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Звертайтесь також, якщо у вас виникли
проблеми з територіальними органами або
підприємствами, підпорядкованими Держ�
комзему,  чи суб'єктами господарювання,
яким надано ліцензії на проведення робіт із
землеустрою та землеоціночні роботи. 

Сповіщайте нам про  факти здирництва,
хабарництва, недбалого ставлення до землі,
порушення земельного законодавства на
місцях. 

Чекаємо й на ваші  пропозиції, зауваження
щодо земельної  нормативно�правової бази.

До скарг додавайте копії документів, 
що підтверджують неправомірні 

дії посадовців чи підприємців. 

Дзвоніть, пишіть, запитуйте!
Запитання формулюйте коротко і чітко!
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Президент України підписав
прийняті Верховною Радою Ук�
раїни Закони України «Про вне�
сення зміни до статті 6 Закону
України «Про розмежування зе�
мель державної та комунальної
власності», «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо права релігійних
організацій на постійне корис�
тування земельною ділянкою»
та «Про внесення зміни до статті
18 Закону України «Про оцінку
земель», розроблені Держком�
земом. 
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ХРОНІКА ЛЮТОГО

6 лютого відбулося перше у
2009 році засідання розширеної
колегії Держкомзему, до складу
якої входить вісім народних депу�
татів України, під головуванням
Голови Держкомзему Олега
Кулініча. Колегія розглянула ро�
боту Державного підприємства
«Центр державного земельного ка�
дастру» у 2008 році і визнала її не�
задовільною. На засіданні також
обговорено питання про стан і на�
прями роботи органів Держкомзе�
му у Київській області та м. Києві.
Діяльність Головного управління
Держкомзему в Київській області з
організації роботи підвідомчих

підрозділів із забезпечення вико�
нання рішень Уряду, РНБО Ук�
раїни та Указів Президента Ук�
раїни, контролю за діяльністю
регіональних філій ДП «Центр
державного земельного кадастру»
та співпраці з інспекційним
підрозділом незадовільною, а робо�
ту з проведення землеустрою, ве�
дення державного земельного ка�
дастру, забезпечення населення
відповідно до поданих заяв щодо
виготовлення державних актів та
їх реєстрації недостатньою. За ре�
зультатами діяльності минулого
року незадовільною визнано і робо�
ту ДП «Укрспецзем». 

У Держкомземі відбулося
перше засідання Міжгалузевої
робочої групи з питань гар�
монізації земельного законо�
давства, яке відкрив Голова
Держкомзему Олег Кулініч.
Члени робочої групи обговори�
ли організаційні питання і фор�
мування робочих підгруп з ок�
ремих напрямів діяльності та
визначили перелік законопро�
ектів, які необхідно прийняти в
першу чергу, а саме: «Про дер�
жавний земельний кадастр»,
«Про ринок земель», «Про За�
гальнодержавну програму ви�
користання та охорони земель»,
«Про земельну службу», «Про
внесення змін до статті 20 Зе�
мельного кодексу України (що�
до зміни цільового призначен�
ня)», «Про відчуження
земельних ділянок приватної
власності для суспільних по�
треб та з мотивів суспільної не�
обхідності», «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України (щодо надання
Державній інспекції з контро�
лю за використанням і охоро�
ною земель більш дієвих повно�
важень)».

У Держкомземі за участі за�
ступника Голови Володимира
Кулініча, виконуючого обов’яз�
ки Генерального директора ДП
«Центр державного земельного
кадастру» Ігоря Долинського та
директора групи впровадження
проекту «Видача державних
актів на право власності на землю
в сільській місцевості та розвиток
системи кадастру» Сергія Кубаха
відбувся брифінг для журналістів
на тему «Перспективи створення
системи земельного кадастру в
Україні: законодавче врегулю�
вання захисту прав власності на
землю».

20 лютого відбулося засідан�
ня Комісії з опрацювання та
комплексного вирішення пи�
тань реалізації державної
політики у сфері раціонального
використання та охорони зе�
мель. Вів засідання заступник
Голови Комісії РНБО України
Леонід Новаковський. Про стан
організації і здійснення держав�
ного контролю за використан�
ням та охороною земель доповів
начальник Держземінспекції
України Олександр Нечипорен�
ко. У засіданні взяв участь за�
ступник Голови Держкомзему
Антон Третяк.

27 лютого відбулося засідання
розширеної колегії Держкомзему,
на якому обговорено підсумки
діяльності Комітету у 2008 році та
завдання на 2009 рік; стан кадро�
вої політики в центральному апа�
раті, органах Держземінспекції,
територіальних органах Держком�
зему, державних підприємствах,
що належать до сфери його уп�
равління, шляхи удосконалення
кадрового потенціалу та здійснен�
ня заходів щодо запобігання ко�
рупційним проявам; стан та удос�
коналення фінансової, бюджетної
політики в системі Держкомзему,

спрямованої на роботу в умовах
економічної кризи; стан виконан�
ня Указу Президента України
«Про невідкладні заходи щодо за�
хисту власників земельних діля�
нок та земельних часток (паїв)»
стосовно виплати та збільшення
орендної плати за оренду земель�
них ділянок, земельних часток
(паїв) за 2008 рік; роботу ДП «Го�
ловний інститут землеустрою» у
2008 році з виконання вимог
Указів Президента України, вико�
нання рішень колегії Держкомзе�
му 2008 року та напрями діяль�
ності на поточний рік.

Голова Держкомзему Олег
Кулініч і в. о. генерального ди�
ректора ДП «Центр державного
земельного кадастру» Ігор До�
линський провели нараду з пи�
тань організації роботи регіональ�
них і міських філій ДП «Центр
державного земельного кадаст�
ру». Олег Кулініч звернув увагу
на необхідність вжити заходів

щодо приведення структури,
штатних розписів, наказів цент�
рального апарату та регіональних
і міських філій у відповідність до
вимог Статуту ДП «Центр дер�
жавного земельного кадастру»,
зареєстрованого 23 січня 2009 ро�
ку. Голова Держкомзему зажадав
поліпшення роботи регіональних
філій Центру. 

Затверджено перший галузе�
вий стандарт «Правила розроб�
лення нормативних документів,
побудови, викладення, оформ�
лення та вимоги до змісту нор�
мативних документів. Основні
положення» (Наказ Держкомзе�
му України від 7 лютого 2009
року). 13 лютого 2009 року цей
стандарт зареєстрований в ДП
«УкрНДНЦ». 
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Страхування земельних ділянок як спосіб захисту 
майнових інтересів власників землі

37 СПРОБА РОЗСТАВИТИ АКЦЕНТИ

Наталія СТОЙКО
Оптимізація землекористування — 
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Юлія ПАЗУЛЬСЬКА
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Що і хто заважає встановити та винести 
його межі на місцевості?

42 ЗАУВАГИ ПРАКТИКА

Михайло ПЕРЕПЕЛИЦЯ
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та реальна сутність

46 АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Віктор МЛОДЕЦЬКИЙ, Олександр ГРЯНИК
Особливості оцінки великих земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення

51 ПРО НАБОЛІЛЕ
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ТЕРИРОРІЄЮ
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Історичні літописи свідчать, що ще до прийняття
християнства, понад 1000 років тому, у великих
містах Київської Русі існувала писемність, вивчали
грамоту й міряли землю. Першими земле�
впорядниками були межувальники, які встановлю�
вали, повертали та закріплювали кордони
землекористування на місцевості та видавали
документи на право на землю. Межувальники мали
свою інструкцію, яка відділяла юридичну грань
оформлення землі від технічної, та надавали їм
необмежені земельні права. Навіть у ті часи роботу
по землеустрою виконували лише спеціалісти�
землевпорядники, які повинні були знати межові
знаки, вміти міряти землю, володіти технікою
складання карт і планів. Землевпорядники були
шанованими та відомими людьми, адже в їхніх руках
перебувало головне: «земля — єдине багатство».

Професія землевпорядника по праву вважається
однією з найбільш необхідних у суспільстві. Суть її
відображена у самій назві, яка складається зі
сполучення слів: «впорядкування» на «землі». Тобто
діяльність фахівця�землевпорядника спрямована на
виконання заходів з облаштування, впорядкування,
організації землі з метою подальшого ефективного її
використання та охорони.

Розвиток земельних відносин у нашій країні
здійснюється під впливом процесів, викликаних
проведенням земельної реформи, необхідність якої
визначено ще в 90�х роках ХХ ст. Для забезпечення
виконання державної політики в галузі земельних
відносин та проведення земельної реформи в нашій
країні створено систему землевпорядних органів
України. Фахівців для них готують навчальні заклади
різних рівнів акредитації. Далі подаємо матеріали
про успіхи та проблеми фахової освіти. 

4

Для здійснення земельної реформи в Ук�
раїні, яка була започаткована в 90�х роках

минулого століття, потрібна немала кількість
висококваліфікованих спеціалістів землевпо�
рядного виробництва. Більше 20 навчальних за�
кладів І і ІІ рівнів акредитації здійснюють нині
їх підготовку.

Наш навчальний заклад щорічно випускає
близько 40 спеціалістів, до 2018 року відповідно
до Програми розвитку земельних відносин в
Полтавській області маємо підготувати майже
500 спеціалістів. Стабільна робота упродовж не
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одного десятиліття дозволила
нам вибороти право бути
провідним закладом в сфері
підготовки спеціалістів землев�
порядної справи. 

Понад 15 років землевпорядне
відділення нашого коледжу є ба�
зовим в Україні. З 2000 року тут
діє навчально�практичний центр
по землевпорядкуванню(НПЦЗ),
в якому щороку навчаються сту�
денти землевпорядної спеціаль�
ності з усіх технікумів України,
так як для поєднання навчання з
виробництвом, та в зв’язку із ма�
теріальною скрутою в країні не�
має можливості створення не�
обхідної матеріальної бази в
кожному навчальному закладі.
Вони вивчають сучасні геоде�
зичні прилади та новітні
технології в землеустрої. Майже
10 років керівництво навчально�
практичним центром з землевпо�
рядкування здійснює Климко
Петро Павлович — викладач ви�
щої категорії. 

Мета створення центру —
забезпечення практичної підго�
товки студентів вищих навчаль�
них закладів I та II рівнів
акредитації Міністерства аграр�
ної політики по спеціальності
«Землевпорядкування» з вико�
ристанням сучасної електронної
геодезичної вимірювальної тех�
ніки та комп’ютерних техно�

логій, проведення підготовки,
перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів землев�
порядного виробництва та вик�
ладачів землевпорядного циклу
навчальних закладів України.

В навчально�практичному
центрі створена відповідна ма�
теріальна база. Для проведення
польових геодезичних робіт центр
має сучасні електронні геодезичні
прилади: світловіддалеміри —
СТ�5 «Блеск», 2СТ�10, «Блеск�2»
фірми УОМЗ (Росія); тахеометри
— ТА�3м фірми УОМЗ (Росія);
Elta3 фірми «ZEISS» (Німеччина);
GTS�239N фірми «TOPCON»
(Японія); SET�630 фірми
«SOKKIA» (Японія); лазерний
віддалемір DISTO classic5a фірми

«LEICA» (Швейцарія); геодезич�
на супутникова система (GPS)
Stratus фірми «SOKKIA»
(Японія), але для забезпечення
підготовки високоякісних спеці�
алістів, яких звикли тут готувати
для землевпорядного виробниц�
тва, навіть і цього замало.

Обробка результатів польових
вимірів проводиться на персо�
нальних комп’ютерах з викори�
станням сучасного програмного
забезпечення «Інвентград», «Те�
онтах», «Геопроект», «Земпро».

Для виготовлення графічних і
текстових матеріалів використо�
вуються лазерні та струменеві
принтери і плоттер.

Центр має лабораторії «Су�
часні електронні геодезичні при�

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ —
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лади» та «Комп’ютеризація зем�
левпорядного виробництва».

Для проведення занять підго�
товлено необхідне методичне за�
безпечення по роботі з електрон�
ними геодезичними приладами і з
професійним програмним забезпе�
ченням. Це програмне забезпечен�
ня опановується студентами при
вивченні дисциплін «Комп’ютери�
зація землевпорядного виробниц�
тва» та проходженні навчальних
практик «Електронна тахео�
метрія» і «Комп’ютеризація зем�
левпорядного виробництва», що
дозволяє виконувати повний ком�
плекс польових і камеральних гео�
дезичних та землевпорядних робіт
по виготовленню технічної доку�
ментації із землеустрою, а також
топографічного знімання місце�
вості.

В період проведення навчаль�
них практик заїзд студентів
відбувається за попередньо узго�
дженим графіком між центром і
зацікавленими навчальними за�
кладами. Заняття з слухачами
проводяться відповідно до зазда�
легідь погоджених між центром і
навчальними закладами про�
грамами практик. 

Польові роботи виконуються
за допомогою сучасних елек�
тронних геодезичних приладів
на геодезичному полігоні з до�
триманням поставлених вимог.

Центр налагодив тісні зв’язки
з Головним управлінням Держ�
комзему у Полтавській області,
Державним підприємством «Пол�
тавський науково�дослідний та
проектний інститут земле�
устрою», Полтавським геодезич�
ним центром, приватними
підприємствами «Алан�зем»,
«Геосвіт», «Світанок», що дає
можливість проводити для слу�
хачів та студентів�практикантів
екскурсії на виробництво.

Навчально�практичний центр
співпрацює з п’ятнадцятьма нав�
чальними закладами І та ІІ рів�
нів акредитації Міністерства аг�
рарної політики. 

