорону земель; оп?
тимальне поєднання свободи господарювання для
власників та землекористувачів та низки жорстких
обмежень приватної власності на землю, за якого бу?
дуть задовольнятися вимоги екологічної безпеки та
формуватиметься сприятливе середовище для про?
живання людей.

Земельні відносини в сільському господарстві, як
відносини власності, є складною системою, що вклю?
чає низку компонентів. Незалежно від проаналізова?
ного аспекту земельних відносин і, відповідно, їх
структури, власність на землю буде повноцінною ли?
ше за умови взаємозв’язку всіх її складових і повноти
реалізації відносин власності, інакше кажучи, тільки
тоді, коли землевласники та землекористувачі мати?
муть економічний сенс займатися сільськогоспо?
дарським виробництвом і отримуватимуть прибуток
на свій капітал (у тому числі і земельний) не менший,
ніж в інших сферах прикладення капіталу.



НАУКА І ПРАКТИКА

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Еквіва
лентність обміну, земельна рен
та, ціна землі, еквівалентна
ціна, нормативні витрати, нор
мативна рента, грошовий еквіва
лент рентного бала.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ.
На земельну ренту суттєво впли
ває співвідношення цін на про
дукцію сільського господарства
та цін на ресурси, що необхідні
для її виробництва.

Сповільнене зростання цін на
продукцію сільського господар
ства порівняно із зростанням цін
на засоби виробництва промисло
вого походження призводить до
зменшення земельної ренти та
знижує ціни земельних ділянок.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДО	
СЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ.
Проблеми еквівалентності обміну
між сільським господарством та
іншими секторами економіки
досліджували вчені М.Я. Дем’я
ненко [2], С.І, Кручок [1], П.Т. Саб
лук [2] та інші.

Проте вплив еквівалентності
обміну на земельну ренту і ціну
земельних ділянок досліджений
недостатньо.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ по
лягає у виявленні впливу еквіва
лентності обміну на земельну
ренту та ціну землі шляхом
проведення аналізу зернового го
сподарства України із засто
суванням методики «Земельна
рента».

Залучення землі в еко
номічний обіг шляхом купівлі
продажу земельних ділянок,
міни тощо потребує ефективного
державного регулювання про
цесів, пов’язаних з таким
обігом.

Дослідження проводились на
показниках зернового господар
ства України 19962007 р.р.
Основні показники, що характе
ризують стан зернового госпо
дарства України, наведені в
таблиці 1.

НА ПРИКЛАДІ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ДОСЛІДЖЕНО
ВПЛИВ НЕЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ОБМІНУ НА ЗЕМЕЛЬНУ РЕНТУ І ЦІНУ ЗЕМЛІ.

ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ОБМІНУ,
ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА ТА

Наталія КРУЧОК,
керівник інвестиційних проектів
ТОВ «CDKM»,
кандидат економічних наук

ЦІНА ЗЕМЛІ

Таблиця 1
Основні показники зернового господарства України

Рік Валовий збір,
тис. т

Посівні площі,
тис. га

Урожайність,
ц/га

Середня
реалізація 
без ПДВ,

грн/т

Рентабельність
виробництва,

%

1996 24571 13248 19,6 168,4 64,6
1997 35472 15051 24,5 176,1 37,5
1998 26471 13718 20,8 154,2 1,9
1999 24581 13154 19,7 200,4 12,0
2000 24459 13646 19,4 443,8 64,8
2001 39706 15586 27,1 381,3 43,3
2002 38804 15448 27,3 312,5 19,3
2003 20234 12495 18,2 535,1 45,8
2004 41809 15434 28,3 453,1 20,1
2005 38016 15005 26,0 417,8 3,1
2006 34258 14515 24,1 515,2 7,4
2007 29295 15115 21,8 833,5 28,7



У процесі опрацювання резуль
татів господарювання з’ясувалося
наступне:
1. Урожайність зернових колива

лась протягом досліджуваного
періоду навколо середнього
рівня, який становив 23,1 ц/га, з
незначною тенденцією до підви
щення: в середньому 0,34 ц/га за
рік (рис. 1).

2. Номінальні ціни реалізації зерно
вих мали чітку виражену тен
денцію до підвищення (рис. 2).
Очевидно, що основною причиною
такого підвищення була інфляція.

3. Попри стрімке зростання цін 
(в середньому на 47 грн 88 коп./т
щорічно) рівень рентабельності
виробництва зернових виявив
певну тенденцію до пониження,
значно коливаючись в окремі ро
ки (рис. 3). 
Застосування методики «Зе

мельна рента», розробленої на ос
нові природометричної моделі
«Український лан» [2], дозволяє
визначити нормативні витрати та
нормативну вартість продукції в
балах за відомого рівня врожай
ності; при цьому прийнята
розмірність бала відповідає 100 кг
зерна (табл. 2).

Залежності, наведені в таблиці
2, зображені на рис. 4.

Співставляючи фактичні витрати
на виробництво і збут зерна з норма
тивними, можна обчислити грошові
еквіваленти бала та визначити
еквівалентну ціну зерна (табл. 3).
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Рис. 1. Динаміка врожайності зернових в Україні Рис. 2. Динаміка цін на зерно в Україні 

Таблиця 3
Визначення грошового еквівалента бала, еквівалентних цін та ренти

Рік

Фактичні
витрати без

орендної плати,
гр. од./га

Фактична
орендна

плата, 
гр. од./га

Нормативні 
витрати

без
орендної

плати, бали

Грошовий
еквівалент

бала

Еквівалентна
ціна, 

гр. од./т

Нормативна
рента, гр.

од./т

UAH USD UAH USD UAH USD UAH USD UAH USD
1996 175 96 25,26 13,81 15,58 11,234 6,140 112 61 48,87 26,71
1997 287 154 26,42 14,19 16,00 17,933 9,633 179 96 78,01 41,90
1998 292 119 23,13 9,04 15,68 18,620 7,602 186 76 81,00 33,07
1999 323 78 30,06 7,28 15,59 20,724 5,017 207 50 90,15 21,82
2000 455 84 66,57 12,24 15,56 29,242 5,375 292 54 127,20 23,38
2001 664 124 57,20 10,65 16,23 40,912 7,616 409 76 177,97 33,13
2002 668 125 46,88 8,80 16,25 41,113 7,718 411 77 178,84 33,57
2003 588 110 80,26 15,05 15,46 38,046 7,134 380 71 165,50 31,03
2004 999 188 67,96 12,78 16,34 61,157 11,497 612 115 266,03 50,01
2005 990 193 62,67 12,23 16,14 61,357 11,973 614 120 266,90 52,08
2006 1079 214 77,28 15,30 15,97 67,568 13,380 676 134 293,92 58,20
2007 1287 255 125,02 24,76 15,77 81,616 16,162 816 162 355,03 70,30

Рік Вартість
продукції

Страхові
відшкодування в

несприятливі роки

Вартість продукції
та страхові

відшкодування
Витрати*

Окупність
витрат,

коефіцієнт
1996 19,6 2,78 22,38 19,93 1,123
1997 24,5 — 24,50 20,35 1,204
1998 20,8 1,82 22,62 20,03 1,129
1999 19,7 2,70 22,40 19,94 1,123
2000 19,4 2,94 22,34 19,91 1,122
2001 27,1 — 27,10 20,58 1,317
2002 27,3 — 27,30 20,60 1,325
2003 18,2 3,90 22,10 19,81 1,116
2004 28,3 — 28,30 20,69 1,368
2005 26,0 — 26,00 20,49 1,269
2006 24,1 — 24,10 20,32 1,186
2007 21,8 1,02 22,82 22,82 1,134

Таблиця 2
Нормативні значення витрат та вартості продукції 

при фактичній урожайності зернових в Україні, бали/га

* у тому числі нормативна орендна плата (нормативна рента) — 4,35 бала
Джерело: власні розрахунки
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Рис. 6. Відхилення фактичних цін на зерно в Україні 
від еквівалентних

Рис. 4. Нормативні витрати, рента і прибуток

На рисунку 5 зображена ди
наміка еквівалентних та фак
тичних цін на зерно, обчисле
них в доларах США.

Відносно стабільний курс
гривні протягом 19961997 р.р.
у поєднанні з інфляцією призвів
до значного зростання еквіва
лентних цін у цей період.

Стрімке падіння курсу гривні
в 19981999 р.р. зумовило зни
ження рівня еквівалентної
ціни, який знову почав зроста
ти, починаючи з 2000 р. у зв’яз
ку з стабілізацією обмінного
курсу національної грошової

одиниці на фоні значної
інфляції (рис. 5).

Отже, тривала стабілізація
гривні без подолання внутрішніх
причин інфляції неможлива,
оскільки призводить до втрати
к о н к у р е н т о с п р о м о ж н о с т і
національних товарів, а тому
період такої «стабілізації» неми
нуче закінчується обвалом
обмінного курсу.

Фактичні ціни на зерно у біль
шості випадків суттєво відрізня
лися від еквівалентних, різко ко
ливаючись в окремі роки періоду,
що досліджувався (рис. 5 і 6).

Рисунок 6 засвідчує, що фак
тичні ціни не лише різко коли
вались відносно їх еквівалент
ного рівня. Чітко виявилася
тенденція до поступового зни
ження фактичних цін порівня
но з еквівалентними. Отже,
протягом 20002007 р.р. ціни
на зерно, обчислені в дол. США,
помітно зростали, а окупність
витрат виробників зерна зни
жувалась.

Порівняння фактичних та
еквівалентних цін на зерно дає
змогу зробити наступні ви
сновки.
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НАУКА І ПРАКТИКА

Рис. 3. Динаміка рівня рентабельності виробництва зернових в
Україні

Рис. 5. Динаміка цін на зерно в Україні, дол. США / т
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АННОТАЦИЯ
На примере зернового хозяйства

Украины исследовано влияние не
эквивалентности обмена на земель
ную ренту и цену земли.

ANNOTATION
On the basis of grain Ukrainian

farming influence of nonequivalence
exchange upon land rent and land
price is researched. 
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ВИСНОВКИ та перспективи досліджень
1.Еквівалентність цін часто порушувалась. У низькоD

врожайні роки ціни стрімко зростали, значно переD
вищуючи еквівалентні (1996, 2000 та 2003 р.р.).
Саме ці роки характеризувалися найвищим факD
тичним рівнем окупності витрат (1,458 — 1,648). В
інші роки фактичні ціни здебільшого нижчі еквіваD
лентних. Така ситуація пояснюється високою еласD
тичністю цін на зерно і призводить до аномальної
ситуації, за якої поліпшення результативності роD
боти аграрних підприємств призводить до зниженD
ня рівня окупності їх витрат і погіршення фінансовоD
го стану (рис. 6).

2. Значні відхилення фактичних цін є субоптимальниD
ми з макроекономічної точки зору і в кінцевому раD
хунку невигідні як виробникам сільськогоспоD
дарської продукції, так і її споживачам.
В несприятливі роки проблеми аграріїв до певної
міри вирішуються коштом покупців зерна, в інші —
навпаки. Цінова нестабільність на зерновому ринку
негативно відбивається на найменш захищених
верствах населення, а тому є невиправданою як з
економічної, так і з соціальної точок зору.

3. Важливе значення має також співвідношення цін на
зерно в національній та іноземній валютах.
Стабілізація обмінного курсу національної валюти в
умовах інфляції, яка значно перевищує її рівень в
розвинених країнах, є тимчасовою і призводить до
стрімкого зростання еквівалентних цін на зерно,
виражених в іноземних валютах (1997 р., 2000 —
2007 р.р.), що сприяє зниженню конкурентності
зерна на зовнішніх ринках. Виникає так звана
«відкладена» або «накопичена» девальвація, яка з
часом неминуче призводить до стрімкого падіння
курсу гривні (1998 — 1999 р.р., останній квартал
2008 р.). Таким чином відновлюється конкуD
рентність зерна у найнераціональніший і найбоD
лючіший спосіб.