За час роботи центру проведе�
но навчальні практики «Елек�
тронна тахеометрія», «Автома�

тизовані зйомки територій»,
«Новітні технології в землеуст�
рої» та «Комп’ютеризація земле�
впорядного виробництва» для
3550 студентів. Тут уже підви�
щили кваліфікацію 222 викла�
дачі та 374 спеціалісти землевпо�
рядного виробництва.

Вінцем навчання студентів
аграрно�економічного ко�

леджу є дипломне проектування.

Викладачами циклової комісії
розроблені теми дипломних про�
ектів, які включають види робіт з
використанням сучасних елек�
тронних приладів, автоматизова�
них систем знімання територій
«GPS» та обробки матеріалів по�
льових вимірів на професійному
програмному забезпеченні.

При управлінні Держкомзему
у Полтаві функціонує державне
підприємство «Полтаваземка�
дастр», яке має чималий досвід
по створенню бази даних земель�
ного кадастру міста, продажу зе�
мельних ділянок несільськогос�
подарського призначення. Для
студентів з інших навчальних за�
кладів, що прибувають до нас,
ми організовуємо сюди екскурсії
з метою ознайомити їх з
набутками наших земляків.

В Полтавській регіональній
філії ДП «Центр державного зе�
мельного кадастру» студенти ма�
ють можливість ознайомитись з
порядком ведення державного
реєстру земель.

Після закінчення терміну
практичних занять студенти по�
дають звіт про виконання програ�
ми практики та складають залік. 

Матеріально�технічне та мето�
дичне забезпечення центру до�

зволяє проводити навчальні прак�
тики та перепідготовку фахівців
на досить високому рівні.

Викладачами розроблені що�
денники�звіти, методичні вка�
зівки та рекомендації, щодо про�
ходження навчальних практик
та проведення практичних за�
нять.

НПЦ періодично проводить
показові дні землевпорядника з
демонстрацією сучасної техніки
і технологій, конференції, се�
мінари, надає допомогу виклада�
чам у проведенні відкритих за�
нять, лабораторно�практичних
занять із спецдисциплін, інші за�
ходи, спрямовані на поліпшення
підготовки студентів, перепідго�
товки та підвищення квалі�
фікації спеціалістів землевпо�
рядного виробництва.

ФАХОВА ОСВІТА
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2009�й рік знаменний для
аграрно�економічного коледжу
Полтавської державної аграрної
академії, адже відзначатиме
100�річчя відділу землевпоряд�
кування. А розпочалося все з
того, що в 1909 році Міністер�
ство юстиції Царської Росії
відкрило 5 землевпорядних учи�
лищ, серед яких було і Пол�
тавське. Воно готувало землевпо�
рядників — таксаторів середньої
кваліфікації. Перший випуск,
що відбувся в 1913 році, налічу�
вав 29 землемірів, більшість
яких було направлено для нав�
чання у Московський межовий
інститут.

З 1909 по 1924 рік керував
навчальним закладом межовий
інженер Вяхірєв Михайло Воло�
димирович, а з 1924 р — профе�
сор Красовський Іван Григоро�
вич. Значну роль у становленні
технікуму відіграв професор Пе�
тровський І.Ю. З його ініціативи
і під його редакцією видавались
«Записки Полтавського землев�
порядного технікуму».

В 1920 році на базі училища
створено землевпорядний техні�
кум, який готував інженерів�
землевпорядників. В 1921 році
тут починає працювати проф�
школа з підготовки техніків�
землевпорядників. У 1930 році
підготовку інженерів�землевпо�
рядників припиненло, а проф�
школа реорганізована в Пол�

тавський технікум організації
території з трирічним терміном
навчання техніків�землевпоряд�
ників.

В 1925р. технікум одержав
навчальне господарство площею
47 десятин землі в с. Терентіївка
для проведення літніх геодезич�
них практик. Студенти заклали
тут лісовий розсадник, піщані
землі засадили сосною, де нині
чудовий сосновий ліс. В 1926�
1927рр. навчальному році в
технікумі було 6 кабінетів, гур�
тожиток та 100 студентів, 25%
студентів одержували сти�
пендію, бібліотека налічувала
6366 томів. Педагогічний колек�
тив складався з 11 викладачів,
серед яких було 2 професори. 
З 1 вересня 1935 року в техні�
кумі відкрито гідромеліоративне
відділення та змінено його назву
на «Полтавський технікум зем�
левпорядкування і меліорації». 

В 1957 році технікум приєдна�
но до Полтавського сільськогос�

подарського технікуму плодо�
овочівництва, де подальша
підготовка техніків�землевпо�
рядників здійснюється на від�
діленні «Землевпорядкування».
У 1989 році навчальний заклад
об’єднали з радгоспом імені 
А.С. Макаренко, змінилась назва
на радгосп�технікум, з якою він
проіснував до 1997 року. За
ініціативи робітників радгоспу
відбулося роз’єднання — в ре�
зультаті чого технікум приєдна�
ли до Полтавської державної
аграрної академії як підрозділ по
підготовці молодших спе�
ціалістів. Очолив заклад канди�
дат сільськогосподарських наук,
доцент Шевніков Микола Янайо�
вич. 

З 2006 року технікум іме�
нується аграрно�економічним ко�
леджем, в якому ведеться підго�
товка з шести спеціальностей:
агрономія, землевпорядкування,
бухгалтерський облік, орга�
нізація виробництва, фінанси,

«НАМ — 100,
АЛЕ МИ ЮНІ»

Володимир СУБОТСЬКИЙ,
викладач�методист,
ветеран землевпорядного відділення 



Нещодавно аграрно�еконо�
мічний коледж на базі

науково�практичного центру за�
початкував проведення Все�
української олімпіади з землев�
порядкування серед навчальних
закладів I — II рівнів акреди�
тації. Щорічно приїздять до
Полтави найкращі студенти з
навчальних закладів, де функ�
ціонують відділення землевпо�
рядкування, щоб позмагатися
між собою та підтвердити високі
знання з основних дисциплін:

геодезії, фотограмметрії, земле�
впорядкування та кадастру і
права, комп’ютеризації земле�
впорядного виробництва та су�
часних геотехнологій.

Викладачі коледжу зазда�
легідь розробляють тематику
завдань, щоб студенти практич�
но показали свої професійні на�
вики, здобуті під час навчання.
Це свого роду перевірка знань
студентів та методів викладання.
Перемога надає впевненості і
викладачам, і студентам.

Для участі в олімпіаді запро�
шують викладача та 2�3 сту�
дентів, які можуть виконувати
ситуаційні задачі за напрямка�
ми: комп’ютеризація землевпо�
рядного виробництва та сучасні
геодезичні прилади; землевпо�
рядкування та земельний ка�
дастр і право; геодезія і фото�
грамметрія.

За визначеними напрямка�
ми відбувається перевірка тео�
ретичної підготовки студентів
та вміння практично викону�
вати вимірювання ліній, кутів,
виконувати обчислення, про�

ектні роботи, працювати с
сучасними геодезичними
приладами та комп’ютер�
ними виробничими  про�
грамними комплексами, а
також складати та оформ�
ляти правову, земельно�ка�
дастрову і землевпорядну
документацію.

До перевірки та оціню�
вання знань усіх без ви�
нятку студентів залучають�
ся як викладачі коледжу,
так і тих навчальних за�
кладів, які беруть участь в
олімпіаді.

Досить цікавими є до�
повіді студентів на науково�
практичній конференції, де
вони, використовуючи су�
часні комп’ютерні техно�
логії та наукові досліджен�
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бджільництво. Ведучим відді�
ленням в коледжі є землевпоряд�
не. Циклова комісія землевпо�
рядних дисциплін об’єднує 12
викладачів.  

Підготовку спеціалістів зем�
левпорядного виробництва здій�
снюють досвідчені викладачі
Климко П. П., Шевченко З.І.,
Одарюк Т.С., Дем’яненко І.В.,
Мельник Л.І., Міняєв В.М.,
Томечек В.І., Коняєв Ю.Г. та
інші.

Значну методичну допомогу
відділенню надають головний
спеціаліст Навчально�мето�
дичного центру Міністерства
агрополітики України Кули�
ковський Б.Б., заступник ди�
ректора з навчальної роботи
Корилюк І.М. та зступник ди�
ректора з практичного навчан�
ня Матвієнко О.В.

Випускниками закладу були
декілька відомих українських
знаменитостей, серед них ви�
пускник 1915 року — відомий
український письменник, лау�
реат премії імені Т.Г. Шевчен�
ка, Петро Панч. 

Наші вихованці очолюють
управління земельних ресурсів
в різних регіонах України, на�
уково�дослідні та проектні
інститути землеустрою, працю�
ють на різних посадах в землев�
порядних організаціях.

За час існування навчально�
го закладу підготовлено майже
5 тисяч землевпорядників.
Аграрно�економічний коледж
сьогодні — це навчальний за�
клад першого рівня акреди�
тації. За роки його існування в
складі Полтавської державної
аграрної академії ми почали
підготовку студентів з нових
спеціальностей, адаптували з
академією навчальні плани, що
дає можливість випускникам
коледжу продовжувати навчан�
ня на відповідних спеціальнос�
тях за скороченим терміном.
Що стосується випускників
землевпорядного відділення, то
вони продовжують навчання в
Кременчуці, Харкові та Києві. 

Зоя ШЕВЧЕНКО, 
викладач�методист коледжу 

ФАХОВА ОСВІТА

«НАЙПІДГОТОВЛЕНІШИХ
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ня, виявляють недоліки у вико�
нанні робіт з приватизації зе�
мельних ділянок, їх реєстрації
тощо.

Студенти коледжу отриму�
ють стабільні і високі

знання із землевпорядних дис�
циплін, завдяки високій профе�
сійності викладачів відділення,
що мають землевпорядну та пе�
дагогічну освіту, постійно спів�
працюють з виробництвом та
проходять стажування на вироб�
ництві через кожних п’ять
років. Чи не тому наших студен�
тів після виробничої техно�
логічної практики запрошують
працювати без відриву від
навчання, найкращі з них отри�
мують на це дозвіл, таким чином
забезпечують своє працевлашту�
вання ще не закінчивши нав�
чальний заклад. Саме завдяки
цьому перші місця з усіх на�
прямків олімпіади два роки
підряд займають студенти нашо�
го закладу.

Щорічно до коледжу при�
їздять викладачі інших

навчальних закладів для отри�
мання методичних рекомен�
дацій та консультацій з тих чи
інших питань в галузі підготов�
ки спеціалістів для землевпо�

рядного виробництва. Радо
діляться досвідом Володимир
Суботський — викладач�мето�
дист, голова циклової комісії
землевпорядних дисциплін,
який є постійним членом мето�
дичної комісії НМЦ, розробни�
ком стандартів освіти по

спеціальності «землевпорядку�
вання». Він автор типових про�
грам, посібників і методичних
вказівок для самостійної, ви�

ховної і навчальної
роботи з дисциплін
з е м л е в п о р я д н о г о
циклу, а також нав�
чального посібника
з землевпорядного
креслення. Чима�
лим запасом знань
та практичних на�
виків володіють
Тетяна Одарюк —
розробник типової
програми із «Земле�
впорядкування»,
Петро Климко —

відмінний знавець програми
«Сучасні геодезичні прилади»,
Зоя Шевченко — автор типових
програм з «Земельного права»,
«Земельного кадастру», «Дер�
жавного контролю та моніто�
рингу земель», «Грошової оцін�
ки та інвентаризації земель».

Традиційно у нашому ко�
леджі підготовка спеціалістів
провадиться на високому мето�
дичному рівні, основу якого
складають інноваційні техно�
логії: ділові та рольові ігри,
круглі столи, науково�прак�
тичні конференції, заняття на
виробництві тощо. Крім того,
викладачі постійно розробляють
і поновлюють відповідно до змін
в земельному законодавстві ро�
бочі зошити, збірники задач та
методичні вказівки щодо вико�
нання дипломного і курсового
проектування, проведення нав�
чальних і виробничих практик.

ВИЗНАЧАЄ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА»



Держава декларує системні
заходи з поліпшення зем�

лекористування, охорони зе�
мель, але практично не забезпе�
чує їх виконання. За роки
реалізації земельної реформи,
внаслідок недостатньої кадрової
політики до управління земель�
ними ресурсами прийшла вели�
ка кількість нефахових спеці�
алістів. Науковці�геодезисти
висловлюють міркування, що
такого наукового напряму і
практичної діяльності, як земле�
устрій, у країнах Заходу немає,
як і немає фахівців�землевпо�
рядників. Свої погляди, ідеї на�
глядно відображають у підпо�
рядкованих їм Стандартах вищої
освіти та в Навчальних планах з
підготовки землевпорядників, а
сьогодні — у підготовленій
Кваліфікаційній характеристиці
молодшого інженера з напряму
«Геодезія, картографія та земле�
устрій» за освітньо�кваліфі�
каційним рівнем «бакалавр», що
подана на погодження Держав�
ному комітету із земельних ре�
сурсів. Як бачимо, бакалавр не
має прийнятої у суспільстві кон�
кретної спеціальності, а отже,
напевно, володіє обмаллю не�
обхідних знань і навичок.

Організація конкретного
виробництва на землі ви�

магає організації його території.
Це аксіома. Функцію організації
території виконує землевпоряд�
кування, яке має за мету створи�
ти оптимальні територіальні пе�
редумови для організації
конкретної господарської діяль�

ності. У ширшому розумінні ме�
тою землеустрою є забезпечення
раціонального використання та
охорони земель, створення спри�
ятливого екологічного середови�
ща та поліпшення природних
ландшафтів.

Упродовж тривалого часу про�
ведення земельної реформи в
країні за допомогою землевпо�
рядкування регулюються зе�
мельні відносини і в основному
створено новий земельний лад
держави. Але сучасне землевпо�
рядкування представлене право�
вими і технічними діями, за що
отримало в наукових літератур�
них джерелах назву «Землемірні
роботи». Межування земель бу�
ло зумовлене створенням право�
вих і територіальних умов для
зміни форм власності на землю й
законодавчого закріплення пра�
вового і територіального корис�
тування, володіння землею юри�
дичними і фізичними особами.
Воно матиме місце і надалі в умо�
вах ринкових відносин.

Нині очевидно, що земель�
на реформа за багато років

її здійснення, забезпечуючи
окремі правові й організаційні
основи землекористування, не
стала складовою частиною еко�
номічної реформи, не забезпечи�
ла поліпшення використання та
охорони земель сільськогоспо�
дарського призначення, які зай�
мають 70,1% території країни
(в тому числі орні 54,7%). Люди�
на в процесі виробництва здатна
поліпшувати (або погіршувати)
землю. Такі особливості землі як
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Зіновій ФЛЕКЕЙ,
доцент кафедри землевпорядного
проектування Львівського національного
аграрного університету, 
кандидат економічних наук

ЗА РОКИ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
ВТРАТИЛО ДЕРЖАВНИЙ СТАТУС І
ЗАНЕПАЛО.
СУТТЄВО ЗМІНИЛАСЯ СИСТЕМА
ВИЩОЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ
ОСВІТИ. ФАХОВА
ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ОСВІТА
НАДАЄТЬСЯ ЧИСЛЕННИМИ
НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯ, АЛЕ
ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ
НАДМІРНОЮ ГЕОДЕЗАЦІЄЮ. 
ЦЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО ВТРАТИ
СТУДЕНТАМИ ЗМОГИ
ОТРИМУВАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИЧКИ
ІЗ СИСТЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗЕМЕЛЬ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА
ОХОРОНИ, ОСОБЛИВО ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ.

ЯКИМ БУТИ

«ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»?

З Е М Л Е В П О Р Я Д Н И К У
ІНЖЕНЕРУ�

з освітнього напряму

ФАХОВА ОСВІТА



засобу виробництва і простору
визначають особливе значення
раціонального використання й
охорони земель. Зі зростанням
масштабів виробництва стають
вкрай актуальними проблеми
раціонального використання
земель усіх категорій. Віднов�
лення родючості ґрунтового по�
криву можливе лише за посеред�
ництвом розумної господарської
діяльності людини. З цього при�
воду наведемо один із прикладів
впливу землевпорядкування на
поліпшення та охорону земель:
В.В.Докучаєв, подорожуючи з
Кишинева в Одесу по приду�
найських землях (нині Одеська
область) у 20�х роках XVІІІ
століття, охарактеризував цю
місцевість так: «Голий безлісий
степ і тільки одні кургани
роблять очам оглядання».

У 50�х роках минулого
століття за проектом міжгоспо�
дарського землевпорядкування,
що охоплював усі землі сільсько�
господарського призначення
адміністративного району, були
сформовані землекористування
колгоспів і розроблені перші
проекти внутрігосподарського
землевпорядкування. На при�
кладі трьох господарств цього
району (рис. 1) показано про�
ектні рішення з організації
угідь, сівозмін і впорядкування
їх території (1950 р). На тери�
торії господарств розміщені гос�

подарські двори і бри�
гадні стани, масиви но�
вих виноградників і
садів, невеликі стави,
полезахисні лісосмуги
та масиви суцільного
заліснення малопродук�
тивних еродованих зе�
мель, сівозміни різного
призначення, поля сіво�
змін і система доріг. У
1970 р. проведено по�
вторне внутрігосподар�
ське землевпорядку�
вання цих господарств
(рис. 2). На рисунку відображено
наслідки освоєння попереднього
проекту (створені лісосмуги, по�
будовані ставки, масиви залісне�
них земель, масиви закладених
садів і виноградників тощо). Но�
вим проектом передбачено
розміщення додаткових лісо�
смуг, садів і виноградників, а на
ріллі — польові, овочеві та ґрун�
тозахисні сівозміни. Отже, як ба�
чимо, землевпорядна діяльність
на землях сільськогосподарсько�
го призначення проявляється у
змінах фізичного ландшафту,
що забезпечує охорону земель,
створює територіальні умови для
організації праці, а запроектова�
на система використання ріллі
сприяє підвищенню врожай�
ності культур.

Відзначимо, що вдруге земле�
впорядкування 10 господарств
цього адміністративного району,
у тому числі й згаданих, проведе�

но студентською землевпоряд�
ною експедицією кафедри земле�
впорядного проектування Львів�
ського сільськогосподарського
інституту (зараз Львівський
національний аграрний універ�
ситет) на договірних засадах за
участю викладачів кафедри, у
тому числі й автора цих рядків.
Студенти 3�4�х курсів за перший
рік, під час виробничих прак�
тик, виконали коригування на�
явних планів зйомок минулих
років. Повернувшись на навчан�
ня, опрацювали матеріали по�
льових обстежень, обчислили
площу земельних угідь, розроби�
ли проекти, а наступного 1971
року на весні перенесли їх на
місцевість і захистили на цих
об’єктах дипломні проекти. На�
ведений приклад показує, яким
має бути фахівець�землевпоряд�
ник.

Як свідчать чисельні на�
укові публікації, подібні

завдання землевпорядкування
та багато нових складних, з ура�
хуванням створеного земельного
ладу в державі, вимагають на�
укового осмислення та практич�
ної розробки їх на землях
сільськогосподарського призна�
чення. Ми вважаємо, що сис�
темні землевпорядні роботи
розпочнуться після зняття мора�
торію на продаж сільськогоспо�
дарських земель. Зміст і порядок
виконання цих робіт, на наш по�
гляд буде таким (рис. 3).

Наведені назви окремих видів
землевпорядних робіт можуть не
збігатися з прийнятими в зако�
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Рис. 1

Рис.  2



нодавстві та задекларованими в
наукових джерелах. Важ�
ливішим, на наш погляд, є їхній
вплив на земельні ресурси. 

Як бачимо, система землевпо�
рядкування передбачає виконан�
ня землевпорядних робіт за
принципом від загального до
часткового з наступним уточнен�
ням розробок вищого порядку,
за необхідності.

Наведена послідовність прове�
дення землевпорядкування за�
безпечує комплексний підхід до
організації використання та охо�
рони земель і прогнозні та опера�
тивні завдання. Оприлюднені
схеми землеустрою будуть най�
важливішою рекламою для інве�
сторів і підприємців щодо вкла�
дання коштів у відповідні
об’єкти.

Очікуючи такого порядку і
змісту робіт, необхідно поверну�
тись уже зараз до підготовки
кваліфікованих землевпоряд�
ників, які будуть спроможні вико�
нувати ці землевпорядні роботи.

Характерно, що зміст землеус�
трою та послідовність виконання
окремих видів робіт в Україні
збігаються з подібними видами
робіт, з порядком їх проведення
в зарубіжних країнах. Для
підтвердження цього наводимо,
за даними досліджень академіка
Російської АСГН С.Волкова, пе�
релік землевпорядних робіт в
Країнах Заходу, Америки та Ка�
нади, які передбачають:

планування використання зе�
мель у різних адміністративно�
територіальних утвореннях;
організацію раціонального ви�
користання й охорони земель
на основі державних регі�
ональних та муніципальних
програм і методів державного
управління земельними ресур�
сами;
проведення робіт з межування
земель;
проведення землевпорядних
робіт, пов’язаних із вдоскона�
ленням землеволодінь у зем�
лекористуванні;

землеустрій на землях сіль�
ськогосподарського призна�
чення (внутрігосподарський
землеустрій).

Наведені види землевпоряд�
них робіт є ще одним підтверд�
женням необхідності повернення
до проведення системних землев�

порядних дій у нашій державі.
Різниця між країнами Заходу і
Україною щодо проведення зем�
левпорядних робіт полягає в то�
му, що в нашій державі такі робо�
ти не проводяться. Характерно,
що землевпорядкування ор�
ганізовують органи виконавчої
влади різного рівня. 

Заслуговує на увагу досвід і стан
землевпорядкування у Франції. У
цій країні складаються генеральні
плани на регіон терміном дії на 20�
25 років, які конкретизуються в
планах облаштування території
комун, що розробляються на
термін 5 років. У Франції 15,4 тис.
комун з 36 тис. вже мають такі за�
тверджені плани.

Внутрігосподарське землевпо�
рядкування активно розвивається
в Німеччині, Австрії, Угорщині,
Чехії, Словаччині та інших
країнах. Розроблення проектів
внутрігосподарського землевпо�
рядкування, що пов’язані зі ство�
ренням системи протиерозійних
заходів, терасуванням або консер�
вацією земель, здійснюється на
основі інженерних розрахунків
змиву ґрунтів у США, Канаді,
Іспанії, Франції, Італії, Болгарії,
Румунії, Туреччині.

Наведені у цьому дослід�
женні аргументи на ко�

ристь землевпорядкування та їх
значення очевидні і зрозумілі
науковцям і практикам земле�
впорядного спрямування. Стави�
лось завдання переконати на�
ших побратимів за освітою
геодезистів змінити свої погляди
на землеустрій. Але виявля�
ється, що геодезисти ще з 1987
року зараховують до завдань
своєї професійної діяльності ба�
гато землевпорядних та земель�
но�кадастрових дій. Оприлюдни�
мо деякі з них:

установлення меж землевпо�
рядкувань, облік земель та їх
реєстрація у відповідних орга�
нах влади;
проектування, впорядкування
земельних ділянок та уп�
равління ними;
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Розроблення загальнодержавної і
регіональних програм використання
та охорони земель

Складання робочих проектів з
поліпшення використання та охорони
окремих земельних масивів (ділянок)

Розроблення схем (проектів) землеу�
строю територій сільських (селищних)
рад та проектів землевпорядкування
сільськогосподарських підприємств і
фермерських господарств.

Складання проектів землевпорядку�
вання територій населених пунктів,
групи землеволодінь та землекорис�
тувань, розмежування земель.

Розроблення схем землеустрою з
техніко�економічним обґрунтуванням
використання та охорони земель
відповідних адміністративно�тери�
торіальних утворень та обґрунтуван�
ням встановлення меж територій з
особливими природоохоронними,
рекреаційними та заповідними режи�
мами.

Рис.3 Порядок та зміст виконання 
системних землевпорядних робіт в Україні

ФАХОВА ОСВІТА



планування використання та
розвитку земельної власності,
управління нею в населених
пунктах, визначення вартості
земель.
Чітку відповідь на «стра�

тегічні» завдання геодезичної
науки дають представник Дер�
жавного комітету України із зе�
мельних ресурсів доктор еко�
номічних наук А.Третяк та інші
вчені, які наполягають, що не�
обхідно відновити землевпоряд�
ну (земельну) службу країни,
яка несе перед державою і наро�
дом відповідальність за про�
фесійне проведення робіт із зем�
леустрою, земельного кадастру,
моніторингу та оцінки земель,
контролю за їх використанням і
охороною.

Відновлення землевпорядної
служби необхідно починати, на
наше переконання, з докорінно�
го перегляду існуючої системи
освіти за напрямом «Геодезія,
картографія та землеустрій».
Основну увагу в системі земле�
впорядної освіти необхідно зосе�
редити на вивчення циклу
землевпорядних дисциплін. Зем�
левпорядне проектування і його
основна складова — землевпо�
рядне проектування як наукова і
практична діяльності сформува�
лися на зрізі різних наук.
Логічно землевпорядкування —
це сукупність організаційних,
правових, природоохоронних,
меліоративних заходів із поліп�
шення використання земель (от�
римання економічної вигоди).
Землевпорядкування є і творчою
новаторською діяльністю (креа�
тивне проектування). Землевпо�
рядкування передбачає викорис�
тання, серед інших допоміжних
наук і прикладної геодезії, яка
допомагає землевпоряднику пра�
цювати з планово�картографіч�
ними матеріалами та проводити
нескладні геодезичні вишуку�
вання. 

Недоліки сучасної земле�
впорядної освіти є пред�

метом обговорення у фахових ви�
даннях, у Держкомземі, в

Інтернеті на тему «Землевпоряд�
на освіта: бути чи не бути»? На�
ведемо тільки один вислів допи�
сувача Інтернету: «Прочитайте
ст. 25 Закону «Про земле�
устрій». У нас «на практиці»
вміють робити 2�3 види докумен�
тації із зазначених, а отже, нічо�
му іншому молодого спеціаліста
не навчать. Хоча якесь уявлення
про окремі види документації
мають взагалі 3�4 фахівці на всю
Україну … Треба щось міняти …»
(dexter 3000 від 7.09.2007р.).

Це надто критичне зауважен�
ня зроблено педагогам�землевпо�
рядникам. Але що можуть зро�
бити викладачі, якщо навчальні
плани з підготовки бакалавра пе�
редбачають у складі дисциплін
загальнопрофесійної підготовки
(нормативних) тільки 108 год. на
вивчення дисципліни «Основи
землевпорядкування та кадаст�
ру», а на вивчення геодезії —
більше 1000 год. Щоб отримати
більш повне уявлення про спря�
мування навчання необхідно
врахувати години, виділені окре�
мо на навчальні практики, що
становлять 540 год. на 1�2 кур�
сах та з GPS на третьому курсі
обсягом 216 год. Навчальні та
виробничі практики із землевпо�
рядкування не передбачені нав�
чальним планом.