4. Держава повинна ефективно регулювати обмінний
курс національної валюти та ціни на сільськогоспоD
дарську продукцію. Лише у такому разі може заD
безпечуватись еквівалентність обміну та конкуD
рентність сільськогосподарської продукції на

внутрішньому та зовнішніх ринках (у поєднанні з
ефективною державною підтримкою сільськоD
господарських товаровиробників).
Позитивний досвід ефективного регулювання цін на
зерно з мінімальними витратами бюджетних коштів
накопичено в багатьох країнах, зокрема, в Угорщині.
У врожайні роки надлишкове зерно у цій країні скуD
повується зерновими компаніями, які діють на
підставі угод із державою, не допускаючи різкого
зниження цін.
Стримування цін у неврожайні роки досягається
шляхом зернових інтервенцій та поєднується із
страховими відшкодуваннями сільськогоспоD
дарським товаровиробникам.
Держава гарантує зерновим компаніям отримання
певного прибутку від таких операцій.

5. Нееквівалентність цін на сільськогосподарську проD
дукцію компенсувалася до певної міри за рахунок
значного зниження фактичної орендної плати
порівняно з нормативною рентою, відповідною
фактичній врожайності зернових (табл. 3, гр. 3, 4 і
10, 11).

6. Пом’якшення негативних наслідків одних дефорD
мацій (нееквівалентних цін) шляхом породження
інших (зниження фактичної орендної плати
порівняно з нормативною рентою) негативно поD
значиться на ціні земельних ділянок. Зазначений
негатив посилиться у зв’язку з високими дисконтD
ними ставками, зумовленими нестабільністю
національної валюти.

7. Нормалізації цін на земельні ділянки сільськоD
господарського призначення сприятиме системне
вжиття комплексу пов’язаних між собою заходів,
які забезпечать:
загальне економічне зростання, у тому числі аграрD
ного сектора економіки та підвищення його ефекD
тивності;
еквівалентність цін;
стійкість обмінного курсу національної валюти
шляхом зниження інфляції та досягнення позитивD
ного сальдо платіжного балансу;
відповідність між фактичною орендною платою та
рентою;
мінімізацію дисконтних ставок.



УПРАВЛІННЯ ЗЕМРЕСУРСАМИ: КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

О рганізація використання земель у межах
населених пунктів — це цілеспрямоване

управління земельними ресурсами. Її головним
завданням є задоволення інтересів та забезпе
чення потреб суб’єктів земельних відносин.
Вона включає сукупність різноманітних право
вих, економічних, фінансових та інших інстру
ментів: оцінку, прогнозування й планування
розвитку території населених пунктів, власне,
землеустрій — впорядкування земель житлової
та громадської забудови, поліпшення природно
го середовища тощо.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Методологія си
стемного підходу базується на використанні
знань про системи: їх класифікації, загальні си
стемні властивості, природу та види їх по
ведінки. Це дослідження базується на викорис
танні положень сучасної теорії землеустрою та
розвитку земельних відносин із застосуванням
міждисциплінарних підходів та методів, що ви
користовуються в інших науках — економіці,
географії, соціології, правознавстві…

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ.
Організація використання земель у межах насе
лених пунктів — це складний процес з числен
ною кількістю складових і компонентів, їх
взаємозв’язків та основних діючих об’єктивних
і суб’єктивних факторів розвитку земельних
відносин. Так, М.Ступень розглядає організацію
використання земель як єдність двох взаємо
пов’язаних складових — формування і розвитку
використання землі [1]. На його думку, форму
вання землекористування населених пунктів —
об’єктивний процес стихійного або цілеспрямо
ваного розподілу на території об’єктів і явищ в
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межах поселень, який визна
чається історичними, природни
ми, соціальними, економічни
ми, політичними умовами
розвитку продуктивних сил.
Антон Третяк розглядає плани
використання земель населених
пунктів через землеустрій у
містах та інших населених пунк
тах, що в свою чергу виступає не
від’ємною складовою організації
використання земель у межах
населених пунктів. [5, с. 230].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ.
У зв’язку із складністю системи
землекористування, досліджен
ня організації використання зе
мель населених пунктів побудо
вані на застосуванні системного
аналізу вивчення структури та
взаємозв’язків розвитку земле
користування в населених
пунктах, впливу на цей процес
ринкової трансформації господа
рювання. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МА	
ТЕРІАЛУ. Емпіричну базу до
слідження організації земель в
межах населених пунктів скла
дають звітність Державного
комітету України із земельних
ресурсів, Державного комітету
статистики, обласних і міських
управлінь земельних ресурсів, а
також нормативноправові та ме
тодичні документи сфери уп
равління земельними ресурсами.

Системний підхід досліджен
ня організації земель населених
пунктів передбачає:

комплексну оцінку території
як місця життєдіяльності на
селення, просторової бази для
розміщення продуктивних
сил та містобудування;
комплексний аналіз викорис
тання і забудови земель в ме
жах населених пунктів;
оцінювання планування та
прогнозування використання
земель у межах населених
пунктів.

Виходячи з того, що характер
використання земель залежить
від статусу і величини населених
пунктів у загальній системі роз
селення, дослідження складових
організації землекористування
населених пунктів необхідно
здійснювати на загальнодержав
ному, регіональному і місцевому
рівнях. Основні процеси ор
ганізації використання земель
визначатимуться залежно від
статусу і величини населених
пунктів.

На загальнодержавному і
регіональному рівнях органі
зація використання земель насе
лених пунктів передбачає
раціональне використання їх те
риторій, визначення державних
та регіональних пріоритетів роз
витку систем розселення, вироб
ничої, соціальної та інженерно
транспортної інфраструктури. 
У зв’язку з цим дослідження ор
ганізації використання земель в
межах населених пунктів має
здійснюватися з урахуванням ге
неральної схеми планування те

риторії України, загальнодер
жавної, регіональних програм
використання та охорони зе
мель, схем планування терито
рій адміністративнотериторі
альних одиниць.

На місцевому рівні організація
використання земель населених
пунктів безпосередньо спрямова
на на їх раціональне використан
ня, оптимізацію територіального
розвитку, збалансований розпо
діл земель між суб’єктами земле
користування, забезпечення
охорони земель тощо. Звідси до
слідження організації викорис
тання земель у межах населених
пунктів реалізується на основі:

генерального плану населено
го пункту та його детального
плану території;
схеми планування території
на місцевому рівні;
плану земельногосподарсько
го устрою населеного пункту;
плану зонування території.

Алгоритм методики дослід
ження організації використання
земель населених пунктів пода
но на рис.1

Комплексна оцінка території
населених пунктів і аналіз рівня
використання земель та забудо
ви здійснюється за цільовим та
функціональним призначен
ням, за формами власності та
господарювання. Послідовність
оцінки використання земель мо
же бути подана у вигляді такої
схеми: 
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характеристика земельного
фонду за категоріями та фор
мами власності і землекорис
тування; 
оцінка природного стану зе
мель; 
стан реформування земель
них відносин; 
оцінка рівня землезабезпече
ності та аналіз ефективності
землекористування з роз
поділом земель по галузях
економіки та формах госпо
дарювання; 
економічний аналіз плат
ності землекористування, в
тому числі аналіз структури
і обсягів земельних пла
тежів; 
грошова оцінка земель; 
ідентифікація та аналіз проб
лем використання земель. 

Особливу увагу слід зверну
ти на оцінку рівня забезпече
ності основних галузей і грома
дян землею, а також резерви їх
забезпечення, обґрунтування
доцільності використання зе
мельноресурсної бази різних
галузей відповідно до перспек
тивного територіального роз
витку.
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ВИСНОВКИ 

Останній етап дослідження здійснюється залежно від поставлеD
них цілей і проводиться в обсягах достатніх для обґрунтування проD
грамних розробок з метою виявлення тенденцій та закономірносD
тей змін складу і структури організації земель в межах населених
пунктів. Завершальний етап дослідження проводиться задля
підвищення ефективності використання та охорони цих земель. 

Заходи з поліпшення використання й охорони земель населених
пунктів включають: поліпшення рівня життя населення через забезD
печення умов для комфортного проживання і відпочинку, підвиD
щення інтенсивності використання земель за цільовим призначенD
ням на основі генеральних та земельноDгосподарських планів
населених пунктів, забезпечення раціонального використання зеD
мель житлової та громадської забудови, а також вільних від забудоD
ви територій, оптимізацію землекористування через збалансуванD
ня територіальноDгалузевої структури виробничих утворень,
досягнення оптимальних пропорцій землезабезпеченості, зменD
шення землеємності території в будівництві, промисловості,
транспорті, енергетиці, удосконалення системи управління в галузі
використання і охорони земель, визначення землеохоронних заD
ходів, в тому числі заходів щодо захисту території від підтоплення,
попередження зсувів, озеленення території, збереження об’єктів
національної, архітектурної, історикоDкультурної спадщини,
об’єктів природоDзаповідного фонду, стабілізації екологічного стаD
ну довкілля.

ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА 
ЯКОСТІ 

функціонального стану земель
(6 етап)

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ 
земель

Оцінка галузевого
землекористування;

Функціональний
аналіз використання
території і забудови;

Аналіз стану 
земельних відносин 

Аналіз земель згідно
кадастрового обліку;

Оцінка екологічного
стану довкілля;

Грошова оцінка 
земель;

Економічний аналіз
землекористування

АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ
ПЛАНУВАННЯ

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

ПРОГНОЗ ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬ

РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ
ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ

ЗБІР, УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Рис. 1. Алгоритм дослідження використання земель 
в межах населених пунктів

УПРАВЛІННЯ ЗЕМРЕСУРСАМИ: КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
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Сільська рада одним рішенням
(прийнятим до 2002 року) передаD
ла громадянину у власність кілька
земельних ділянок. Всі наділи знаD
ходяться на території одного насеD
леного пункту і призначаються для
ведення особистого селянського
господарства. Їх загальна площа
становить 2 гектари.

Нині у зв’язку з безоплатним
оформленням та видачею актів на
землю громадянин звернувся до
сільради за копією рішення.
Теперішній сільський голова
сумнівається у тому, що попереD
дники ухвалили правильне
рішення. 
Отже, чи має право громадянин УкD
раїни приватизувати кілька земельD
них ділянок для ведення особистоD
го селянського господарства на
території села за умови, що вони
передані йому у приватну власність
одним рішенням сесії сільради?

В ідповідно до частини
четвертої статті 116

Земельного кодексу України
передача земельних ділянок
безоплатно у власність грома
дянам у межах норм, визначе
них цим Кодексом, проводить
ся один раз по кожному виду
використання.

Згідно зі статтею 121 Земель
ного кодексу України громадяни
України мають право на безоп
латну передачу їм земельних
ділянок із земель державної або
комунальної власності для ве
дення особистого селянського го
сподарства в розмірі не більше 2
гектарів.

Враховуючи вищезазначене,
громадяни України мають право
на приватизацію кількох земель
них ділянок на території населе
ного пункту, переданих у при
ватну власність одним рішенням
для ведення особистого се
лянського господарства загаль
ною площею не більше 2 гек
тарів. До того ж вони мають
право і на безоплатне оформлен
ня та видачу державних актів на
право власності на ці земельні
ділянки (постанови Кабінету
Міністрів України від 5 серпня
2009 року № 844, від 21 жовтня
2009 року № 1112).

Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ,
директор Департаменту земель 
несільськогосподарського призначення 
та землеустрою територій Держкомзему

ЕТАЛОН ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
МАЄ РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР
Чи обов’язково керуватися
Еталоном технічної
документації, що
затверджений наказом
Держкомзему 8 жовтня
2009 року за № 534?