Проблемою для майбутнього
бакалавра є методика вивчення
геодезії. Студенти факультету не

вивчають прийоми і способи
польових знімань і складання
планів землекористувань сіль�
ськогосподарських підприємств,
земельно�кадастрових планів,
планів з інвентаризації земель,
крупно масштабних планів насе�
лених пунктів. Уся увага у нав�
чанні студентів з геодезії — це
складання карт. У зв’язку з цим
важливо нагадати, що регулю�
вання земельних відносин у дер�
жаві у процесі здійснення зе�
мельної реформи проводилось з
використанням планів як зйомок
минулих років, так і планів скла�
дених на основі сучасних
знімань. Можна погодитись з та�
ким нововведенням, але складан�
ня карт більш енергозатратне
для землекористувачів і держа�
ви. Для цілей організації тери�
торії сільськогосподарських
підприємств достатньо мати
оновлені топографічні плани.

Землевпорядні, кадастрові
дисципліни й допоміжні до них
віднесені в навчальних планах
до так званих професійно�
орієнтованих та за вільним вибо�
ром студента. Тобто, за існуючим
навчальним планом, бакалавр
отримує ґрунтовні знання і на�
вички з геодезії як з професійної
дисципліни, а із землевпорядку�
вання та кадастру — тільки част�
кові професійно�орієновані. 

Дії розробників навчальних
планів для нас є незрозумілими.
Можливо, геодезисти бажають
дійсно збагатити землевпорядку�
вання за рахунок поглибленого
вивчення геодезії. Якщо так, то
доцільно винести ці питання на
обговорення фахівців. 

Такий стан сучасної землевпо�
рядної освіти є наслідком відсут�
ності в освітньому просторі на�
укової Концепції підготовки
кадрів за напрямом «Геодезія,
картографія та землеустрій» на
рівні бакалавра, спеціаліста і
магістра. Вихід із цієї ситуації
бачиться у залученні до розробки
Концепції і Стандартів освіти
рівної кількості фахівців�земле�
впорядників і геодезистів за уча�
стю представників Держкомзе�
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му. Ми й раніше висловлювали
такі пропозиції, але не бачимо
реакції на них, тому вважаємо,
що проблеми поліпшення підго�
товки фахівців�землевпоряд�
ників для потреб держави мають
бути предметом обговорення в
Міністерстві аграрної політики
та Міністерстві освіти і науки
України. Предметом обговорен�
ня має стати професійна спрямо�
ваність бакалавра та магістра з
урахуванням завдань землеуст�
рою та місць їх праці на вироб�
ництві. Ми бачимо фахівця�ба�
калавра в основному державним
службовцем у структурах район�
ної та міської ланок Держкомзе�
му на посаді саме землевпоряд�
ника. Бакалавр може працювати
і у вишукувальних підрозділах
ДП «Інститут землеустрою» та
розробляти нескладні землевпо�
рядні проекти і виконувати када�
строві роботи, а також у приват�
них структурах з межування
земель. Для роботи в структурах
Держкомзему бакалавр повинен
знати землевпорядкування і зе�
мельний кадастр, як взаємо�
зв’язані між собою види діяль�
ності, та допоміжні дисципліни:
земельне право, прикладну гео�
дезію, основи управління земель�
ними ресурсами, контроль за ви�
користанням та охороною земель,
моніторинг та меліорацію земель
у широкому розумінні цього
терміна. Окремі з наведених дис�
циплін бакалавр ще не вивчав, то�
му необхідно передбачити вив�
чення їх у вдосконалених
навчальних планах за рахунок
зменшення обсягу вивчення гео�
дезії. Важливо передбачити пе�
реддипломну практику на 4�му
курсі із землевпорядкування.

Вважаємо що необхідно відки�
нути теоретичні міркування, що
мали місце під час розроблення
Стандартів освіти, та покласти в
основу підготовки бакалавра і йо�
го кваліфікаційної характерис�
тики знання, вміння та навички,
які необхідні цьому фахівцеві
для роботи переважно у структу�
рах Держкомзему. Це знання з
прикладної геодезії в обсягах, не�

обхідних для виконання робіт з
межування земель, підготовки
планово�картографічної основи
наземними способами знімання
для цілей земельного�кадастру,
землевпорядкування територій
господарств на землях сільсько�
господарського призначення та
використання планів і карт для
цих цілей із застосуванням су�
часних геоінформаційних техно�
логій для поглибленого вивчення
поверхні землі та ґрунтів. В
структурах Держкомзему по�
винні працювати фахівці землев�
порядники.

Дивно читати Кваліфікаційну
характеристику бакалавра що�
до його обов’язків, знань та
умінь з виконуваних робіт на
будівельних майданчиках, роз�
робки містобудівної докумен�
тації, ведення галузевих ка�
дастрів, визначення деформації
споруд і об’єктів, створення дер�
жавних геодезичних мереж, об�
робки цифрових знімків на циф�
рових станціях, комплексах,
системах, визначення проекції
морських та аеронавігаційних
карт і багатьох подібних дій, що
належать до компетенції про�
фесійного геодезиста з ака�
демічною освітою. Надмірні
знання задекларовані цьому
фахівцю із земельного кадастру
та землевпорядкування. Скла�

дається враження, що вже не�
має потреби готувати магістра.

Суперечливі новації запропо�
новані щодо назви фахівця�бака�
лавра — «молодший інженер з
геодезії, картографії та землеуст�
рою». За кордоном фахівців�зем�
левпорядників називають по�
різному залежно від характеру
діяльності та місцевих традицій.

Термін «землемір» зародився
ще у Древньоруській державі, а
його функція зводилась до
вимірювання простими прилада�
ми меж землекористувань. Су�
часний подібний фахівець�зем�
левпорядник — це професіонал з
академічною освітою, який здат�
ний не тільки міряти, а й упоряд�
ковувати землю. Цей термін
співзвучний із законодавством
держави щодо упорядкування
землі — «землеустрій».

Запропонована нова назва не
витребувана суспільством та не
підвищує фаховість, бо зро�
зуміло, що одна людина не спро�
можна кваліфіковано виконува�
ти три різні види діяльності, та
ще й земельно�кадастрові робо�
ти. Якщо ми не усвідомили, що
чинимо на ниві освіти, готуючи
«суржик», то не виставляймо на
осуд суспільства нової назви. Не
потрібно змінювати національ�
ний код і свідомість громадян на�
шої держави.
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Зміни у земельних відноси�
нах, які відбуваються нині

на теренах нашої держави, потре�
бують чималої кількості спеціа�
лістів землевпорядного профілю
для роботи в органах місцевого са�
моврядування, державної вико�
навчої влади, природоохоронних
органах, землевпорядних підпри�
ємствах та організаціях. Як
засвідчує статистика останніх
років, факультети землевпоряд�
ного профілю Львівського та
Харківського університетів не
змогли забезпечити значно
збільшені запити з підготовки
фахівців із вищою освітою —
інженерів�землевпорядників. З
огляду на це та інші причини, про
які поведемо мову нижче, буко�
винці відкрили підготовку
спеціалістів землевпорядного
профілю на базі біологічного та
географічного факультетів Черні�
вецького національного універси�
тету імені Юрія Федьковича.
Можна по�різному оцінювати цю
ініціативу. Але в регіоні рішення
приймалося на підставі ретельно�
го аналізу ситуації, що скла�
дається.

Вобласті функціонує 418
населених пунктів, із

яких 2 міста обласного значення,
9 — районного, 8 селищ міського
типу та 398 сільських населених
пунктів, проживає 904,1 тисячі
громадян 68 національностей. 

Середня щільність населення
становить 115 чоловік/км2, при
цьому 32% території області —
лісовкриті та гірські площі. За
умов такої великої щільності на�
селення і малоземелля (всього —

0,51 га сільськогосподарських
угідь, із них 0,37 га ріллі на душу
населення) сформовано понад 1,5
мільйона окремих земельних
ділянок — об’єктів земельних
відносин, відповідно, і значне
зростання земельно�кадастро�
вих, зокрема реєстраційних
робіт, формування бази даних
про всі земельні ділянки, підви�
щення ролі управління земель�
ними ресурсами тощо. Крім того,
як з’ясувалося, на початку зе�
мельної реформи (1991 рік) в ор�
ганах земельних ресурсів Чер�
нівецької області працювали
лише два інженери�землевпоряд�
ники із місцевих жителів, решта
— за призначеннями з Житомир�
ської, Львівської,  Терно�
пільської областей. Оскільки
землевпорядні організації та ор�
гани влади не можуть забезпечи�
ти молодих спеціалістів житлом
(квартирами), в області стало
актуальним питання підготовки
кадрів із місцевих жителів у
місцевому вузі. Розвивати не�
обхідну справу було нелегко. До�
велося запрошувати докторів на�
ук із Києва та терміново готувати
власних викладачів. 

Але основні труднощі в ор�
ганізації навчального процесу
полягають у відсутності єдиних в
Україні освітньо�професійних
програм, зокрема, з дисципліни
«Земельний кадастр» за
освітньо�кваліфікаційними
рівнями: бакалавр, спеціаліст,
магістр. Землевпорядні факуль�
тети Львівського, Харківського
та Київського аграрних універ�
ситетів мають різні навчальні
програми з врахуванням суто
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суб’єктивного розуміння при�
значення фахівців за спеці�
альністю «Землевпорядкування
та кадастр».

Проблема у тому, що,
відповідно до «Переліку�97» на�
прямів та спеціальностей із
підготовки фахівців у вищих
навчальних закладах за відпо�
відними освітньо�кваліфікацій�
ними рівнями (наказ Міністер�
ства освіти України №5�5 від
13.11.1997р.), спеціальність
« З е м л е в п о р я д к у в а н н я »
безпідставно відсутня. Сформо�
вано новий напрямок підготовки
фахівців — «Геодезія, картог�
рафія та землевпорядкування» з
розмежуванням геодезичних спе�
ціальностей, спеціальностей «Зем�
левпорядкування та кадастр» і
«Землевпорядкування».

Зазначені переформування в
Міносвіти України вплинули на
розробку освітньо�професійних
програм (ОПП) з підготовки
фахівців за згаданим напрямом і
спеціальністю у різних навчаль�
них закладах, у залежності від
наявної навчально�викладацької
бази. Значну частину програми
відведено на вивчення дис�
циплін за наявним викла�
дацьким складом, зокрема у
Чернівецькому університеті —
це грунтознавство та економічна
географія (відповідно до фа�
культетів), а для спеціальних
фахових земельно�кадастрових,
землевпорядних та економіко�
планувальних технологічних
дисциплін залишається обмаль
часу, що ускладнює підготовку
кваліфікованих фахівців для
органів земельних ресурсів,
проектних підприємств та ор�
ганізацій землевпорядного про�
філю. Мають місце випадки, ко�
ли дисципліни землевпорядного
профілю викладають ґрунтоз�
навці за фахом, які не пра�
цювали землевпорядниками,
відповідно не мають навичок
практичної роботи за фахом
інженера�землевпорядника.

Не применшуючи ролі геодезії
і картографії, грунтознавства і
економічної географії у форму�

ванні основи для земельно�кадас�
трової та землевпорядної галузі,
впевнені, що на сучасному етапі і
надалі необхідно запроваджува�
ти вузьку спеціалізацію. Одним
фахівцям вона дає можливість
глибоко вивчати методи і способи
створювати планово�картогра�
фічну чи ґрунтознавчу основу
наперед заданої точності прогре�
сивними технологіями. Іншим —
використовуючи прогресивні ме�
тоди математичного програму�
вання та кадастрового моделю�
вання, оперативно розробляти
проекти (прогнози) найбільш
ефективного і раціонального
використання основного наці�
онального багатства — землі,
створювати земельно�кадастрові
інформаційні системи, врахову�
вати екологічні, соціальні та еко�
номічні аспекти в процесі
прогнозування та управління зе�
мельними ресурсами.

Практика використання
фахівців землевпорядного

профілю вимагає від них поглиб�
лених знань щодо розробки схем і
проектів використання та охорони
земель і довкілля, напрацювання
сучасних технологій і систем ор�
ганізації сільськогосподарського
виробництва в умовах різних
форм власності на землю, а також
збереження агроландшафтів. Ці�
лий пласт особливих знань не�
обхідно застосовувати у процесі
кадастрового зонування та впо�
рядкування територій населених
пунктів, формування меж адмі�
ністративно�територіальних оди�
ниць. 

Сучасні земельно�кадастрові
інформаційні технології та впро�
вадження ринку землі вимагають
підготовки спеціалістів землевпо�
рядного профілю з новими світог�
лядом та знаннями, особливе
місце серед яких посідають еко�
номічна галузь знань та юриспру�
денція. Одне земельне право вже
не може задовольнити повсяк�
денні вимоги щодо управління зе�
мельними ресурсами. Отже, ви�
никає необхідність загальної
перепідготовки фахівців землев�

порядного профілю відповідно до
нових видів робіт та сучасних тех�
нологій на базі провідних вузів,
нового підходу до ліцензування
землевпорядних та земельно�ка�
дастрових робіт із регулярною
атестацією виконавців.

Очевидно, виникає гостра не�
обхідність докорінної реформи у
підготовці фахівців�землевпо�
рядників. На нашу думку, почи�
нати її доцільно зі включенням
до «Переліку�97» окремої спеці�
альності «Землевпорядкуван�
ня», як це у свій час було перед�
бачено Постановою Кабінету
Міністрів України від 24.05.1997 р.
№ 507, із додатковим наданням
права підготовки магістрів, що
стане передумовою для підготов�
ки наукових та педагогічних
кадрів із цієї спеціальності.