В ідповідно до пункту 2
цього наказу Еталон

технічної документації із
землеустрою щодо скла
дання документів, що
посвідчують право на зе
мельну ділянку носить ре
комендаційний характер.

МОЖНА ПРИВАТИЗУВАТИ КІЛЬКА 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НА ТЕРИТОРІЇ
СЕЛА ТА БЕЗОПЛАТНО ОФОРМИТИ
І ОТРИМАТИ НА НИХ ДЕРЖАКТИ, 
АЛЕ ЗА ПЕВНИХ УМОВ 

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
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ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ПРАВОВИЙ СТАТУС 
НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
ЗМІНИВСЯ — СЕЛО СТАЛО 
СЕЛИЩЕМ.
ЧИ ЗМІНЮЄТЬСЯ 
ПРИ ЦЬОМУ ПЛОЩА 
ДІЛЯНКИ БЕЗОПЛАНОЇ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ?

Олена ЮРЕЦЬ, 
начальник Управління правового 
забезпечення Держкомзему

Земельна ділянка перейшла у
спільну сумісну або спільну часткоD
ву власність. Як у такому випадку
оформляється право власності?

У разі отримання земельної
ділянки у спільну частко

ву власність кожному співвлас
нику земельної ділянки ви
дається окремий державний акт
на право власності на земельну
ділянку та обов’язково додається
додаток до нього, в якому зазна
чається список співвласників зе
мельної ділянки із заначенням
частки кожного.

У державному акті, на плані
меж земельної ділянки, нано
ситься загальний план зовнішніх
меж земельної ділянки та зазна

чається конкретно земельна
ділянка співвласника. 

У разі отримання земельної
ділянки у спільну сумісну влас
ність кожному співвласнику зе
мельної ділянки видається окре
мий державний акт на право
власності на земельну ділянку та
обов’язково додається додаток до
нього, в якому зазначається список
співвласників земельної ділянки.

У державному акті, на плані
меж земельної ділянки, наносить
ся загальний план зовнішніх меж
земельної ділянки.

За згодою співвласників може
видаватися один державний акт
уповноваженій особі та додаток до
нього, решті співвласників —
копія державного акта та додатки
до нього.

Скільки коштують послуги з наданD
ня висновків стосовно погодження
технічної документації із землеустD
рою щодо складання документів,
що посвідчують право на земельну
ділянку (якщо послуга виконується
за кошти громадян), та проекти
землеустрою щодо відведення зеD
мельних ділянок, що передаються
у власність в розмірах, передбачеD
них статтею 121 Земельного коD
дексу України?

Р озміри оплати земельно
кадастрових робіт та по

слуг, які затверджені наказом
Держкомзему України, Міністер
ства фінансів України, Міністер
ства економіки України від
15.06.2001 № 97/298/124 та за
реєстровані у Міністерстві юс
тиції України 10.07.2001 за №
579/5770, окремої такси на по	
слугу з надання висновків стосов	

но погодження технічної доку	
ментації із землеустрою щодо
складання документів, що
посвідчують право на земельну
ділянку та проекти землеустрою
щодо відведення земельних діля
нок, що передаються у власність
в розмірах, визначених статтею
121 Земельного кодексу України,
не визначають. Але, якщо вдати
ся до аналогії, то згідно з графою
9 таблиці 6.1 Розмірів підготовка
висновків з надання земельних
ділянок у користування на замов
лення фізичних осіб становить 30
гривень за один примірник доку
мента, на замовлення юридичних
осіб — 80 гривень. Аналогія тут
виправдана, бо частина перша
статті 78 Земельного кодексу
стверджує, що право власності на
землю — це право володіти, кори	
стуватися і розпоряджатися зе
мельними ділянками.

ВАРТІСТЬ ВИСНОВКУ ПРИ ПОГОДЖЕННІ ТЕХНІЧНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ ОКРЕМО НЕ ВИЗНАЧЕНА,
ВОНА ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ЗА АНАЛОГІЄЮ

КОЖНОМУ ІЗ СПІВВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ВИДАЮТЬСЯ ОКРЕМІ ДЕРЖАВНІ АКТИ. 
ПРАВО ВЛАСНОСТІ МОЖНА ОФОРМИТИ Й ПО4ІНШОМУ

З гідно з Декретом Кабінету
Міністрів України від 26 грудня
1992 року №15D92

«Про приватизацію земельних
ділянок» рішенням сесії ЛюD
бимівської сільської ради КаD
ховського району Херсонської
області жителям села передано
у власність земельні ділянки до
0,25 га для будівництва та обD
слуговування жилих будинків та
господарських споруд без вигоD
товлення державного акта. 
У 2006 році село Любимівка стаD
ло селищем міського типу. 
Згідно з чинним Земельним коD
дексом України норма безоплатD
ної приватизації землі в селищах
становить 0,15 га. 
На яку площу виготовляти дерD
жавний акт на землю за спрощеD
ною процедурою — 
згідно з Декретом чи чинним ЗеD
мельним кодексом України?

Ч астиною третьою статті
173 Земельного кодексу

України передбачено, що вклю
чення земельних ділянок у
межі району, села, селища,
міста, району у місті не тягне за
собою припинення права влас
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Чи обов’язково треба мати при
собі паспорт, щоб отримати зеD
мельний акт?

Т ак, для отримання грома
дянином державного акта

на право власності на земельну
ділянку необхідно мати при собі
документ, що посвідчує особу
громадянина — це має бути пас
порт. Замінити його іншими до
кументами не можна. 

Якщо громадянин з будьяких
причин не може власноруч отри
мати державний акт на право
власності на земельну ділянку,
йому слід уповноважити іншу
особу діяти від свого імені при
отриманні державного акта.
Уповноважений пред’являє пра
цівнику структурного підрозділу
державного підприємства «Центр
державного земельного кадаст
ру» документ, що посвідчує його
особу, та довіреність, завірену
державним нотаріусом.

Ігор СЛАВІН, 
директор Департаменту
державного земельного кадастру Держкомзему

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ВІДМІТКА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ 
ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ?

З агальна вартість послуги
зі здійснення відмітки про

реєстрацію права власності скла
дається з вартості таких послуг:

з оформлення державного ак
та на підставі Цивільноправо
вих угод або свідоцтва про пра
во на спадщину (30 грн — для
фізичних осіб, 50 грн — для
юридичних осіб); 
внесення запису до Поземель
ної книги (10 грн — для фізич
них осіб, 30 грн — для юри
дичних осіб); 
внесення відомостей до бази
даних автоматизованої систе
ми державного земельного ка
дастру (525 грн — для фізич
них осіб, 6080 грн — для
юридичних осіб — залежно від

кількості координат точок зе
мельної ділянки при здійснені
її кадастрової зйомки).
Таким чином, загальна

вартість послуги зі здійснення
відмітки про реєстрацію права
власності становить без ПДВ: 45
65 грн — для фізичних осіб, 140
160 грн — для юридичних осіб та
визначається відповідно до
пунктів 13, 20 та 23 таблиці 6.1
Розмірів оплати земельнокадас
трових робіт та послуг, затверд
жених спільним наказом Держ
комзему України, Мінфіну
України та Мінекономіки Ук
раїни від 15.06.2001 №
97/298/124, зареєстрованих в
Мін’юсті України 10.07.2001 за
№ 579/5770 (із змінами).

ЩОБ ОТРИМАТИ ЗЕМЕЛЬНИЙ АКТ, ПОТРІБНО
ПРЕД’ЯВИТИ ПАСПОРТ, ДОВІРЕНА ОСОБА
ПРЕД’ЯВЛЯЄ ДОВІРЕНІСТЬ, ЗАВІРЕНУ НОТАРІУСОМ

ності і права користування ци
ми ділянками, якщо не буде
проведено їх вилучення (викуп)
відповідно до цього Кодексу. 

Згідно із пунктом сьомим
Розділу Х «Перехідні положен
ня» Земельного кодексу Ук
раїни громадяни та юридичні
особи, що одержали у власність,
у тимчасове користування, в то
му числі на умовах оренди, зе
мельні ділянки у розмірах, що
були передбачені раніше
діючим законодавством,
зберігають права на ці ділянки. 

Таким чином, громадяни
яким відповідно до рішень
органів місцевого самовряду
вання про передачу безоплатно
у приватну власність земельної
ділянки, прийнятих відповідно
до Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 р. 
№ 1592 «Про приватизацію зе
мельних ділянок», передано у
власність земельні ділянки у
розмірах, що були передбачені
раніше діючим законодав
ством, зберігають права на ці
ділянки.

Тобто, у разі включення зе
мельної ділянки, переданої гро
мадянам у власність в межах се
ла, до території селища
площею, яка була передбачена
для сіл, оформлення та видача
державного акта на право влас
ності на земельну ділянку по
винно здійснюватися на площу,
що зазначена в раніше прийня
тих рішеннях.

Підставою для видачі дер
жавного акта на право влас
ності на земельну ділянку в та
кому випадку буде рішення
органу місцевого самовряду
вання, згідно з яким земельна
ділянка передана у приватну
власність (тобто відповідно до
Декрету Кабінету Міністрів
України).



ЗАПИТУВАЛИ — ВІДПОВІДАЄМО

ТЕРИТОРІЮ БАГАТОКВАРТИРКИ МОЖНА
ПРИВАТИЗУВАТИ, СТВОРИВШИ
ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ
Як приватизувати прибудинкову територію
багатоквартирного житлового будинку?

Олена ЗАБУДЬКО, Київ

В ласники квартир у багатоквартирних житло
вих будинках відповідно до статті 42 Земель

ного кодексу України можуть отримати у власність
земельну ділянку необхідну для обслуговування їх
багатоквартирного житлового будинку шляхом ство
рення об’єднання співвласників багатоквартирного
житлового будинку (ОСББ). Суб’єктом правовідно
син по набуттю права на прибудинкову територію є
об’єднання співвласників багатоквартирного будин
ку, яке в установленому порядку реєструється і набу
ває прав юридичної особи.

Враховуючи наведене, власникам квартир бага
токвартирного житлового будинку потрібно спо
чатку створити об’єднання співвласників багаток
вартирного житлового будинку (ОСББ). На
загальних зборах ОСББ приймає рішення про по
дання клопотання до місцевої ради про передачу у
власність прибудинкової території.

ПРАВО НА СПАДКОВИЙ ПАЙ
МАЄ ОСОБА, НА КОРИСТЬ ЯКОЇ
СКЛАДЕНО ЗАПОВІТ
Мій батько був власником земельної частки
(паю). 24.02.09 р. батько помер, залишивши
заповіт на користь жінки, з якою прожив
останні три роки (у шлюбі з нею не перебував ).
Чи маю я право на спадщину?

Людмила СОРОКА, Чернівці

В ідповідно до статей 1217–1223 Цивільного
кодексу України (далі — ЦКУ) спад

кування здійснюється за заповітом або за
законом. Спадкоємцями за заповітом і за законом
можуть бути фізичні особи, які є живими на час
відкриття спадщини, а також особи, які були
зачаті за життя спадкодавця і народжені живими
після відкриття спадщини. Право на спад
кування за заповітом мають особи, визначені у
заповіті. 

Тобто, право на спадкове майно має особа, на ко
ристь якої складено заповіт не залежно від того, у
яких відносинах вона перебувала із спадкодавцем,
якщо інше не встановлено законом.

ІНОЗЕМКА НЕ ВОЛОДІЄ ПРАВОМ 
НА ЗЕМЕЛЬНУ ЧАСТКУ (ПАЙ), ВОНА ЛИШЕ
НАБУЛА ПРАВА НА НЕЇ І, ЯКЩО ВОНА НЕ ХОЧЕ
ВІДЧУЖУВАТИ ЇЇ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО СУДУ
Іноземна громадянка володіє правом на земельну частку
(пай) більше одного року, але не має бажання її відчужува;
ти, які дії може вжити сільська рада?