Розробка єдиних освітньо�про�
фесійних програм підготовки ба�
калаврів, спеціалістів і магістрів у
вищих навчальних закладах Ук�
раїни за участю провідних учених
вузів Міносвіти України та на�
уковців Держкомзему України,
як центрального органу держав�
ної виконавчої влади в галузі
регулювання земельних відносин,
дасть можливість готувати фа�
хівців зазначених спеціальнос�
тей, спроможних на належному
рівні вирішувати будь�які пи�
тання сьогодення з управління
земельними ресурсами, їх раціо�
нального використання та охоро�
ни земель.

Реалізацію державної політи�
ки у галузі земельних відносин
покладено на Держкомзем Ук�
раїни та його територіальні орга�
ни. У цих органах та органах
місцевого самоврядування пра�
цює основна кількість інже�
нерів� землевпорядників. Відпо�
відно, Держкомзем України має
бути зацікавлений у підготовці
фахівців землевпорядного про�
філю, аналізувати кадрові потре�
би та формувати державне за�
мовлення на навчання.

На провідні університети
(Львівський, Харківський, Ки�
ївський) слід покласти завдання
регулярної перепідготовки кад�
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рів (раз у 5�10 років) землевпо�
рядного профілю. У свою чергу,
Держкомзему України необхідно
регулярно спрямовувати частину
бюджетних коштів, що надхо�
дять від коштів за землю, на онов�
лення матеріально�технічної бази
навчальних закладів пропор�
ційно державному замовленню на
підготовку фахівців землевпо�
рядного профілю.

Вивчення досвіду за�
рубіжних країн з підго�

товки фахівців для здійснення
управління земельними ресур�
сами вказує на неможливість
використання в Україні їхнього
досвіду у співвідношенні один
до одного. Ринково орієнтована
економіка України з її історією
розвитку земельних відносин і
законодавства щодо землі та
нерухомого майна вимагає
створення системи з урахуван�
ням власних соціальних, еко�
номічних, наукових і екологіч�
них особливостей. Формуванню
земельно�кадастрової інфор�
маційної бази та реєстрації зе�
мельних ділянок, нерухомого
майна та прав на них відводить�
ся основна роль у сучасній сис�
темі управління земельними ре�
сурсами.

На нашу думку, для належно�
го забезпечення підготовки, пе�
репідготовки та підвищення
кваліфікації нового покоління
землевпорядників, фахівців із
земельному кадастру, оціню�
вачів нерухомого майна,
реєстраторів, фахівців ринку
землі, юриспруденції, які в май�
бутньому можуть бути названі
спеціалістами з управління зе�
мельними ресурсами, здатними
до професійного вдосконалення
земельних відносин в умовах ба�
гатоукладної економіки народ�
ного господарства України, для
створення ринкової інфраструк�
тури та розбудови інвестиційної
політики країни, Держкомзему
України разом із Спілкою земле�
впорядників України доцільно:

виявити наполегливість та до�
могтися збереження спеціаль�

ностей земельно�кадастрового
та землевпорядного профілів,
що дасть можливість згодом
відкрити нову спеціальність
«Управління земельними ре�
сурсами», яка охопить усі
функції спеціалістів у галузі ре�
гулювання земельних відносин;
ініціювати та взяти участь
спільно з Міносвіти України у
розробці освітньо�професійних
програм підготовки спеціа�
лістів згаданих профілів із ме�
тою підпорядкування їх потре�
бам землевпорядних органів та
вдосконалення земельно�када�
стрової документації шляхом
залучення провідних на�
уковців, досвідчених прак�
тиків, незаангажованих полі�
тичних діячів, оскільки їх
підтримка забезпечить прове�
дення дієвих змін. Перекла�
дання цих функцій виключно
на Міносвіти України та самі
університети або ухилення від
них шкодить функціонуванню
фаху землевпорядного про�
філю і галузі в цілому;
запровадити взаємодію про�
відних землевпорядних фа�
культетів Київського, Львів�
ського та Харківського
університетів та новостворе�
них кафедр і відділень інших
університетів для організації
професійної підготовки спе�
ціалістів у сфері земельних
відносин відповідно до стра�
тегії економічної і земельної
реформ, а також потреб дер�
жавних органів земельних
ресурсів, органів місцевого
самоврядування, Інституту
землеустрою, Центру дер�
жавного земельного кадаст�
ру, землевпорядних орга�
нізацій або підприємств,
залучених до цих робіт;
сприяти розвиткові навчально�
матеріальної бази у новоство�
рених регіональних відділен�
нях університетів, створенню
і впровадженню сучасних
інтенсивних освітніх техно�
логій, а також  науково�мето�
дичного об’єднання землев�
порядної освіти;

домогтися урядової підтрим�
ки наукових досліджень із зе�
мельного кадастру, земле�
впорядкування та охорони
земель, пріоритетного бюд�
жетного фінансування науко�
во обгрунтованих заходів та
освітніх програм згаданої га�
лузі, оскільки успішне ре�
формування земельних від�
носин сприяє розвиткові
більшості галузей національ�
ної економіки.
За умови належного забезпе�

чення органів влади та земле�
впорядних організацій кадрами
з місцевих жителів, які най�
краще знають особливості та на�
родні звичаї у використанні
землі й найбільше зацікавлені у
збереженні агроландшафтів для
своїх дітей, поступово відпада�
тиме потреба у підготовці
інженерів�землевпорядників на
відділеннях та кафедрах неспе�
ціалізованих університетів. Ті,
що не забезпечують якісну підго�
товку фахівців землевпорядного
профілю, мають бути ліквідовані
атестаційними комісіями у про�
цесі атестації підготовки цієї
спеціальності за участю про�
відних фахівців і науковців
Держкомзему України.

Удосконалення кадрового
забезпечення державних місце�
вих органів земельних ресурсів
та місцевого самоврядування
слід здійснювати кваліфі�
каційними комісіями у процесі
атестації за результатами ви�
робничих показників та інди�
відуальної професійної підго�
товки. 
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На колегії обговорили на�
мічені заходи Держкомзе�

му по виконанню рішення Ради
національної безпеки і оборони
України від 21 листопада 2008
року «Про виконання рішень Ра�
ди національної безпеки і оборо�
ни України з питань регулювання
земельних відносин, використан�
ня та охорони земель», введеного
в дію Указом Президента Ук�
раїни від 12 січня 2009 року № 5,
а також стан виконання Указу
Президента України від 14 люто�
го 2008 року № 121 «Про рішення
Ради національної безпеки і обо�
рони України від 18 січня 2008
року «Про стан виконання Указу
Президента України від 21 листо�
пада 2005 року № 1643 «Про
рішення ради національної безпе�
ки і оборони України від 29 черв�
ня 2005 року «Про стан додер�
жання вимог законодавства та
заходи щодо підвищення ефек�
тивності державної політики у
сфері регулювання земельних
відносин, використання та охоро�
ни земель».

З доповіддю виступив заступ�
ник Голови Антон ТРЕТЯК.
Аналізуючи зроблене, доповідач
відзначив, що Держкомзем у 2008
році розробив 12 законопроектів,
2 проекти постанов Кабінету
Міністрів України та Концепцію

розвитку земельних відносин в
Україні. Також на його рахунку 3
концепції зі стандартизації та
нормування, 3 нормативи та
відповідні постанови Кабінету
Міністрів України, 5 державних
та 13 галузевих стандартів.

Однак, наголосив доповідач,
торік Держкомзему не вдалося
подолати серйозні негативні тен�
денції та суттєво поліпшити си�
туацію у сфері земельних відно�
син, використання та охорони
земель через брак коштів (із за�
планованих 126,8 млн грн. у
бюджеті 2008 року було виділено
тільки 69,6 млн грн, а фактично
профінансовано 50,7 млн гри�
вень). Тому незадовільними тем�
пами здійснювалася інвентари�
зація земель населених пунктів
(проінвентаризовано лише
61,33%) та несільськогоспо�
дарського призначення за їх ме�
жами (70,81%), а також розме�
жування земель державної та
комунальної власності.

Майже не виконуються заходи
з охорони земель. І причиною цьо�
му є не лише недостатність бюд�
жетного фінансування, а й неза�
довільне використання коштів,
що надходять на спеціальні ра�
хунки місцевих органів самовря�
дування за вилучені земельні
угіддя сільськогосподарського та

лісогосподарського призначення
для потреб, що не пов'язані із ве�
денням сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва.

Неефективною є система
реєстрації правовстановлюючих
документів на земельні ділянки
та договорів оренди землі. Саме
це спричинило зростання напру�
женості в районах, збільшило
кількість звернень громадян до
Президента України, Кабінету
Міністрів України, Комітетів
Верховної Ради України. 

Головною причиною наростан�
ня негативних тенденцій у сфері
регулювання земельних відно�
син, зазначалося на колегії, є не�
допустимо низька ефективність
управління територіальними ор�
ганами земельних ресурсів і дер�
жавного контролю за викорис�
танням та охороною земель. 

Тож, враховуючи вимоги Ука�
зу Президента України від 12
січня 2009 року № 5 та стан ви�
конання Указу Президента Ук�
раїни від 14 лютого 2008 року №
121, колегія визнала роботу цен�
трального апарату Держкомзе�
му та його територіальних ор�
ганів недостатньою.

Заходи щодо виконання рішен�
ня Ради національної безпеки і
оборони України, введеного в дію
Указом Президента від 12 січня

6 лютого відбулося перше у цьому році засідання розширеної колегії
Держкомзему, до складу якої тепер входить вісім народних депутатів
України, за участі заступника Голови РНБО України Ігоря ЯЦУКА, 
представників апарату Верховної Ради, Держкомпідприємництва,
начальників Головних управлінь Держкомзему в областях, містах
Києві та Севастополі, директорів державних підприємств, 
що належать до сфери управління Держкомзему. Вів засідання Голо�
ва Держкомзему Олег КУЛІНІЧ. 
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ІЗ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ

ПРОТИ
ХАБАРНИЦТВА, КОРУПЦІЇ 
Т А  П Р О Т Е К Ц І Й Н О Ї  

КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ —
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Б Е З  К О М П Р О М І С І В
2009 року, зокрема, передбачають
розробити проекти законів Ук�
раїни «Про зонування земель»;
«Про внесення змін до деяких за�
конодавчих актів щодо спрощен�
ня процедури відведення земель�
них ділянок», внести зміни до
Земельного кодексу України в ча�
стині встановлення правових
наслідків стосовно земельної
ділянки, переданої у власність
об'єднанню власників багатоквар�
тирного житлового будинку у ви�
падку ліквідації такого об'єднан�
ня. Також намічено усунути
неузгодженості в положеннях Зе�
мельного кодексу України, внести
зміни до статті 22 Закону України
«Про плату за землю». Запланова�
но розробити нову Інструкцію про
порядок складання, видачі,
реєстрації та зберігання держав�
них актів на право власності на зе�
мельну ділянку і право постійного
користування земельною ділян�
кою; низку нагальних проектів
постанов Кабінету Міністрів; 12
галузевих стандартів. 

Учасники засідання постави�
ли доповідачеві чимало гострих
запитань, особливо щодо хабар�
ництва, корупційних проявів у
сфері земельних відносин. Вод�
ночас наголошувалося, що за ми�
нулий рік ці питання не раз обго�
ворювалися на засіданнях

колегій, але, як засвідчує аналіз,
кількість корупційних діянь та
хабарництва не поменшила, а
навпаки — зросла. 

Члени колегії запропонували
провести позачергову атестацію
кадрів, посилити роль Держ�
земінспекції.

Обговоривши доповідь, члени
колегії ухвалили рішення дооп�
рацювати План заходів Держ�
комзему по виконанню завдань,
визначених Указом Президента
України від 12 січня 2009 року
№ 5, з урахуванням висловлених
зауважень та пропозицій. 

***
Розширена колегія Держком�

зему розглянула роботу Держав�
ного підприємства «Центр дер�
жавного земельного кадастру» 
у 2008 році. 

Інформацію про те, що ж зроб�
лено Центром ДЗК по створенню
і забезпеченню функціонування
державного земельного кадастру
як складової гарантування прав
землевласника в Україні, чле�
нам колегії та запрошеним надав
заступник Голови Держкомзему
Віктор ПЕТРУК. 

На колегії констатувалося, що
торік Центр не спромігся розро�
бити навіть концепцію створен�
ня та ведення автоматизованої

системи державного земельного
кадастру, визначити поетапність
робіт та нормативно�технічне за�
безпечення. 

За 6 років на створення та ве�
дення державного земельного
кадастру лише по центральному
апарату витрачено 168,2 млн.
гривень; за цей же час на веден�
ня державного земельного кадас�
тру у рамках бюджетної програ�
ми виділено 17,0 млн. грн.
Конкретна звітність по викорис�
танню цих коштів відсутня.

До січня цього року Центр
ДЗК здійснював діяльність в
неіснуючій структурі, оскільки
Статут цієї юридичної особи та
інші документи були не приве�
дені у відповідність до Положен�
ня про Державний комітет Ук�
раїни із земельних ресурсів,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
19 березня 2008 року. Тут пра�
цювали за двома структурами, за
двома штатними розписами. Та�
ку ж схему керівництво ДП
«Центр ДЗК» намагалося «про�
тягнути» і під час проведення
нинішньої реорганізації. Струк�
тура Центру ДЗК 2008 року не
відповідала вимогам і основним
завданням та цілям діяльності
підприємства. Штатний розпис
був розроблений та введений в
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дію без обґрунтувань щодо
розмірів посадових окладів. 

За період існування ДП
«Центр ДЗК» змінилося вісім
керівників. Жоден з них не зумів
налагодити злагоджену роботу
центрального апарату та його
структурних підрозділів, щоб
успішно реалізовувати статутні
вимоги та державні завдання. 