Аліна ДЕМЕНЧУК, землевпорядник 
Чорнобрівської сільської ради

Кобеляцький район Полтавської області

В ідповідно до статті 145 Земельного кодексу України
(далі — Кодекс), якщо до особи переходить право влас

ності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може пере
бувати в її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її влас
ником протягом року з моменту переходу такого права. У
випадках, коли земельна ділянка цією особою протягом вста
новленого строку не відчужена, така ділянка підлягає приму
совому відчуженню за рішенням суду. 

Статтею 79 Кодексу встановлено, що земельна ділянка — це
частина земної поверхні з установленими межами, певним
місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Враховуючи зазначене, іноземна громадянка не володіє зе
мельною ділянкою в розумінні Кодексу, а набула права на зе
мельну частку (пай).

НА ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДАЄ

Оксана СКОРОХОД, 
позаштатний юридичний
консультант журналу
«Землевпорядний вісник», адвокат
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ГРОМАДЯНИН НЕ МОЖЕ ОТРИМАТИ
ДЕРЖАКТ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ 
НА ЧАСТИНУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ПІД БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ
Просимо роз’яснити порядок приватизації зе;
мельних ділянок, на яких знаходиться дво; або
триквартирний жилий будинок. Чи можливо
при наявності погодження всіх співвласників
нерухомого майна передавати земельні ділянки
кожному власнику окремо.

І. ОЛЬШЕВСЬКИЙ, міський голова,
Здолбунів Рівненської області

В ідповідно до пункту «г» частини першої
статті 121 Земельного кодексу України гро

мадяни України мають право на безоплатну пере
дачу їм земельних ділянок із земель державної або
комунальної власності для будівництва та обслуго
вування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах у
розмірах не більше 0,10 гектара. 

Відповідно до пункту «в» частини другої статті
89 у спільній сумісній власності перебувають зе
мельні ділянки співвласників житлового будинку. 

Згідно з частинами третьою та п’ятою цієї статті
володіння, користування та розпорядження зе
мельною ділянкою спільної сумісної власності
здійснюються за договором або законом. 

Поділ земельної ділянки, яка є у спільній сумісній
власності, з виділенням частки співвласника, може
бути здійснено за умови попереднього визначення
розміру земельних часток, які є рівними, якщо інше
не передбачено законом або не встановлено судом. 

Враховуючи зазначене, громадянин не може ви
готовити державний акт на право власності на час
тину земельної ділянки.

ЯКЩО ПРАВО ВЛАСНОСТІ 
НА НЕРУХОМІСТЬ ПЕРЕЙШЛО 
ДО ІНШОГО ГРОМАДЯНИНА,
ТО УХВАЛІТЬ РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ
ЙОМУ Й ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Як правильно писати рішення про передачу зе;
мельної ділянки у зв’язку з переходом права
власності на житловий будинок?

Любов БРЕЗИЦЬКА, сільський голова.
Село Городище5Пустоварівське

Київської області

З гідно зі статтею 120 Земельного кодексу
України до особи, яка придбала житловий

будинок, будівлю або споруду, переходить право

власності на земельну ділянку, на якій вони
розміщені, без зміни її цільового призначення, у
розмірах, встановлених договором. 

Відповідно до статі 118 Кодексу громадянин,
зацікавлений у приватизації земельної ділянки,
яка перебуває у його користуванні, подає заяву до
відповідної районної державної адміністрації або
сільської, селищної, міської ради за місцезнахо
дженням земельної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування щодо приватизації зе
мельних ділянок приймається на підставі
технічних матеріалів та документів, що підтверд
жують розмір земельної ділянки.

Зважаючи на викладене, Вам необхідно прийня
ти рішення про надання цієї земельної ділянки
громадянину, до якого перейшло право власності
на нерухомість.

Якщо ж під нерухомістю земельна ділянка нале
жала особі на праві власності, то до нового власни
ка вона переходить на підставі цивільноправової
угоди.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ПІД САДАМИ 
ТА ГОРОДАМИ ПЕРЕДАЮТЬСЯ 
У БЕЗОПЛАТНУ ПРИВАТИЗАЦІЮ 
ЛИШЕ У ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ
РОЗМІРАХ 
Прошу надати роз’яснення з приводу безоплат;
ної передачі земельних ділянок у приватну
власність площею понад 0,1 га, що знаходиться
під садами та городами приватного сектору.

В. ЦИГАНКОВ, голова фонду 
комунальної власності 

міста Жовті води

С таттею 121 Земельного кодексу України пе
редбачено норми безоплатної передачі зе

мельних ділянок громадянам. 
Так, громадяни України мають право на безоп

латну передачу їм земельних ділянок із земель дер
жавної або комунальної власності в таких розмірах: 
а) для ведення фермерського господарства — в

розмірі земельної частки (паю), визначеної для
членів сільськогосподарських підприємств, роз
ташованих на території сільської, селищної,
міської ради, де знаходиться фермерське госпо
дарство. Якщо на території сільської, селищної,
міської ради розташовано декілька сільськогос
подарських підприємств, розмір земельної част
ки (паю) визначається як середній по цих
підприємствах. У разі відсутності сільськогоспо
дарських підприємств на території відповідної
ради розмір земельної частки (паю) визна
чається як середній по району; 



б) для ведення особистого селянського господар
ства — не більше 2,0 гектара; 

в) для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара; 
г) для будівництва і обслуговування жилого будин

ку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) у селах — не більше 0,25 гектара, в се
лищах — не більше 0,15 гектара, в містах — не
більше 0,10 гектара; 

ґ) для індивідуального дачного будівництва — не
більше 0,10 гектара; 

д) для будівництва індивідуальних гаражів — не
більше 0,01 гектара.
Згідно зі статтями 116, 131 вищезазначеного ко

дексу передача земельних ділянок безоплатно у
власність громадян у межах норм, визначених цим
Кодексом, провадиться один раз по кожному виду
використання. Крім цього громадяни України ма
ють право набувати у власність земельні ділянки
на підставі міни, ренти, дарування, успадкування
та інших цивільноправових угод.

Таким чином, земельні ділянки під садами та го
родами можуть передаватись громадянам у межах
норм безоплатної приватизації для ведення особис
того селянського господарства або для садівництва.

Крім того, земельні ділянки для городництва
громадянам або їх об’єднанням із земель державної
або комунальної власності можуть надаватися в
оренду (стаття 36 Земельного кодексу України).

ІНОЗЕМЕЦЬ МОЖЕ ПРИДБАТИ 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД СКЛАДУ УГІДЬ
Частиною другою статті 81 Земельного кодек;
су України визначено, що іноземні громадяни та
особи без громадянства можуть набувати пра;
ва власності на земельні ділянки несільськогос;
подарського призначення в межах населених
пунктів, а також за їх межами, якщо на них
розташовані об’єкти нерухомого майна, що на;
лежать їм на праві приватної власності.
Наприклад іноземний громадянин має бажання
приватизувати земельну ділянку для будів;
ництва: 0,8 га — це двори та будівлі і 0,2 га —
рілля. Чи може він це зробити?

Наталія СУС, 
місто Баранівка Житомирська область

В ідповідно до частини третьої статті 81 Зе
мельного кодексу України іноземні грома

дяни та особи без громадянства можуть набувати
права власності на земельні ділянки відповідно до
частини другої статті 81 Земельного кодексу
України у разі:

а) придбання за договором купівліпродажу, рен
ти, дарування, міни, іншими цивільноправови
ми угодами; 

б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані
об’єкти нерухомого майна, що належать їм на
праві власності;

в) прийняття спадщини.
Щодо складу угідь земельних ділянок

несільськогосподарського призначення, то таке об
меження в законодавстві відсутнє.

Отже, іноземний громадянин може придбати на
підставі цивільноправових угод (отримати у спа
док) земельну ділянку несільськогосподарського
призначення незалежно від складу угідь.

ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧИМ
ДОКУМЕНТОМ НА ДІЛЯНКУ 
БУДЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ДОГОВІР
КУПІВЛІ4ПРОДАЖУ ТА ДЕРЖАВНИЙ АКТ,
ЩО ВИДАВАВСЯ ПРОДАВЦЮ
Іноземний громадянин згідно з договором
купівлі;продажу, посвідченим нотаріусом, прид;
бав в громадянина України дві земельні ділянки
площею 0,25 га і 0,23 га в межах населеного
пункту для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд. На земельних ділянках відсутні
капітальні споруди. Який документ повинен
посвідчувати право на земельні ділянки:
державний акт чи договір купівлі;продажу? 

Наталія ЯРОШЕНКО, Кіровоград 

В ідповідно до статті 126 Земельного кодексу
України при набутті права власності на зе

мельну ділянку на підставі цивільноправових
угод щодо відчуження земельної ділянки, укладе
них в порядку, встановленому законом, держав
ний акт на право власності на земельну ділянку,
що відчужується, долучається до документа, на
підставі якого відбувся перехід права власності на
земельну ділянку, в кожному такому випадку
відчуження земельної ділянки. 

На державному акті про право власності на зе
мельну ділянку нотаріус, який посвідчує (видає)
документ, та орган, який здійснює державну
реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обме
жень, роблять відмітку про відчуження земельної
ділянки із зазначенням документа, на підставі яко
го відбулося відчуження.

Отже, правовстановлюючим документом на зе
мельну ділянку буде договір купівліпродажу, за
реєстрований у встановленому законом порядку із
доданим до нього державним актом, що видавався
продавцю.
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Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1. Статтю 55 Кодексу України про адміністративні правопо

рушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до
№ 51, ст. 1122) викласти в такій редакції: 

«Стаття 55. Порушення правил землеустрою 
Відхилення від затверджених в установленому порядку

проектів землеустрою — 
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти

до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і на посадових осіб — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподат
ковуваних мінімумів доходів громадян. 

Використання земельних ділянок сільськогосподарського
призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва без затверджених у випадках, визначених зако
ном, проектів землеустрою, що забезпечують екологоеко
номічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, — 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ят
десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів грома
дян і на посадових осіб — від трьохсот до п’ятисот неоподат
ковуваних мінімумів доходів громадян». 
2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради

України, 2002 р., № 34, ст. 27): 
1)статтю 22 після частини третьої доповнити новою частиною

такого змісту: 
«4. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
використовуються відповідно до розроблених та затверджених
в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечу
ють екологоекономічне обґрунтування сівозміни та впорядку
вання угідь і передбачають заходи з охорони земель». 

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
2)частину другу статті 79 доповнити словами «якщо інше не

встановлено законом та не порушує прав інших осіб»; 
3)пункт «ґ» частини першої статті 186 викласти в такій редакції: 

«ґ) робочі землевпорядні проекти, пов’язані з упорядкуван
ням, докорінним поліпшенням та охороною земель,
раціональним їх використанням, після погодження їх у
встановленому порядку розглядаються і затверджуються за
мовниками цих проектів»; 

4)пункт «і» частини першої статті 211 викласти в такій
редакції: 
«і) відхилення від затверджених в установленому порядку
проектів землеустрою; використання земельних ділянок
сільськогосподарського призначення для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва без затверджених у ви
падках, визначених законом, проектів землеустрою, що за
безпечують екологоекономічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь»; 

5)розділ X «Перехідні положення» доповнити пунктом 18 та
кого змісту: 
«18. На період до 1 січня 2015 року вимоги частини четвер
тої статті 22 цього Кодексу поширюються лише на тих влас

ників та користувачів, які використовують земельні ділян
ки сільськогосподарського призначення для ведення товар
ного сільськогосподарського виробництва загальною пло
щею більш як 100 гектарів». 
3. Статтю 52 Закону України «Про землеустрій» (Відомості

Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282) доповнити ча
стиною третьою такого змісту: 

«Порядок розробки проектів землеустрою, що забезпечують
екологоекономічне обґрунтування сівозміни та впорядку
вання угідь, встановлюється Кабінетом Міністрів України». 
4. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Вер

ховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349): 
1)частину другу статті 1 після абзацу восьмого доповнити но

вим абзацом такого змісту: 
«ґрунтовтома — порушення біоенергетичного режиму
ґрунтів та різке зниження урожайності сільськогоспо
дарських культур внаслідок їх беззмінного вирощування
або частого повернення на попереднє поле сівозміни, що
призводить до погіршення якісного стану ґрунтів, накопи
чення у ґрунтах специфічних хвороботворних мікроор
ганізмів та насіння бур’янів». 