Перевіркою з'ясовано, що ус�
тановчі документи Центру ДЗК,
його територіальних підрозділів
не відповідають вимогам чинно�
го законодавства. З порушення�
ми складені та затверджені поло�
ження, посадові інструкції,
здійснено розподіл обов'язків то�
що. Підтверджують це ма�
теріали недавньої перевірки
Одеської філії Центру ДЗК, ди�
ректор якої водночас була і пер�
шим заступником Центру ДЗК. 

За інформацією співдоповіда�
ча Петра АНДРЕЄВА, віднедав�
на заступника директора Центру
ДЗК, вже цього року до під�
приємства надійшло 300 звер�
нень громадян, а саме підприєм�
ство погрузло у 846 судових
справах. Громадськість, земле�
впорядні організації обурені си�
туацією з видачею правовстанов�
люючих документів на землю. Їм
незрозуміло чому уповноважені
організації мають право тільки за
попереднім записом здавати до�
кументи на заповнення бланків
державних актів, а на отримання
рахунку на оплату цих робіт тре�
ба чекати впродовж місяця або й
більше. Чому громадянин окрім
оплати за реально виконану робо�
ту землевпорядною організа�
цією, має сплатити ще від двох з
половиною до п'яти тисяч гри�
вень, щоб одержати упродовж
місяця(!) державний акт з кадаст�
рового центру.

У Центрі ДЗК байдуже став�
ляться до виконання рішень, ух�
валених вищестоящими уп�
равлінськими органами. Так,
колегія Держкомзему 30 травня
2008 року визначила для
підопічного підрозділу низку
завдань. Однак, значна частина
їх не виконана: 

не впроваджено у дослідну ек�
сплуатацію першої черги про�
грамно�технічного комплексу
АС ДЗК — програмного ком�
плексу ведення Державного
реєстру земель;
не реалізовано пілотний проект
з дослідної експлуатації пер�
шої черги програмно�технічно�
го комплексу АС ДЗК — про�
грамного комплексу ведення
державного реєстру земель у
шести областях України;
не сформовано і не передано у
належному стані електронний
реєстр переліків усіх діючих
договорів оренди, які укладено
терміном на 5 та більше років;
не повністю сформовано елек�
тронний реєстр переліків усіх
примірників державних актів
на земельні ділянки, які за�
реєстровано з 01.01.1991 року
до нині. 
Цей перелік має продовжен�

ня, як і перелік тих численних
негативних фактів в діяльності
Центру ДЗК, які звучали на ко�
легії в доповіді, співдоповідях та
у виступах. Тож після обговорен�
ня члени колегії Держкомзему
одностайно ухвалили рішення:
роботу Державного підпри�
ємства «Центр ДЗК» у 2008 році
визнати незадовільною, а вис�
новки комісії Держкомзему, яка
працює у підприємстві і зо�
бов'язана здійснити відповідні
заходи, у т.ч. організувати та
провести атестацію керівного
складу та працівників підпри�
ємства, розглянути на окремому
засіданні колегії. 

***
На засіданні колегії також

обговорено питання про стан і
напрями роботи органів Держ�
комзему у Київській області та
м. Києві.

Як поінформував членів роз�
ширеного засідання колегії
Держкомзему начальник Голо�
вного управління Держкомзему
у Київській області Андрій
ІВАНЮК, 4 лютого ц. р. очолю�
ване ним управління ввійшло до
складу Держкомзему. До цього
воно працювало за межами пра�
вового поля, оскільки єдине се�
ред управлінь не провело реор�
ганізацію і залишалося у межах
діяльності ліквідованого Дер�
жавного агентства земельних
ресурсів України.

Заступник Голови Держкомзе�
му Володимир КУЛІНІЧ, до�
повідаючи, підкреслив, що понад
45 рішень та розпоряджень, прий�
нятих по м. Києву і Київській об�
ласті, аргументовано критиковані
Держземінспекцією, але жодне з
них до сьогодні не відмінено. Це
стосується надання земель лісово�
му фонду України, рекреації то�
що. Висновки державної землев�
порядної експертизи у цих
випадках були позитивні.

— Якщо говорити про
Київську область, за 2008 рік на
неналежне кадрове та ор�
ганізаційне забезпечення
відповідних землевпорядних дій
було 386 скарг, — зазначив про�
мовець. — Понад півтори тисячі
громадян протягом трьох років
не можуть отримати державні

ІЗ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ
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акти у Броварському, Києво�
Святошинському, Обухівському
та Переяслав�Хмельницькому
районах, майже у двох тисяч гро�
мадян технічна документація зі
складання правовстановлюючих
документів або договорів оренди
знаходиться на реєстрації.

Доповідач наголосив, що Го�
ловне управління у минулому
році отримало від Держкомзему
215 тисяч комплектів держав�
них актів на право власності на
земельну ділянку і станом на 28
січня 2009 року не використано
майже 14 тисяч комплектів, а
скарг на відсутність бланків дер�
жавних актів не зменшилося.

Більше того, за 2008 рік не
розроблено жодного проекту
землеустрою щодо організації те�
риторії. Роботи із захисту земель
від ерозії проведено на суму ли�
ше 20 тисяч гривень. 

— Із місцевих бюджетів не за�
лучено жодної гривні на ці захо�
ди, — зауважив Володимир
Кулініч. — Хоч на рахунках
місцевих бюджетів по Київській
області знаходиться 208560 ти�
сяч гривень від компенсації
втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробницт�
ва, які так і не змогло залучити
Головне управління для вико�
нання робіт.

Різкій критиці було піддано ве�
дення державного земельного ка�
дастру та системи реєстрації. Ак�
центувалась увага на тому, що
майже 60% земельних ділянок,
наданих для ведення особистого се�
лянського господарства в Бро�
варському, Обухівському, Києво�
Святошинському районах, не
обробляються, тому що власники
земель очікують на можливість
зміни цільового призначення для
продажу цих сільськогоспо�
дарських земель.

Незаконних операцій, пов'я�
заних з корумпованим перероз�
поділом особливо цінних земель,
безпідставним перерозподілом
для подальшої зміни цільового
призначення привабливих зе�
мель, по Київській області
здійснено понад 80 на земельних

ділянках площею 3900 гектарів.
І такі приклади непоодинокі.

Ситуація у місті Києві також
не краща. Роботи зі створення
бази даних про земельні ресурси
столиці, формування чергового
кадастрового плану, підготовка
пропозицій щодо розпоряджен�
ня землями державної і кому�
нальної власності, встановлення
меж міста знаходяться лише на
початковій стадії.

Досі не сформовано черговий
кадастровий план Києва.
Відсутні матеріали з організації
інвентаризації земель, оновлен�
ня планово�картографічного ма�
теріалу тощо.

Немає впливу на діяльність
ліцензованих землевпорядних
організацій, що призводить до
значного завищення цін на про�
екти землеустрою.

На колегії наголошувалося,
що Держкомзем поки що зробив
лише перші кроки щодо ви�
правлення ситуації, а саме: при�
ведено структуру у відпо�
відність до нормативних актів,
затверджено положення, сфор�
мовано основні напрями діяль�
ності, на конкурсній основі за
погодженням голів райдер�
жадміністрацій майже заверше�
но підбір кадрів до районних
підрозділів, сформовано плани
робіт.

Колегія ухвалила рішення:
визнати діяльність Головного
управління Держкомзему в
Київській області з організації
роботи підвідомчих підрозділів
із забезпечення виконання
рішень Уряду, РНБО України та
Указів Президента України не�
задовільною, а роботу з прове�
дення землеустрою, ведення дер�
жавного земельного кадастру,
забезпечення населення відпо�
відно до поданих заяв держав�
ними актами, недостатньою.

Висновки комісії, яка ще
здійснює перевірку органів Держ�
комзему в Київській області, до�
датково буде розглянуто на
засіданні колегії Держкомзему. 

***
Колегія також заслухала до�

повідь директора ДП «Укрспец�
зем» Лариси БОНДАРЕНКО про
роботу підприємства у 2008 році
з виконання вимог Указів Прези�
дента України від 14 лютого 2008
року №121 та від 12 січня 2009
року № 5, виконання рішень ко�
легії Держкомзему 2008 року і
напрями роботи на поточний рік.
Обговоривши звіт, члени колегії
визнали роботу ДП «Укрспец�
зем» за результатами діяльності
минулого року незадовільною.
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Володимир КУЛІНІЧ окрес�
лив ситуацію, яка склалася із ве�
денням державного земельного
кадастру в Україні, наголосив на
актуальності цього питання в
умовах ринку земель. 

— Як відомо, 20 березня 2007
року Верховна Рада прийняла
Закон України «Про державний
земельний кадастр», який був
ветований Президентом України
з таких причин: по�перше, він не
відображав тієї дійсності, яка є в

Україні; по�друге, він не регла�
ментував ведення державного
земельного кадастру саме дер�
жавними установами та ор�
ганізаціями; по�третє, закон не
наголошував на тому, що дер�
жавний земельний кадастр — це
основа для реєстрації права влас�
ності на землю, нерухомість та
інші складові, що стосуються
об'єктів нерухомості та їх
реєстрації. Цей закон був дооп�
рацьований, вносився на пленар�
не засідання Верховної Ради Ук�
раїни та поки що він не
розглянутий. Проте всі ті заува�
ження Президента України, які
були висловлені до цього закону,
в основному враховані, — зазна�
чив заступник Голови Держком�
зему Володимир Кулініч і про�
довжив: 

— Хочу зазначити, що веден�
ня державного земельного кадас�
тру — питання не нове. У нас
нині в реєстрі близько 11 млн.
власників земельних ділянок і
землекористувачів. На сьогодні
ми маємо фактично по всіх насе�

лених пунктах чергові кадаст�
рові плани — частина в паперо�
вих, частина в електронних
носіях. На сьогодні ми маємо
нормативну грошову оцінку зе�
мельних ділянок. Проте все це
необхідно систематизувати, пе�
ревести на новітні технології ве�
дення як державного земельного
кадастру, так і інформаційних
систем.
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ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО 
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Сергій КУБАХ поінформував
представників ЗМІ про Проект
«Видача державних актів на право
власності на землю в сільській
місцевості та розвиток системи ка�
дастру», який реалізується
відповідно до міжнародної угоди
між Україною та Міжнародним
банком реконструкції та розвитку. 

— Цей Проект має дві го�
ловні мети. Перша — завершен�
ня видачі державних актів на
право власності на землю. На
сьогодні в рамках Проекту
оформлено понад 500 тис. дер�
жавних актів, видано громадя�
нам понад 400 тис. безкоштовно.
Друга мета — створення системи
кадастру. В рамках проекту
фінансується аерофотозйомка
всієї території України — поло�
вину роботи вже зроблено. На
основі фотозйомки будуть виго�
товлені ортофотоплани та кадас�
трові карти. А це основа ведення
кадастру і реєстру прав. Крім то�
го, банк готовий фінансувати
програмне і апаратне забезпечен�
ня, а також введення інформації

і польовий контроль якості.
Банк вважає це можливим за
умови прийняття відповідного
закону, який гарантуватиме
створення єдиного по Україні ка�
дастру, ведення його одним дер�
жавним органом і створення єди�
ної бази даних на основі
картографічної інформації.

Ігор ДОЛИНСЬКИЙ розповів
про участь Центру державного
земельного кадастру в реалізації
Проекту Світового банку. Очо�
люване ним підприємство пе�
ревіряє і приймає матеріали ор�
тофотозйомок, які стануть
складовою державного земель�
ного кадастру, займається
реєстрацією земельних ділянок.
Цього року робота щодо
реєстрації земельних ділянок
власників земельних часток
(паїв) буде завершена, повідомив
журналістів Долинський.

Учасники брифінгу відповіли
на запитання журналістів.

Наталія Білоусова, 
газета «День»:

— Скільки людей не отримало
сертифікати? Чому процес затя�
гнувся?

Володимир Кулініч:
— На сьогодні державні акти на

право на земельну частку (пай) от�

В  Р Е А Л Ь Н О М У  Ч А С І
ПОВИННА ПРАЦЮВАТИ 
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римало 90% від загальної
кількості тих, хто отримав сер�
тифікати. Виготовлено актів на
право власності на земельну част�
ку (пай) взамін сертифікатів
майже 94�95%. Чому в нас така
різниця між виготовленими і
зареєстрованими державними
актами? По�перше, дуже велика
кількість справ знаходиться в
судах, по�друге, частина громадян
є померлими, по�третє, частина
громадян виїхала за кордон — усі
ці складові затягують процес
видачі державних актів.

Лариса Вишинська, 
газета «Новая»:

— У Васильківському районі є
фірма «Земельний кадастр»,
яка виготовляє державні акти
на право власності на землю се�
лянам. У людей готові докумен�
ти, але чомусь бракує бланків.
Дехто з 2004 року не може отри�
мати акт на землю. Скажіть,
будь�ласка, хто за це відповідає
по Київській області, зокрема,
по Васильківському району і ко�
ли це буде вирішено?

Ігор Долинський:
— Варто зазначити, що сьо�

годні відбувається реорганізація

Київської регіональної філії
Центру державного земельного
кадастру. Планується створення
нових структурних підрозділів,
які будуть відповідати за
реєстрацію та виготовлення дер�
жавних актів. Відтак буде поси�
лено контроль за цією роботою
по всій області. Я добре знаю цю
організацію, про яку ви кажете, і
проблеми нам відомі. Нама�
гаємося привести все у
відповідність. У Центрі держав�
ного земельного кадастру цими
днями запрацює телефон гарячої
лінії, а також уся інформація
розміщуватиметься на нашому
офіційному веб�сайті...

Лариса Вишинська:
— Але люди телефонують і

кажуть, що за 2 тисячі доларів ці
бланки дуже швидко знаходять�
ся. Коли буде вирішено питан�
ня? Назвіть, будь�ласка, дату...

Ігор Долинський:
— Цього місяця...

Володимир Кулініч:
— Хочу доповнити. Ми вида�

ли близько 400 тисяч бланків
державних актів на право при�
ватної власності на земельні
ділянки обласним управлінням і
близько 100 тисяч Центру дер�
жавного земельного кадастру…
Окрім того, на складах
зберігається ще 1 млн. бланків
державних актів. 

Наталія Білоусова, 
газета «День»:

— Може, варто ввести
відповідальність за порушення
термінів видачі актів?

Володимир Кулініч:
— Певною мірою погоджуюся

з тим, що, можливо, Центр дер�
жавного земельного кадастру і
Держкомзем несвоєчасно реагу�
вали на ті виклики, які були з

ВІЧ�НА�ВІЧ ІЗ ЖУРНАЛІСТАМИ
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місць. Та, починаючи з грудня,
ми врегульовуємо це питання.
Створено робочу групу, яка
відстежує ситуацію в Київській
області. На сьогодні ми повністю
реорганізовуємо наші районні
управління, Центр державного
кадастру. І я підтверджую слова
Ігоря Миколайовича, що за
місяць�півтора ми цю ситуацію
врегулюємо.

Сергій Кубах:
— Хотів би додати: світова

практика свідчить про те, що ка�
дастр має вестися в електронно�
му вигляді. Саме це дозволить
уникнути проблем із забезпечен�
ням достовірності та точності да�
них, а також вбереже від затрат
коштів на бланки. Тому, на сьо�
годні, у проекті закону заклада�
ються норми про ведення авто�
матизованої системи кадастру.
Тобто, бланк — це буде доку�
мент, а інформація зберігати�
меться в електронному вигляді,
в одній базі даних. І людина в
будь�який момент зможе зверну�
тися до електронного реєстру і
отримати підтвердження своїх
прав.

Наталія Литвиненко, 
газета «Сільські вісті»:

— Яка причина того, що ча�
сом видається по два�три акти на
одну ділянку? 

Володимир Кулініч:
— Частина таких державних

актів видається за рішеннями
судів. Частина підробляється.
Усе це відстежується Держком�
земом лише в процесі реєстрації.
Сьогодні без нормального веден�
ня державного земельного када�
стру і реєстрації, без кадастрово�
го номера навіть спеціалісту
важко простежити порушення,
скажімо, у результаті транс�
акції, коли земельна ділянка
продається вже вдруге чи
втретє. 

Більшість усіх цих порушень
є наслідком саме того, що в Ук�
раїні досі не створено законодав�

чої бази по кадастру. Дискусії,
яким має бути кадастр, точаться
уже понад 10 років. 

В Україні існують системи
реєстрації саме правовстановлю�
ючих документів на землю. Це
відрізняється від системи
реєстрації прав. До речі, в 2004
році був прийнятий закон про
реєстрацію прав на нерухоме
майно та їх обмежень, але він
досі ще не запрацював, тому й
складається система кадастрів,
які реєструють правовстановлю�
ючі документи, які захищають
права. Але автоматизована сис�
тема дасть змогу також гаранту�
вати права, оскільки вона має бу�
ти побудована відповідно до
певних принципів, які прийняті
в Європі і спираються на світо�
вий досвід. По�перше, в інфор�
маційній системі неможливе
дублювання, або внесення за�
писів про земельну ділянку чи
надання прав на неї двом або
більше громадянам; по�друге, ця
система ведеться саме одним ор�
ганом, і саме цей орган
відповідає за її ведення; по�
третє, ця система має бути до�
ступна в користуванні, точною,
актуальною, і саме над цим
Держкомзем працює. 

Окрім того, кадастр повинен бу�
ти державним, бо якщо будуть ще
якісь кадастри — комунальні та
інші, то може бути і два, і три дер�
жавних акти, і складно буде гаран�
тувати, що ситуація відстежена.

— Держкомзем за продаж зе�
мель сільгосподарського при�
значення чи проти?

— Землі сільськогоспо�
дарського призначення — це
землі, де працює наше село,
звідки йдуть наші витоки. Тому
до питання щодо продажу зе�
мельних ділянок сільськогоспо�
дарського призначення треба
ставитися обережно. По�перше,
необхідно створити державний
земельний кадастр, має бути
чітка реєстрація цих земель; 
по�друге, потрібно переглянути
нормативну грошову оцінку зе�
мельних ділянок сільськогоспо�
дарського призначення. Адже в
економічних умовах, які скла�
лися на сьогодні, 1 га не повинен
коштувати 15�20 тис. грн., — він
повинен коштувати набагато
більше. 

У сьогоднішніх економічних
умовах формування великих аг�
роутворень, потужних сільсько�
господарських підприємств свід�
чить про необхідність обороту
землі. Проте це питання поки що
не на часі.

Олексій Сидорук, 
телеканал «Ера»:

— Яким же має бути кадастр? 

Ігор Долинський:
— Система державного зе�

мельного кадастру повинна пра�
цювати в реальному часі, тобто:
секунда — відбулася операція,
видався державний акт і —
відбулася реєстрація. І ця
реєстрація є не лише на базовому
рівні, вона є на центральному
сервері. Держкомзем відповідає
за ті 11 млн. ділянок, які введені
до реєстру. Але проблема поля�
гає в тому, що в реальному часі
поки системи немає. Тому Держ�
комзем не може відразу відсте�
жити той випадок, коли, напри�
клад, відбулась якась трансакція
і з'явився другий, скажімо, не�
легітимний державний акт —
про це Держкомзем дізнається
приблизно через місяць — при
реєстрації, коли вся інформація
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потрапить до Центру державного
земельного кадастру. 

Це дуже велика проблема, і над
її розв'язанням працюємо. На
сьогодні вже є близько 400
реєстрових центрів, які можуть
працювати в реальному часі. Як
тільки буде скомпонована
повністю база, операція буде
здійснюватися миттєво — коли є
інформація про земельну ділян�
ку, є її кадастровий номер, є влас�
ник. І той, хто захоче нелегітимно
зареєструвати земельну ділянку,
не зможе внести її в реєстр, бо си�
стема йому не дозволить цього
зробити.

Сьогодні Центр ДЗК зай�
мається побудовою каналів зв'яз�
ку між своїми регіональними
філіями. В них ведуться локальні
бази даних; вони є державними, бо Центр
державного земельного кадастру — дер�
жавне підприємство і працює, поки не
прийнятий Закон про державний земель�
ний кадастр, відповідно до Типового по�
рядку ведення державного реєстру зе�
мель. 

Окрім бази даних Центру ДЗК, є, на�
приклад, комунальний кадастр в м.
Києві. Ніхто не забороняє вести свої ка�
дастри будь�кому, але повинен бути дер�
жавний земельний кадастр — єдина сис�
тема гарантування прав на нерухоме
майно, на земельні ділянки та ін. Інфор�
мування органів виконавчої влади для
відповідних економічних і фінансових
розрахунків має відбуватися за даними,
які є в державному земельному кадастрі.

— Чи не здорожчає нова система отри�
мання актів?

— Система повинна бути доступною за
ціною і в користуванні. Зрозумілим є той
факт, що перехід на автоматизовану сис�
тему — це здешевлення послуг на суму
вартості друкування бланків державних
актів. 

— Поки немає єдиного державного зе�
мельного кадастру жоден громадянин
України не може бути на 100 відсотків
упевнений, що він є господарем цієї зе�
мельної ділянки?

— База даних існує локально, на рівні
областей. Інформація зводиться у Центрі
державного земельного кадастру, хоча,
на жаль, не так активно і не в тому ре�
жимі, як хотілося б. У Центрі ДЗК вона
збирається і впорядковується. Тобто, як�
що людина звернулася до Центру як до
центрального органу, то ми змушені звер�
нутися до відповідної філії, щоб звірити�
ся, а вже потім реалізувати послугу. 

— На якому етапі перебуває оцінка зе�
мель сільськогосподарського призначен�
ня? За дорученням Президента в анти�
кризовому законі є пункт, що держава
від цього намагається отримати гроші.
Чи оцінена ця земля, скільки вона сьо�
годні коштує?

Володимир Кулініч:
— Земля оцінена. Існує нормативна

грошова оцінка земельних ділянок
сільськогосподарського призначення.
Але ми вважаємо, що вона застаріла. На
сьогодні розроблено нову методику нор�
мативної грошової оцінки земельних
ділянок сільськогосподарського призна�
чення, в основу якої покладена природна
родючість. Цей проект постанови Кабіне�
ту Міністрів доопрацьовується з ураху�
ванням зауважень Науково�технічної ра�
ди Держкомзему.

ВІЧ�НА�ВІЧ ІЗ ЖУРНАЛІСТАМИ
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10 лютого у Держкомземі пра�
цювала пряма телефонна лінія.
Упродовж  двох годин на запи�
тання громадян відповідав за�
ступник Голови Володимир
КУЛІНІЧ. У перервах між
дзвінками з Володимиром Васи�
льовичем спілкувалися пред�
ставники засобів масової інфор�
мації.

У ході телефонної розмови по�
рушувалися наболілі питання у
сфері земельних відносин. Ди�
ректора сільського кооперативу
імені Чапаєва Зою Гудь з
Ізмаїльського району Одеської
області цікавило питання пере�
дачі земельних паїв в оренду.
Працівнику агрофірми «Борщів�
ське» Олександру Чепурному з
Балаклійського району, що на
Харківщини, не все зрозуміло в
проведенні нормативної грошо�
вої оцінки земельних ділянок.

Найбільше дзвінків пролуна�
ло з Київщини. Зверталися до
Володимира Кулініча щодо при�

ватизації земельної ділянки 
(М. Близнюк, с. Жовтневе Пере�
яслав�Хмельницького району),
зволікання з видачею державно�
го акта (К. Нікітенко, с. Владис�
лавка Миронівського району),
скаржилися на районний відділ
Держкомзему, що втратив доку�
менти на виділення землі 
(Н. Боднар, с. Дрозди Біло�
церківського району), на
регіональну філію Центру ДЗК,
яка відмовляється переоформи�
ти державний акт на спадщину
(А. Соломай, с. Раківка Вишго�
родського району).

Громадяни з’ясовували також
питання щодо оформлення дар�
чої на земельну ділянку (О. Уль�
янський, с. Потерба Славуцького
району Хмельницької області),
щодо дозволу на продаж землі
(В. Колісник, м. Городище Чер�
каської області), користування
правом на землю (В. Лисак, с.
Копайгород Барського району
Вінницької області). Багатьох

громадян цікавив реальний
розмір плати за виготовлення,
реєстрацію та переоформлення
документів.

Роз’яснення та вичерпні
відповіді Володимир Кулініч дав
стосовно укладання договорів
оренди та їх реєстрації, ведення
державного земельного кадаст�
ру, надання земельній ділянці
кадастрового номера, привати�
зації землі під культовими спо�
рудами. Він запевнив, що всі пи�
тання, які переадресовано
районним та міським відділам
(управлінням) для  з’ясування і
вивчення причин, які створюють
певні труднощі й перешкоди у
розв’язанні земельних проблем
громадян, він проконтролює осо�
бисто.

З КИЇВЩИНИ

НАЙЧАСТІШЕ 
ТЕЛЕФОНУВАЛИ

ПРЯМА ЛІНІЯ
ДЕРЖКОМЗЕМУ



РИНОК
ЗЕМЕЛЬ

ЦИВІЛІЗОВАНИЙ 
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РЕФОРМА ЙДЕ —  
ТЕНДЕНЦІЇ РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ
ЛИШАЮТЬСЯ

Той, кому хоч раз довелося
зіткнутися з відведенням

земельної ділянки та оформлен�
ням правовстановлюючого доку�
мента на неї, напевне, мав змогу
власноруч переконатися в тому,
наскільки це складний та довго�
тривалий процес — у середньому
він триває рік�півтора.

Процедура відведення земель,
згідно з визначеним чинним за�
конодавством порядком, здій�
снюється за схемою:

перший етап — вибір місця
розташування земельної ді�
лянки та затвердження від�
повідних матеріалів; 
другий етап — отримання до�
зволу та розробка проекту
відведення земельної ділянки.
Надалі розроблений проект

відведення погоджується відпо�
відними службами, якщо не�
обхідно, направляється на дер�
жавну землевпорядну експертизу. 

Після отримання позитивного
висновку подається на розгляд

до органу виконавчої влади чи
органу місцевого самовряду�
вання, який, розглянувши ма�
теріали у місячний термін, прий�
має рішення про відведення
земельної ділянки. 

Ця послідовна процедура, не�
зважаючи на радикальні пере�
творення в земельному ладу
країни та внесення численних
змін до діючого земельного зако�
нодавства, вже кілька десятиріч
поспіль здійснюється за тен�
денціями радянських часів.