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — вісімнадцятий вважати
відповідно абзацами десятим — дев’ятнадцятим; 

2)частину першу статті 30 після абзацу четвертого доповнити
новим абзацом такого змісту: 
«оптимального співвідношення культур у сівозмінах у
різних природносільськогосподарських регіонах». 

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим; 
3)доповнити статтею 331 такого змісту: 

«Стаття 33	1. Нормативи оптимального співвідношення 
культур у  сівозмінах у різних  природно
сільськогосподарських регіонах 

Нормативи оптимального співвідношення культур у
сівозмінах у різних природносільськогосподарських
регіонах встановлюються для досягнення високих і
стабільних урожаїв та запобігання виснаженню і втраті ро
дючості ґрунтів внаслідок ґрунтовтоми. 

Нормативи оптимального співвідношення культур у
сівозмінах визначають структуру посівних площ для різних
природносільськогосподарських регіонів та перелік установ
лених культур для вирощування у цих регіонах». 
II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності через дев’ять місяців з дня 
його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України та іншим центральним орга

нам виконавчої влади протягом трьох місяців з дня опубліку
вання цього Закону привести свої нормативноправові акти у
відповідність із цим Законом. 

Президент України В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 4 червня 2009 року 
№ 1443VI 
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо збереження родючості ґрунтів



I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., № 34, ст. 27): 

1) статтю 20 доповнити частиною п’ятою такого змісту: 
«5. Види використання земельної ділянки в межах пев

ної категорії земель (крім земель сільськогосподарського
призначення та земель оборони) визначаються її власни
ком або користувачем самостійно в межах вимог, встанов
лених законом до використання земель цієї категорії, з
урахуванням містобудівної документації та документації
із землеустрою. 

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення
використовуються їх власниками або користувачами вик
лючно в межах вимог щодо користування землями певно
го виду використання, встановлених статтями 31, 3337
цього Кодексу. 

Земельні ділянки, що належать до земель оборони, ви
користовуються виключно згідно із Законом України
«Про використання земель оборони»; 

2) частину другу статті 35 після слів «без громадянства» до
повнити словами «а також юридичні особи»; 

3) частини шосту — десяту статті 118 викласти в такій ре
дакції: 

«6. Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у
власність земельної ділянки із земель державної або ко
мунальної власності для ведення фермерського господар
ства, ведення особистого селянського господарства, ве
дення садівництва, будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибної
ділянки), індивідуального дачного будівництва,
будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоп
латної приватизації, подають клопотання до відповідної
районної, Київської чи Севастопольської міської держав
ної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за
місцезнаходженням земельної ділянки. У клопотанні за
значаються цільове призначення земельної ділянки та її
орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні
матеріали, на яких зазначено бажане місце розташуван
ня земельної ділянки, погодження землекористувача (у
разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у корис
туванні інших осіб) та висновки конкурсної комісії (у разі
надання земельної ділянки для ведення фермерського го
сподарства). 

7. Районна, Київська чи Севастопольська міська дер
жавна адміністрація або сільська, селищна, міська рада
розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе
мельної ділянки або надає мотивовану відмову у його на
данні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може
бути лише невідповідність місця розташування об’єкта
вимогам законів, прийнятих відповідно до них норматив
ноправових актів, генеральних планів населених
пунктів та іншої містобудівної документації, схем земле
устрою і технікоекономічних обґрунтувань використан
ня та охорони земель адміністративнотериторіальних ут
ворень, проектів землеустрою щодо впорядкування
територій населених пунктів, затверджених у встановле
ному законом порядку. 

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділян
ки розробляється за замовленням громадян особами, які
мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих
видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін. 

8. Розроблений проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки подається Комісії з розгляду питань,
пов’язаних з погодженням документації із землеустрою
(далі — Комісія). 

Комісія протягом трьох тижнів з дня одержання проек
ту надає відповідному органу виконавчої влади чи органу
місцевого самоврядування свій висновок щодо погоджен
ня проекту або відмови у його погодженні. У разі відмови
у погодженні проект повертається заявнику у зазначений
у цій частині строк. 

Підставою відмови у погодженні проекту може бути ли
ше невідповідність його положень вимогам законів та
прийнятих відповідно до них нормативноправових
актів. 

У разі якщо проект землеустрою щодо відведення зе
мельної ділянки підлягає обов’язковій державній експер
тизі землевпорядної документації, погоджений проект
подається Комісією до відповідного органу земельних ре
сурсів для здійснення такої експертизи. 

9. Районна, Київська чи Севастопольська міська дер
жавна адміністрація або сільська, селищна, міська рада у
двотижневий строк з дня отримання погодженого проек
ту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в
разі необхідності здійснення обов’язкової державної екс
пертизи землевпорядної документації згідно із законом
— після отримання позитивного висновку такої експер
тизи) приймає рішення про затвердження проекту земле
устрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у
власність. 

10. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцево
го самоврядування у передачі земельної ділянки у
власність або залишення клопотання без розгляду мо
жуть бути оскаржені до суду»; 

4) статтю 120 викласти в такій редакції: 
«Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку у разі 

набуття  права на жилий будинок, 
будівлю або споруду 

1. У разі набуття права власності на жилий будинок,
будівлю або споруду, що перебувають у власності, корис
туванні іншої особи, припиняється право власності, пра
во користування земельною ділянкою, на якій розташо
вані ці об’єкти. До особи, яка набула право власності на
жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на зе
мельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи,
переходить право власності на земельну ділянку або її ча
стину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового при
значення. 

2. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені
на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в
разі набуття права власності на ці об’єкти до набувача пе
реходить право користування земельною ділянкою, на
якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж об
сязі, що були у попереднього землекористувача. 

3. У разі переходу права власності на будинок або його
частину від однієї особи до іншої за договором довічного
утримання право на земельну ділянку переходить на умо

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
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вах, на яких ця земельна ділянка належала попередньо
му землевласнику (землекористувачу). 

4. У разі набуття права власності на жилий будинок,
будівлю або споруду кількома особами право на земельну
ділянку визначається пропорційно до часток осіб у праві
власності жилого будинку, будівлі або споруди. 

5. У разі набуття права власності на жилий будинок,
будівлю або споруду фізичними або юридичними особа
ми, які не можуть мати у власності земельних ділянок, до
них переходить право користування земельною ділян
кою, на якій розташований жилий будинок, будівля або
споруда, на умовах оренди. 

6. Істотною умовою договору, який передбачає набуття
права власності на жилий будинок, будівлю або споруду,
є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку пе
реходить у зв’язку з набуттям права власності на ці
об’єкти. 

Укладення договору, який передбачає набуття права
власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що
пов’язане з переходом права на частину земельної ділян
ки, здійснюється після виділення цієї частини в окрему
земельну ділянку та присвоєння їй окремого кадастрово
го номера. 

У разі набуття права власності на жилий будинок (крім
багатоквартирного), який розташований на землях дер
жавної або комунальної власності, що перебувають у ко
ристуванні іншої особи, та необхідності поділу земельної
ділянки площа земельної ділянки, що формується, не мо
же бути меншою, ніж максимальний розмір земельних
ділянок відповідного цільового призначення, визначених
статтею 121 Земельного кодексу України (крім випадків,
коли формування земельної ділянки в такому розмірі є
неможливим)»; 

5) статтю 121 доповнити частиною третьою такого змісту: 
«3. Розмір земельної ділянки, що передається безоплат

но громадянину у власність у зв’язку з набуттям ним пра
ва власності на жилий будинок, не може бути меншим,
ніж максимальний розмір земельної ділянки відповідного
цільового призначення, встановлений частиною першою
цієї статті (крім випадків, якщо розмір земельної ділянки,
на якій розташований будинок, є меншим)»; 

6) статтю 123 викласти в такій редакції: 
«Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок 

державної або  комунальної власності 
у користування 

1. Надання земельних ділянок державної або кому
нальної власності у користування здійснюється на
підставі рішень органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування. 

Рішення зазначених органів приймається на підставі
проектів землеустрою щодо відведення земельних діля
нок у разі: 
зміни цільового призначення земельних ділянок

відповідно до закону; 
надання у користування земельних ділянок, межі яких

не встановлені в натурі (на місцевості). 
Надання у користування земельної ділянки, межі якої

встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового
призначення здійснюється на підставі технічної докумен
тації із землеустрою щодо складання документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою. 

2. Особа, зацікавлена в одержанні у користування зе
мельної ділянки із земель державної або комунальної
власності за проектом землеустрою щодо її відведення,
звертається з клопотанням про надання дозволу на його

розробку до відповідної сільської, селищної, міської, рай
онної, обласної ради, Кабінету Міністрів України, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держав
ної адміністрації. 

У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земель
ної ділянки та її цільове призначення. До клопотання до
даються графічні матеріали, на яких зазначено бажане
місце розташування та розмір земельної ділянки, письмо
ва згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі
вилучення земельної ділянки). 

3. Відповідний орган виконавчої влади або орган місце
вого самоврядування в межах їх повноважень у місячний
строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою
відмови у наданні такого дозволу може бути лише
невідповідність місця розташування земельної ділянки
вимогам законів, прийнятих відповідно до них норматив
ноправових актів, а також генеральних планів населе
них пунктів, іншої містобудівної документації, схем зем
леустрою і технікоекономічних обґрунтувань
використання та охорони земель адміністративнотери
торіальних утворень, проектів землеустрою щодо впоряд
кування території населених пунктів, затверджених у
встановленому законом порядку. 

Забороняється відмова у наданні дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних діля
нок, місце розташування об’єктів на яких погоджено
відповідним органом виконавчої влади або органом місце
вого самоврядування згідно із статтею 151 цього Кодексу. 

Умови і строки розроблення проектів землеустрою що
до відведення земельних ділянок визначаються догово
ром, укладеним замовником з виконавцем цих робіт
відповідно до типового договору. 

Типовий договір на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки затверджується
Кабінетом Міністрів України. 

4. Розроблений проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки подається Комісії з розгляду питань,
пов’язаних з погодженням документації із землеустрою. 

Комісія протягом трьох тижнів з дня одержання проек
ту надає відповідному органу виконавчої влади чи органу
місцевого самоврядування свій висновок щодо погоджен
ня проекту або відмови у його погодженні. У разі відмови
у погодженні проекту він повертається заявнику у зазна
чений у цій частині строк. 

Підставою відмови у погодженні проекту може бути ли
ше невідповідність його положень вимогам законів та
прийнятих відповідно до них нормативноправових актів. 

У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земель
ної ділянки підлягає обов’язковій державній експертизі
землевпорядної документації, погоджений проект по
дається Комісією до відповідного органу земельних ресурсів
для здійснення такої експертизи відповідно до закону. 

5. У разі якщо місце розташування об’єкта, розміри і
межі земельної ділянки, що пропонується до вилучення
(викупу), та умови вилучення (викупу) цієї ділянки пого
джені згідно з вимогами статті 151 цього Кодексу, які під
час розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки не змінилися, проект погодженню не
підлягає. 

6. Відповідний орган виконавчої влади або орган місце
вого самоврядування у двотижневий строк з дня отриман
ня проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, а в разі необхідності здійснення обов’язкової
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державної експертизи землевпорядної документації
згідно із законом — після отримання позитивного виснов
ку такої експертизи приймає рішення про надання зе
мельної ділянки у користування. 

7. Якщо земельна ділянка надається у користування
Кабінетом Міністрів України, погоджений проект земле
устрою щодо відведення земельної ділянки подається
відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, які розглядають його і в місяч
ний строк подають зазначений проект із своїми пропо
зиціями до Кабінету Міністрів України. 

8. Якщо земельна ділянка надається у користування
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, пого
джений проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки подається до Ради міністрів Автономної Рес
публіки Крим, яка розглядає його і в місячний строк по
дає зазначений проект із своїми пропозиціями до Верхов
ної Ради Автономної Республіки Крим. 

9. Рішенням про надання земельної ділянки у користу
вання за проектом землеустрою щодо її відведення
здійснюються: 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення зе

мельної ділянки; 
вилучення земельних ділянок у землекористувачів із за

твердженням умов вилучення земельних ділянок (у
разі необхідності); 

надання земельної ділянки особі у користування з визна
ченням умов її використання і затвердженням умов на
дання, у тому числі (у разі необхідності) вимог щодо
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісого
сподарського виробництва. 
10. Підставою відмови у затвердженні проекту землеу

строю щодо відведення земельної ділянки може бути ли
ше його невідповідність вимогам законів та прийнятих
відповідно до них нормативноправових актів. 

11. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцево
го самоврядування у наданні земельної ділянки у корис
тування або залишення клопотання без розгляду можуть
бути оскаржені до суду»; 

7) абзац третій частини другої статті 128 після слів «розта
шоване на цій земельній ділянці» доповнити словами «(у
разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд)»; 

8) частину другу статті 134 викласти в такій редакції: 
«2. Не підлягають продажу на конкурентних засадах

(земельних торгах) земельні ділянки державної чи кому
нальної власності або права на них у разі: 
розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомо

го майна (будівель, споруд), що перебувають у власності
фізичних або юридичних осіб; 

використання земельних ділянок для потреб, пов’язаних
з користуванням надрами, та спеціального водокорис
тування відповідно до отриманих спеціальних дозволів
(ліцензій); 

використання релігійними організаціями, які легалізо
вані в Україні, земельних ділянок під культовими
будівлями; 

будівництва об’єктів, що в повному обсязі здійснюється
за кошти державного та місцевих бюджетів; 

надання земельних ділянок державним та комунальним
підприємствам, бюджетним установам; 

надання земельних ділянок підприємствам, установам і
громадським організаціям у сфері культури і мистецтв
(у тому числі національним творчим спілкам та їх чле
нам) під творчі майстерні; 

надання земельних ділянок в оренду для реконструкції
кварталів застарілої забудови, для будівництва
соціального та доступного житла, якщо конкурс на йо
го будівництво вже проведено; 

розміщення іноземних дипломатичних представництв та
консульських установ, представництв міжнародних ор
ганізацій згідно з міжнародними договорами України; 

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інже
нерної, транспортної, енергетичної інфраструктури,
об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (крім
об’єктів дорожнього сервісу); 

створення озеленених територій загального користування; 
будівництва об’єктів забезпечення життєдіяльності насе

лених пунктів (сміттєпереробних об’єктів, очисних
споруд, котелень, кладовищ, протиерозійних, протиз
сувних і протиселевих споруд); 

передачі громадянам земельних ділянок для ведення фер
мерського господарства, ведення особистого селянського
господарства, ведення садівництва, будівництва та об
слуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного
будівництва, будівництва індивідуальних гаражів, для
сінокосіння і випасання худоби, для городництва; 

надання земельних ділянок особам взамін тих, що були ви
куплені (примусово відчужені) для суспільних потреб чи
з мотивів суспільної необхідності за рішенням органів
державної влади та органів місцевого самоврядування; 

розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогос
подарської продукції; 

надання земельної ділянки, викупленої для суспільних
потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної
необхідності для забезпечення таких потреб; 

надання земельної ділянки взамін викупленої для
суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів
суспільної необхідності та повернення такої земельної
ділянки колишньому власнику або його спадкоємцю
(правонаступнику) у разі, якщо така потреба відпала; 

поновлення договорів оренди землі; 
надання земельних ділянок в інших випадках, визначе

них законом»; 
9) частину першу статті 141 доповнити пунктом «е» такого

змісту: 
«е) набуття іншою особою права власності на жилий бу

динок, будівлю або споруду, які розташовані на зе
мельній ділянці»; 

10) статтю 151 викласти в такій редакції: 
«Стаття 151. Порядок погодження питань, пов’язаних 

з  вилученням (викупом) земельних 
ділянок для  суспільних потреб або 
з мотивів суспільної  необхідності 

1. Юридичні особи, зацікавлені у вилученні земельних
ділянок, наданих у постійне користування із земель дер
жавної чи комунальної власності, для суспільних потреб
та у викупі земельних ділянок, що перебувають у влас
ності громадян чи юридичних осіб, для суспільних потреб
та з мотивів суспільної необхідності, зобов’язані до почат
ку проведення проектних робіт погодити з власниками
землі і землекористувачами, органами державної влади
або органами місцевого самоврядування, згідно з їх по
вноваженнями, місце розташування об’єкта, розмір зе
мельної ділянки та умови її вилучення (викупу) з ураху
ванням комплексного розвитку території, який би
забезпечував нормальне функціонування на цій ділянці і
прилеглих територіях усіх об’єктів та умови проживання
населення і охорону довкілля. 
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2. Погодження матеріалів місць розташування об’єктів
на особливо цінних землях, а також земельних ділянок
для розміщення та обслуговування будівель і споруд дип
ломатичних представництв та консульських установ іно
земних держав, представництв міжнародних організацій
провадиться Верховною Радою України. 

3. Погодження питань, пов’язаних з вилученням (вику
пом) земельних ділянок, крім тих, що передбачені части
ною другою цієї статті, провадиться відповідно Кабінетом
Міністрів України, Радою міністрів Автономної Рес
публіки Крим, місцевими державними адміністраціями,
міськими, селищними, сільськими радами згідно з їх по
вноваженнями щодо вилучення (викупу) цих ділянок. 

4. У разі вилучення (викупу) земельних ділянок під
об’єкти містобудування, розміщення яких визначено місто
будівною або землевпорядною документацією (генеральні
плани населених пунктів, проекти детального планування,
інша містобудівна документація, технікоекономічні
обґрунтування використання та охорони земель адміністра
тивнотериторіальних утворень, проекти землеустрою що
до впорядкування територій населених пунктів тощо), по
годження місця розташування об’єкта не проводиться. 

5. Юридичні особи, зацікавлені у вилученні (викупі) зе
мельних ділянок, звертаються з клопотанням про пого
дження місця розташування об’єкта до відповідної
сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Ра
ди міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої дер
жавної адміністрації. Клопотання щодо погодження
місця розташування об’єкта за рахунок земель, вилучен
ня (викуп) яких провадиться Кабінетом Міністрів Ук
раїни та Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
подається відповідно до Ради міністрів Автономної Рес
публіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій. 

6. До клопотання додаються: 
а) обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або

відведення земельної ділянки; 
б) зазначене на відповідному графічному матеріалі бажа

не місце розташування об’єкта з орієнтовними розміра
ми земельної ділянки; 

в) нотаріально засвідчена письмова згода землевласника
(землекористувача) на вилучення (викуп) земельної
ділянки (її частини) із зазначенням розмірів передбаче
ної для вилучення (викупу) земельної ділянки та умов
її вилучення (викупу); 

г) копія установчих документів. 
7. Типова форма клопотання про погодження місця роз

ташування об’єкта затверджується Кабінетом Міністрів
України. 

8. Відповідний орган державної влади або орган місце
вого самоврядування згідно із своїми повноваженнями у
тижневий строк з дня реєстрації клопотання направляє
його разом з додатками до Комісії, яка протягом трьох
тижнів з дня його одержання надає зазначеному органу
висновок про погодження місця розташування об’єкта
або відмову в такому погодженні. 

У разі вилучення органами виконавчої влади земель
них ділянок державної власності у межах населеного
пункту матеріали погодження місця розташування
об’єкта подаються для розгляду до відповідного органу
місцевого самоврядування, який у місячний строк розг
лядає їх і надає свої висновки. 

9. Якщо вилучення (викуп) земельних ділянок прова
диться за погодженням з Верховною Радою України,
відповідні органи державної влади або органи місцевого

самоврядування готують свої висновки і подають ма
теріали погодження місця розташування об’єкта до
Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали
і подає їх до Верховної Ради України для прийняття
відповідного рішення. 

10. Якщо вилучення (викуп) земельних ділянок
здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, матеріали погодження місця розташування
об’єкта подаються до Ради міністрів Автономної Рес
публіки Крим, яка розглядає ці матеріали і в місячний
строк подає свої пропозиції до Верховної Ради Автоном
ної Республіки Крим. 

11. Після отримання висновку Комісії про погодження
місця розташування об’єкта та рішення Верховної Ради
України (у разі необхідності) відповідний орган держав
ної влади або орган місцевого самоврядування згідно із
своїми повноваженнями у двотижневий строк розглядає
матеріали погодження місця розташування об’єкта та на
дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки або мотивоване рішення
про відмову. 

12. Спори, пов’язані з погодженням місць розташуван
ня об’єктів, вирішуються в судовому порядку»; 

11) доповнити статтею 1861 такого змісту: 
«Стаття 186	1.Комісія з розгляду питань, пов’язаних 

з  погодженням документації 
із землеустрою  

1. Для розгляду питань, пов’язаних з погодженням до
кументації із землеустрою, в районах та містах обласного
значення, містах Києві та Севастополі функціонують
постійно діючі комісії. 

2. До повноважень Комісії належить забезпечення по
годження документації із землеустрою відповідними ор
ганами виконавчої влади та органами місцевого самовря
дування. 

3. До складу Комісії входять уповноважені представни
ки районного (міського) органу земельних ресурсів,
містобудування та архітектури, природоохоронного та
санітарноепідеміологічного органу, органу охорони
культурної спадщини. У разі погодження проектів земле
устрою, що розробляються з метою вилучення, надання,
зміни цільового призначення земель лісогосподарського
призначення, водного фонду, земельних ділянок для
цілей, пов’язаних із розробкою корисних копалин, до
складу Комісії залучається відповідно представник тери
торіальних органів лісового господарства, водного госпо
дарства, державного гірничого нагляду. 

4. Організація роботи Комісії, матеріальнотехнічне за
безпечення її діяльності та контроль за дотриманням нею
строків і порядку розгляду документації із землеустрою
здійснюють органи, що утворили Комісію. 

5. Документація із землеустрою, погоджена Комісією,
вважається такою, що погоджена органами, представни
ки яких входять до її складу. 

6. Комісія здійснює свою діяльність у формі засідань,
що проводяться не рідше одного разу на тиждень. Резуль
тати роботи Комісії оформлюються висновком, який
підписується всіма її членами та скріплюється печатками
органів, представники яких входять до її складу. У разі
незгоди члена Комісії з погодженням документації із зем
леустрою він підписує висновок з поміткою «із зауважен
нями» та додає до висновку Комісії свій висновок із вик
ладом цих зауважень. 

7. Підставою відмови у погодженні документації із зем
леустрою може бути невідповідність її положень вимогам
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законів та прийнятих відповідно до них нормативнопра
вових актів. Погодження документації із землеустрою та
підготовка висновків із викладом зауважень до неї
здійснюються безоплатно. 

8. Положення про Комісію та порядок її роботи затвер
джуються Кабінетом Міністрів України. 

9. Комісія у разі необхідності має право залучати до ро
боти представників органів, уповноважених погоджувати
документацію із землеустрою, та безоплатно отримувати
від них інформацію і документи, необхідні для виконан
ня покладених на неї повноважень»; 

12) пункт 1 розділу X «Перехідні положення» доповнити
абзацом четвертим такого змісту: 

«Надання в оренду земельних ділянок інвесторам на
виконання інвестиційних договорів, укладених до 1 січня
2008 року, згідно з рішеннями органів виконавчої влади
або органів місцевого самоврядування, умовою яких було
надання цими органами інвесторам таких земельних
ділянок, здійснюється без проведення аукціонів». 

2. Статтю 377 Цивільного кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., №№ 4044, ст. 356) викла
сти в такій редакції: 

«Стаття 377. Право на земельну ділянку у разі набуття 
права  власності на житловий будинок, 
будівлю або  споруду, що розміщені на ній 

1. До особи, яка набула право власності на житловий бу
динок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, пе
реходить право власності, право користування на земель
ну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового
призначення в обсязі та на умовах, встановлених для по
переднього землевласника (землекористувача). 

2. Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, пра
во на яку переходить у зв’язку з переходом права влас
ності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істот
ними умовами договору, який передбачає набуття права
власності на ці об’єкти (крім багатоквартирних бу
динків)». 

3. У частині другій статті 56 Закону України «Про земле
устрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36,
ст. 282; 2009 р., № 29, ст. 396): 

1) абзац перший після слів «земельну ділянку» доповнити
словами «право користування земельною ділянкою»; 

2) доповнити пунктом «ж» такого змісту: 
«ж) згоду власника земельної ділянки (а щодо земель
державної власності — органу, згідно з його повнова
женнями здійснювати розпорядження земельною
ділянкою) на поділ чи об’єднання земельних ділянок
землекористувачем (крім випадків поділу земельної
ділянки у зв’язку з набуттям права власності на житло
вий будинок, розташований на ній)». 

4. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Вер
ховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2008 р., № 27
28, ст. 253, № 48, ст. 358): 

1) частину другу статті 3 виключити; 
2) статтю 7 доповнити частиною третьою такого змісту: 

«До особи, якій перейшло право власності на житловий
будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орен
дованій земельній ділянці, також переходить право
оренди на цю земельну ділянку. 
Договором, який передбачає набуття права власності на
житловий будинок, будівлю або споруду, припиняється
договір оренди земельної ділянки в частині оренди попе

реднім орендарем земельної ділянки, на якій розташо
ваний такий житловий будинок, будівля або споруда»; 

3) частину четверту статті 9 викласти в такій редакції: 
«Не допускається продаж орендованих земельних діля
нок державної або комунальної власності без згоди на
це орендаря»; 

4) частину першу статті 31 доповнити абзацом восьмим
такого змісту: 
«набуття права власності на житловий будинок,
будівлю або споруду, що розташовані на орендованій
іншою особою земельній ділянці». 

5. В абзаці шостому статті 11 Закону України «Про
оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
№ 15, ст. 229; № 38, ст. 471) слова «крім звітів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок державної та кому
нальної власності у разі їх продажу, відповідно до закону»
виключити. 

6. Абзац одинадцятий частини першої статті 9 Закону Ук
раїни «Про державну експертизу землевпорядної докумен
тації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст.
471; 2008 р., № 48, ст. 358) викласти в такій редакції: 

«технічна документація з бонітування ґрунтів, норма
тивної грошової оцінки земельних ділянок». 

II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування,
крім підпунктів 4, 9 пункту 1 та підпунктів 2, 4 пункту 4
розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня
2010 року. 

2. Громадяни України, які на час набрання чинності цим
Законом у встановленому порядку набули право власності
на жилий будинок (крім багатоквартирного), розміщений
на земельній ділянці державної або комунальної власності,
мають право на безоплатну приватизацію земельної ділян
ки, необхідної для розміщення та обслуговування цього жи
лого будинку, в розмірах згідно з частиною третьою статті
121 Земельного кодексу України. 

Громадяни України, які використали своє право на безоп
латну приватизацію земельних ділянок, мають право на ви
куп таких земельних ділянок у зазначеному розмірі. 

У разі набуття юридичними особами на час набрання чин
ності цим Законом права власності на жилий будинок (крім
багатоквартирного), який розташований на землях держав
ної або комунальної власності, зазначені особи мають право
на викуп таких земельних ділянок у максимальному
розмірі земельних ділянок відповідного цільового призна
чення, визначених пунктами «в», «г», «ґ» частини першої
статті 121 Земельного кодексу України ( 276814 ). 

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня на
брання чинності цим Законом: 
привести свої нормативноправові акти у відповідність із

цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами, іншими централь

ними органами виконавчої влади їх нормативноправо
вих актів у відповідність із цим Законом. 

Президент України В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 
5 листопада 2009 року 
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Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. Частину другу статті 112 Кримінальнопроцесуального
кодексу України після цифр «239» доповнити цифрами
«2391, 2392». 

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушен
ня (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №
51, ст. 1122): 
1) доповнити статтею 534 такого змісту: 

«Стаття 53	4. Незаконне заволодіння ґрунтовим 
покривом (поверхневим шаром) земель 

Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверх
невим шаром) земель —  тягне за собою накладення штра
фу на громадян від тридцяти до сімдесяти неоподаткову
ваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб —
від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян»; 

2) у статті 57: 
в абзаці другому частини першої слова «від чотирьох до

шести» замінити словами «від ста до двохсот», а слова
«від десяти до чотирнадцяти» — словами «від двохсот
до трьохсот»; 

в абзаці другому частини другої слова «від десяти до чо
тирнадцяти» замінити словами «від ста до двохсот»; 

в абзаці другому частини третьої слова «від десяти до чо
тирнадцяти» замінити словами «від ста до трьохсот»; 

в абзаці другому частини четвертої слова «від десяти до
ста» замінити словами «від трьохсот до шестисот»; 

у частині п’ятій слово «тисячу» замінити словом «триста»; 
3) абзац перший частини першої статті 771 після слів «опа

лого листя» доповнити словами «на землях сільськогос
подарського призначення»; 

4) пункт 71 частини другої статті 255 після цифр «533» до
повнити цифрами «534». 

3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верхов
ної Ради України, 2001 р., № 2526, ст. 131): 
1) доповнити статтями 2391 та 2392 такого змісту: 

«Стаття 239	1. Незаконне заволодіння ґрунтовим 
покривом (поверхневим шаром) земель 

1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (по
верхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку
для життя, здоров’я людей чи для довкілля, —

карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатко
вуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням
волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і за
собів заволодіння. 

2. Та сама дія, якщо вона вчинена повторно, або за по
передньою змовою групою осіб, або заподіяла матеріаль
ну шкоду у великому розмірі, —

карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти
років або позбавленням волі на той самий строк, з позбав
ленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією зна
рядь і засобів заволодіння. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи
іншим загальнонебезпечним способом або спричинили за
гибель людей, масову загибель об’єктів тваринного чи
рослинного світу або інші тяжкі наслідки, — 

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти
років або позбавленням волі на той самий строк, з позбав
ленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією зна
рядь і засобів заволодіння. 

Примітка. У цій статті матеріальна шкода вважається
заподіяною у великому розмірі, якщо її розмір у сто або
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум до
ходів громадян. 
Стаття 239	2. Незаконне заволодіння землями 

водного фонду в особливо великих розмірах
1. Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим)

шаром земель водного фонду в особливо великих
розмірах — 

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковува
них мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на
строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння. 

2. Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою
змовою групою осіб, — 

карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти
років або позбавленням волі на той самий строк, з позбав
ленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією зна
рядь і засобів заволодіння. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, — 

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти
років або позбавленням волі на той самий строк, з позбав
ленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією зна
рядь і засобів заволодіння. 

Примітка. Особливо великим розміром у цій статті
слід розуміти обсяг поверхневого (ґрунтового) шару зе
мель, який становить більше, ніж десять кубічних
метрів»; 

2) статті 240 і 245 викласти в такій редакції: 
«Стаття 240. Порушення правил охорони 

або використання надр 
1. Порушення встановлених правил охорони надр, як

що це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи
довкілля, — 

карається штрафом від трьохсот до шестисот неоподат
ковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням
волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той
самий строк. 

2. Порушення встановлених правил використання
надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я
людей чи довкілля, а також незаконне видобування ко
рисних копалин загальнодержавного значення — 

караються штрафом від чотирьохсот до семисот неопо
датковуваних мінімумів доходів громадян або обмежен
ням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі
на той самий строк. 
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3. Діяння, передбачені частинами першою або другою
цієї статті, вчинені на територіях чи об’єктах природно
заповідного фонду або вчинені повторно, — 

караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти
років або позбавленням волі на той самий строк, з
конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування. 

4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або
третьою цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу,
вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом або
спричинили загибель людей, їх масове захворювання або
інші тяжкі наслідки, — 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до
восьми років з конфіскацією незаконно добутого і зна
рядь видобування»; 
«Стаття 245. Знищення або пошкодження 

об’єктів  рослинного світу 
1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених

насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а
також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її
залишків на землях сільськогосподарського призначення
вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом — 

караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатко
вуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на
той самий строк. 

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, ма
сову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти
років». 

4. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., № 34, ст. 27): 
1) у статті 83: 

частину третю доповнити пунктом «е» такого змісту: 
«е) земельні ділянки, штучно створені в межах прибе
режної захисної смуги чи смуги відведення, на землях
лісогосподарського призначення та природноза
повідного фонду, що перебувають у прибережній за
хисній смузі водних об’єктів, або на земельних ділян
ках дна водних об’єктів»; 

частину четверту доповнити пунктом «г1» такого змісту: 
«г1) штучного створення земельної ділянки на тери
торії населеного пункту, у тому числі з порушенням ус
тановлених правил»; 

2) у статті 84: 
частину четверту доповнити пунктом «и» такого змісту: 

«и) земельні ділянки, штучно створені у межах прибе
режної захисної смуги чи смуги відведення, на землях
лісогосподарського призначення та природноза
повідного фонду, що перебувають у прибережній за
хисній смузі водних об’єктів, або на земельних ділян
ках дна водних об’єктів»; 

частину п’яту доповнити пунктом «д» такого змісту: 
«д) штучного створення земельної ділянки за межами
населених пунктів, у тому числі з порушенням установ
лених правил»; 

3) частину першу статті 91 доповнити пунктом «ж» такого
змісту: 

«ж) за свій рахунок привести земельну ділянку у попе
редній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винят
ком здійснення такої зміни не власником земельної
ділянки, коли приведення у попередній стан
здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила
рельєф»; 

4) статтю 93 після частини другої доповнити новою части
ною такого змісту: 

«3. Не підлягають передачі в оренду земельні ділянки,
штучно створені у межах прибережної захисної смуги
чи смуги відведення, на землях лісогосподарського
призначення та природнозаповідного фонду, що пере
бувають у прибережній захисній смузі водних об’єктів,
або на земельних ділянках дна водних об’єктів». 
У зв’язку з цим частини третю — сьому вважати
відповідно частинами четвертою — восьмою; 

5) пункт «а» частини першої статті 96 викласти в такій ре
дакції: 

«а) забезпечувати використання землі за цільовим при
значенням та за свій рахунок приводити її у попередній
стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком ви
падків незаконної зміни рельєфу не власником такої
земельної ділянки». 

5. Абзац третій частини першої статті 10 Закону України
«Про державний контроль за використанням та охороною
земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39,
ст. 350; 2008 р., № 24, ст. 237) доповнити словами «а також
про зобов’язання приведення земельної ділянки у попе
редній стан у випадках, установлених законом, за рахунок
особи, яка вчинила відповідне правопорушення, з відшко
дуванням завданих власнику земельної ділянки збитків». 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня на

брання чинності цим Законом забезпечити визначення по
няття великого розміру видобутих корисних копалин
місцевого значення. 

Президент України В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 
5 листопада 2009 року 
№ 1708VI 
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З гідно з абзацом другим
пункту 1 розділу Х «Пе

рехідних положень» Земельного
кодексу України громадяни Ук
раїни — спадкоємці громадян,
яким за рішеннями органів
місцевого самоврядування пере
дано безоплатно у власність зе
мельні ділянки відповідно до
Декрету Кабінету Міністрів Ук
раїни від 26 грудня 1992 р. № 15
92 «Про приватизацію земель
них ділянок», мають право на
безоплатні оформлення та вида
чу їм державних актів на право
власності на земельні ділянки.

Питання безоплатного оформ
лення та видачі спадкоємцям
державних актів на право влас
ності на земельні ділянки
здійснюється за умови:

відсутності спору між спад
коємцями;
відсутності серед спадкоємців
іноземних громадян;
у випадку, коли нерухоме
майно, яке розміщено на ус
падкованій земельній ділянці,
є власністю спадкоємця (спад
коємців) і не відчужувалося
іншим особам. 
Разом з тим, відповідно до

Цивільного кодексу України
спадкування відбувається за за
коном, за заповітом або за спад
ковим договором.

У випадку спадкування за за
коном спадкоємець (спадкоємці)
подає заяву до органу місцевого
самоврядування за місцем знахо
дження земельної ділянки, адре
совану територіальному органу
Держкомзему про безоплатні ви

готовлення та видачу йому дер
жавного акта на право власності
на земельну ділянку. 

До заяви додається копія пас
порта заявника, копія іден
тифікаційного коду, копія
свідоцтва про право на спадщину
(на інше майно). У зазначеному
свідоцтві зазначається, що май
но успадковується спадкоємцем
повністю або в певних частинах.
Якщо повністю — державний
акт видається на таку особу, у
випадку успадкування частини
майна, із заявою мають зверну
тися всі спадкоємці та отримати
у спільну часткову власність зе
мельну ділянку, передану у
власність спадкодавцю за рішен
ням місцевої ради згідно з Декре
том Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 1992 року № 1592. 

Орган місцевого самовряду
вання за актом прийомупере
дачі передає заяву громадянина
з додатками до територіального
органу Держкомзему. 

Територіальний орган Держ
комзему укладає угоди на виго
товлення технічної документації
та заповнення та реєстрацію
державного акта на право влас
ності на земельну ділянку. При
цьому технічна документація,
виготовляється безкоштовно.

У випадку успадкування за за
повітом питання повинно
вирішуватися з огляду на те, чи
перейшло за заповітом до спад
коємця нерухоме майно, яке
розміщене на цій земельній
ділянці. У випадку відсутності
на земельній ділянці майна —

питання вирішується у судовому
порядку.

Враховуючи наведене грома	
дянин, що є спадкоємцем по	
мерлої особи, якій згідно Декре
ту Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 1992 року № 15
рішенням органу місцевого са
моврядування передано у при
ватну власність земельну ділян
ку для обслуговування жилого
будинку:
1) Звертається до органу місцево

го самоврядування із заявою
про виготовлення безкоштов
но на його ім’я (як спадко
ємця) державного акта на пра
во власності на земельну
ділянку згідно зразка.

2) До заяви додаються: копія па
спорта заявника (громадяни
на України), його іден
тифікаційний код, рішення
ради про передачу у власність
земельної ділянки спадкодав
цю (померлій особі), копія
свідоцтва про право на спад
щину (на будинок та інше май
но), документ, що підтверд
жує право власності на жилий
будинок та копія довіреності
на уповноважену особу (у ви
падку коли сам заявник за
різних обставин не може пода
ти документи особисто).

3) У визначений органом місце
вого самоврядування час (че
рез 30 днів після передачі
документів в територіальний
орган земельних ресурсів)
отримує державний акт на
право власності на земельну
ділянку.

ЯКЩО СПАДКОЄМЦІВ КІЛЬКА, ТО ІЗ ЗАЯВАМИ 
ДО ОРГАНУ ДЕРЖКОМЗЕМУ ЧЕРЕЗ СІЛЬРАДУ 

МАЮТЬ ЗВЕРНУТИСЯ ВСІ ОТРИМУВАЧІ СПАДЩИНИ
Від померлої особи залишилася земельна ділянка біля хати і госпоD
дарських будівель, яку та обробляла десятки років. Рішенням сільради
від 30 грудня 2001 року земля передана у приватну власність. Акта на цю
ділянку ніхто не отримував. Є два спадкоємці — син і дочка. Чи можуть
вони безоплатно оформити право власності на землю, яку використовуD
вала їхня мама?

ДЕРЖКОМЗЕМ РОЗ’ЯСНЮЄ
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ЯКЩО ФІРМА ПРОСТРОЧУЄ 
ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ АКТІВ,
МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ 
АБО ПОСКАРЖИТИСЯ ДЕРЖКОМЗЕМУ
НА НЕВИКОНАННЯ НЕЮ
ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ
З липня цього року пішов шостий рік як фірма
«НВК Горизонт» провела обміри присадибних
земельних ділянок. Власники земельних ділянок
переказали їм кошти за виконані роботи на їх
розрахунковий рахунок, але актів на право
власності на земельні ділянки отримали не всі.
На наші запитання стосовно актів, викона;
вець Коваленко Олександр Іванович, відповідає,
що все буде нормально і акти ми отримаємо, ад;
же уже 24 знаходиться на реєстрації у ДЗК, ско;
ро буде ще 20, а тоді залишиться ще 15.
Порадьте, як нам бути, якщо все ж таки й на;
далі ця київська фірма до безконечності продов;
жуватиме строки оформлення та видачі актів
на землю? 

Лідія ПІГУЛЕВСЬКА,
землевпорядник 

Городище5Пустоварівської сільської ради
Володарський район Київської області

В заємовідносини замовників і розробників до
кументації із землеустрою регулюються за

конодавством України і договором між ними в тому
числі й строки виконання землевпорядних робіт.

Якщо права замовників землевпорядних робіт
порушено, то, згідно статей 15, 16 Цивільного ко
дексу України, вони можуть звернутись до суду за
їх захистом.

Окрім цього можна звернутися до Державного
комітету України із земельних ресурсів із скаргою
на недотримання цієї фірмою ліцензійний умов.

ЯКЩО НЕ ВИРІШУЄТЬСЯ СПІР, ЩО
СТОСУЄТЬСЯ ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО СУДУ
Шановна редакціє!
Уже тривалий час я оббиваю пороги кабінетів
різного рангу чиновників з проханням виділити
мені для ведення особистого селянського
господарства земельну ділянку. Скористатися
своїм законним правом не можу. 
У Криничненська сільраді запропонували три
ділянки на вибір. Я вибрала ділянку за селом
Голованівка. У цьому селі нині живуть мої
мама, брат. Усе життя пропрацював у
місцевому господарстві мій батько. Ділянка,

яку вибрала років п’ятнадцять не засівалася —
вся в чагарниках і бур’янах. Мала надію, що я,
ветеран праці, маючи мізерну медсестринську
пенсію, зможу з сином зайнятися особистим
селянським господарством. 
Однак від Білогірської райдержадміністрації
отримала відповідь, що на території Кринич;
ненської сільради ділянки не видаються.
Вважаю, що мені відмовили несправедливо, адже
земля, на яку сподівалася, роками не обробляється.
Порадьте, як бути в такій ситуації?

Тамара ОКОПСЬКА,
Білогірськ, Автономна Республіка Крим

З гідно зі статтею 121 Земельного кодексу Ук
раїни Громадяни України мають право на без

оплатну передачу їм земельних ділянок із земель
державної або комунальної власності в тому числі й
для ведення особистого селянського господарства. 

Відповідно до статті 118 вищезазначеного кодек
су громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно
у власність земельної ділянки із земель державної
або комунальної власності для ведення особистого
селянського господарства, у межах норм безоплат
ної приватизації, подають заяву про вибір місця
розташування земельної ділянки до відповідної
держадміністрації або органів місцевого самовря
дування за місцезнаходженням земельної ділянки. 

У разі відмови органу виконавчої влади чи орга
ну місцевого самоврядування у передачі земельної
ділянки у власність або залишення заяви без розг
ляду питання вирішується в судовому порядку.

ПРАВОНАСТУПНИК ВИГОТОВЛЯЄ 
ДЕРЖАКТИ НА СВОЄ ІМ’Я
ВІДПОВІДНО ДО ДОКУМЕНТІВ
ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ
Яким шляхом можливо привести у відпо;
відність державні акти на право власності на
земельні ділянки, якщо розміри та межі земель;
ної ділянки не змінено, а зміна власника відбу;
лася шляхом реорганізації.

В. ЦИГАНКОВ, голова фонду 
комунальної власності  міста Жовті води

З гідно з Інструкцією про порядок складання,
видачі, реєстрації і зберігання державних

актів на право власності на земельну ділянку і право
постійного користування земельною ділянкою та до
говорів оренди землі затвердженої наказом Держав
ного Комітету України по земельних ресурсах від
04.05.99 № 43 у державних актах на право власності
на земельні ділянки виправлення не допускаються.

Отже правонаступник виготовляє державні акти
на своє ім’я відповідно до документів про реор
ганізацію.
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«ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ВІСНИК» — ЄДИНЕ В УКРАЇНІ
ОФІЦІЙНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИДАННЯ, 
ЗАСНОВНИК ЯКОГО — ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ЖУРНАЛ НА 2010 РІК!

ЖУРНАЛ ВИХОДИТЬ ЩОМІСЯЧНО!

З’ЯВИЛИСЯ ВИДАННЯ, НАЗВИ ЯКИХ СПІВЗВУЧНІ З НАШИМ. 
ПРО ЦЕ МИ ДОВІДАЛИСЯ ІЗ ЛИСТІВ ЧИТАЧІВ, ЯКІ ПОКИ НЕ ОТРИМАЛИ, 
НАВІТЬ НЕ ПІДОЗРЮВАЛИ, ЩО ПЕРЕДПЛАТИЛИ НЕ «ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ВІСНИК», 
А ЗОВСІМ ІНШЕ — КОМЕРЦІЙНЕ, ПЕРЕПОВНЕНЕ РЕКЛАМОЮ, ВИДАННЯ.
ЩОБ НЕ ТРАПИЛОСЯ ПОДІБНЕ З ВАМИ, ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ 

ЖУРНАЛ ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
ЧЕРЕЗ ПОШТОВІ ВІДДІЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ!

ЯКЩО ВИНИКАЮТЬ ПРОБЛЕМИ, 
ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО РЕДАКЦІЇ: 

840444468421418, 840444468421430, 
840674442433409

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ З ДОСТАВКОЮ : 
НА МІСЯЦЬ 21 ГРН.  26 КОП.
НА 3 МІСЯЦІ 63 ГРН.  78 КОП.
НА 6 МІСЯЦІВ 127 ГРН.  56 КОП.
НА РІК 255 ГРН.  12 КОП.

БУДЬТЕ З НАМИ І НАСТУПНОГО 2010 РОКУ!
ЧИТАЙТЕ НАС — ЗНАТИМЕТЕ ВСЕ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН!

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 48783

ОФОРМЛЯЮЧИ ПЕРЕДПЛАТУ, БУДЬТЕ УВАЖНІ! 