Однак, як відомо, в радянські
часи земля, відповідно до діючої
в ті часи Конституції України,
перебувала виключно у влас�
ності держави. Вона могла на�
даватися в безоплатне користу�
вання колгоспам, радгоспам,
іншим державним, кооператив�
ним сільськогосподарським
підприємствам, установам та ор�
ганізаціям, а також промисло�
вим, транспортним, іншим дер�
жавним чи кооперативним
н е с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и м
підприємствам, установам та ор�
ганізаціям, громадянам СРСР. У
тих умовах такий порядок відве�

НЕУХИЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ
ЧИСЛА ПОРУШЕНЬ
ДІЮЧОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА,
РОЗГУЛ КОРУПЦІЇ 
У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ
ВІДНОСИН,
НАКОПИЧЕННЯ 
ТА НАДЗВИЧАЙНЕ
ЗАГОСТРЕННЯ ПРОБЛЕМ
У ГАЛУЗІ СУЧАСНОГО
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
ВИМАГАЄ НЕГАЙНОГО
РОЗГЛЯДУ,
НЕУПЕРЕДЖЕНОГО
АНАЛІЗУ 
ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ІСНУЮЧИХ МЕХАНІЗМІВ 
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
ЗЕМЕЛЬ, ГОЛОВНОЮ,
КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ЯКИХ
МАЄ БУТИ РАЦІОНАЛЬНЕ,
ЕФЕКТИВНЕ
ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЇХ ОХОРОНИ 
ТА ВІДТВОРЕННЯ.

УДК 332

Дмитро БАБМІНДРА,
начальник Головного управління
Держкомзему у Запорізькій області,
доктор економічних наук, професор

Тетяна ЄЛЕФТЕРІАДІ, 
завідуюча сектором інформаційного
забезпечення Головного управління
Держкомзему у Запорізькій області

ЧИ
ШАХРАЙСЬКИЙ ДЕРИБАН?

КОМПЕТЕНТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ:
АНАЛІЗ І ПРОПОЗИЦІЇ



дення земельних ділянок дійсно
відповідав вимогам радянської
організації раціонального земле�
користування. На досягнення
цієї мети в інтересах єдиного
землевласника — держави була
направлена робота відповідних
державних проектних інститутів
та наукових установ, державних
погоджувальних служб та ор�
ганів, уповноважених приймати
рішення щодо відведення зе�
мель.

Перехід України до ринко�
вої економіки зумовив не�

обхідність подолання монопо�
льного права державної
власності на землю та запрова�
дження нових рівноправних
форм власності на землю: дер�
жавної, комунальної та приват�
ної, що докорінно змінило ха�
рактер земельних відносин в
країні.

В умовах існування приватної
власності на землю, стрімкого
розвитку ринкових земельних
відносин земля стала цінним
капіталом (товаром), що з часом
не тільки не втрачає своєї
вартості, а навпаки, може значно
підвищуватися в ціні в за�
лежності від свого місця роз�
ташування, функціонального
призначення, розвитку інфраст�
руктури, благоустрою території і
т.д. Можливість володіння та�
кою цінною нерухомістю набу�
ває зараз неабиякого сенсу.

У цих, уже зовсім нових еко�
номічних умовах, порядок відве�
дення земель, що не виключає
можливості особистих контактів
замовників із представниками
органів, причетних до процесу
відведення земель, та певна
завіса секретності, якою супро�
воджується ця процедура, ство�
рює ідеальні умови для зловжи�
вань та корупційних діянь із
боку посадових осіб цих органів.

Ліцензовані землевпорядні ор�
ганізації, часто діючи у змові із
представниками цих органів,
самі є учасниками створених ко�
рупційних схем. Прояви ко�
рупції не виключені також на

етапі проходження державної
експертизи землевпорядної до�
кументації та на етапі реєстрації
та видачі правовстановлюючих
документів на землю. Фактично,
вся нинішня процедура відве�
дення земель від моменту подачі
заяви до отримання правовста�
новлюючого документа на зем�
лю супроводжується суцільним
хабарництвом.

Тож і не дивно, що, незважаю�
чи на всі заходи, що застосову�
ються державою для викорінен�
ня корупції із сфери земельних
відносин, із року в рік лише
збільшується її чисельність, як
наслідок, — зростає кількість та
масштабність порушень діючого
земельного законодавства, нако�
пичуються проблеми із забезпе�
чення охорони земель.

Сьогодні вже ні для кого не се�
крет, що той, хто має гроші, мо�
же отримати декілька земельних
ділянок, причому розташованих
на найбільш пріоритетних зем�
лях — на узбережжі морів,
річок, у лісових масивах, на зем�
лях природозаповідного фонду,
історико�культурного призна�
чення і т.д. Водночас більша час�
тина населення країни, не маю�
чи коштів на хабарі, фактично
позбавлена можливості мати хо�
ча б одну земельну ділянку. 

Відтак, застосування за�
старілих тенденцій при відве�
денні земель призводить до пору�
шення принципу соціальної
справедливості та втрати довіри
народу до правильної державної
земельної політики.

Щоправда, відповідно до
Закону України «Про

державний бюджет України на
2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів Ук�
раїни», було внесено деякі зміни
до механізму передачі земельних
ділянок в оренду через запрова�
дження продажу права оренди
вільних від забудови земельних
ділянок державної та комуналь�
ної власності на земельних
аукціонах. Такий підхід мав за
мету забезпечити прозорість про�

цесу передачі в оренду таких зе�
мельних ділянок, одночасно
значно спростивши для майбут�
нього орендаря процедуру отри�
мання в оренду земельної ділян�
ки та скоротивши час на
оформлення відповідних право�
встановлюючих документів. 

Однак проведення таких
аукціонів уже більше року штуч�
но стримується через відсутність
законодавчо визначеного поряд�
ку їх проведення, а також від�
сутність юридичних осіб, які
мають дозвіл (ліцензію) на про�
ведення таких аукціонів.

Зміни ж, що були внесені до
порядку відведення земель на�
прикінці минулого року згідно з
Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо сприяння
будівництву», не внесли ніяких
суттєвих коректив до існуючого
порядку відведення земель, об�
межившись лише їх ускладнен�
ням.

Так, діюча нині редакція
ст.118 Земельного кодексу Ук�
раїни значно ускладнила проце�
дуру реалізації громадянами Ук�
раїни права безоплатної передачі
земельних ділянок, оскільки ви�
магає обов’язкового проведення
вибору місця розташування зе�
мельної ділянки. Невиправдано
ускладнено процедуру передачі

29№2 2009 «ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ВІСНИК»



30 «ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ВІСНИК» №2 2009

забудованих земельних ділянок
у постійне користування та орен�
ду (ст. 123 ЗКУ). Нині земельні
ділянки державної та комуналь�
ної власності, у тому числі
зайняті об’єктами нерухомості,
водними об’єктами, можуть на�
даватися у користування тільки
після їх вибору. Такий саме
підхід застосовується зараз і до
земель для ведення городниц�
тва, сінокосіння та випасання
худоби.

МАЙЖЕ 50 ВІДСОТКІВ
ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ
ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ 
З ПОРУШЕННЯМИ
ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА

Метою проведення держав�
ної експертизи землевпо�

рядної документації є перевірка,
аналіз та її оцінка на
відповідність нормам діючого за�
конодавства, встановленим стан�
дартам, нормам і правилам. Про�
водиться вона до моменту
розгляду землевпорядної доку�
ментації та прийняття остаточ�
ного рішення органами виконав�
чої влади та органами місцевого
самоврядування, спеціалістами,
які мають спеціальну освіту та
певний фаховий досвід роботи у
сфері регулювання земельних
відносин. Позитивний висновок
державної землевпорядної екс�
пертизи є своєрідною гарантією
відповідності документації нор�
мам чинного законодавства.

Згідно із змінами, внесеними
Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо сприяння
будівництву» до ст. 9 Закону Ук�
раїни «Про державну експертизу
землевпорядної документації»,
було значно звужено перелік
видів документації із землеуст�
рою, що підлягає обов’язковій
державній експертизі.

Так, зокрема, якщо до внесен�
ня цих змін, обов’язковій дер�
жавній землевпорядній експер�
тизі підлягали всі, без винятку,

проекти землеустрою щодо
відведення земельних ділянок,
то відтепер — лише проекти зем�
леустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок особливо
цінних земель, земель лісогоспо�
дарського призначення, а також
земель водного фонду, природо�
охоронного, оздоровчого, рекре�
аційного та історико�культурно�
го призначення.

Разом із цим, як показують
результати проведення Голо�
вним управлінням Держкомзе�
му у Запорізькій області держав�
ної землевпорядної експертизи,
майже 50 відсотків документації
щорічно виготовляється ліцен�
зованими землевпорядними ор�
ганізаціями з тими чи іншими
порушеннями чинного земель�
ного законодавства і потребує
доопрацювання, а приблизно 6
відсотків взагалі не відповідає
законодавчим вимогам.

В умовах сучасної занадто
низької якості проектної доку�
ментації зміни, що внесені
згідно з Законом України «Про
внесення змін до деяких за�
конів України щодо сприяння
будівництву» в частині прове�
дення державної землевпоряд�
ної експертизи, лише призве�
дуть до позбавлення держави та
органів місцевого самовряду�
вання можливості повністю
контролювати дотримання ви�
мог земельного законодавства
при прийнятті рішень про пере�
дачу земельних ділянок, що
може мати найнегативніші
наслідки вже в найближчій ог�
лядовій перспективі.

Необхідно також звернути
увагу на те, що проведен�

ня обов’язкової державної екс�
пертизи проектів землеустрою
щодо відведення земельних діля�
нок особливо цінних земель, зе�
мель лісогосподарського призна�
чення, а також земель водного
фонду, природоохоронного, оз�
доровчого, рекреаційного та істо�
рико�культурного призначення
належить до компетенції Держ�
комзему України. У зв’язку з та�
кими законодавчими вимогами,
сьогодні при відведенні земель�
ної ділянки, що відноситься до
особливо цінних земель, навіть
якщо її площа менша 0,2 га, не�
обхідно їхати до Києва. Чому б у
подібних випадках не передбачи�
ти можливість проведення дер�
жавної експертизи на місцевому
рівні, адже всі ми розуміємо, що
доставка документації в Держ�
комзем України потребує певних
матеріальних витрат. Вирішен�
ня цього питання надзвичайно
актуальне для громадян, без�
підставно пропущених у списках
під час проведення паювання зе�
мель, працівників соціальної
сфери села, соціально незахище�
них верств населення.

МАЙБУТНЄ — ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ

Зогляду на всі негативні
моменти, що виникають

при застосуванні існуючого по�
рядку відведення земель, стає
зрозумілим, що в умовах ринко�
вої економіки він непридатний
для застосування. Більше того, в

КОМПЕТЕНТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ:
АНАЛІЗ І ПРОПОЗИЦІЇ
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цих умовах застосування такого
порядку не тільки не здатне
забезпечити безперешкодну
реалізацію громадянами та
юридичними особами прав на
землю, гарантованих Консти�
туцією України, припинити роз�
гул корупції у сфері земельних
відносин та вирішити наболілі
проблеми із забезпечення раціо�
нального використання та охоро�
ни земель, а навпаки, навіть сти�
мулює зростання цих проблем та
негативних явищ.

Змінити ситуацію можливо,
запровадивши новий ринковий
порядок відведення земель, базо�
вою основою якого повинно ста�
ти зонування земель і територій
із урахуванням розвитку про�
дуктивних сил.

За допомогою виконання цих
робіт здійснюватиметься роз�
поділ земель у межах конкретних
територій за їх категоріями та ти�
пами землекористування на
підставі еколого�економічної
придатності цих земель та
суспільних потреб. Виконавши ці
роботи, ми отримаємо змогу виз�
начати перспективи можливого
використання конкретних зе�
мельних ділянок за тим чи іншим
цільовим призначенням, встанов�
лювати їх дійсну ринкову
цінність та інвестиційну приваб�
ливість із точки зору попиту і про�
позиції, і далі на цій основі визна�
чати перспективи подальшого
розвитку відповідних територій.

Маючи таку документацію,
можна грамотно, відповідно до
еколого�економічних чинників
вирішувати, де краще розмісти�
ти бази відпочинку, а де будува�
ти промислові підприємства,
бізнес�структури, житлову та
громадську забудову і т.д., щоб
одночасно і зберегти родючі
ґрунти, і землю використовува�
ти ефективно, з найбільшою
віддачею для суспільства. Фак�
тично, за допомогою виконання
цих робіт, буде сформовано базо�
ву основу для грамотного пере�
розподілу земель шляхом їх
відведення, продажу, оренди чи
інших трансакцій.

Приступаючи до здійснен�
ня зонування земель,

найголовніше, про що необхідно
пам’ятати, це те, що в нашій дер�
жаві лише 30 відсотків земель
припадає на повнопрофільні чор�
ноземні ґрунти, що відносяться
до особливо цінних земель. Збе�
регти це багатство країни для на�
щадків — наш святий обов’язок.
Тому, проводячи ці роботи, не�
обхідно, насамперед, виділити
особливо цінні землі, а вже потім
— усі інші категорії земель.

Виготовлена документація із
зонування земель обов’язково
повинна пройти погодження у
відповідних державних орга�
нах, що відають питаннями зе�
мельних ресурсів, містобуду�
вання та архітектури, санітарії,
охорони природи, культурної
спадщини, лісового та водного
господарства. 

Після цього бажано, щоб вона
пройшла суспільно�публічні слу�
хання. Це надасть можливість
зробити подальшу процедуру
відведення будь�якої земельної
ділянки максимально прозорою,
надавши реальну можливість
кожному громадянину скориста�
тися своїм правом на відведення
земельної ділянки. Окрім цього,
за допомогою застосування тако�
го порядку будуть виключені осо�
бисті контакти замовників із
представниками органів виконав�
чої влади та органів місцевого са�
моврядування, виконавцями
робіт із відведення земель, уне�
можлививши зловживання та
функціонування корупційних
схем. До речі, саме такий порядок
уже давно існує в країнах із роз�
винутою ринковою економікою.

УЗапорізькому регіоні ще з
2007 року здійснюється

розробка пілотних Схем землеуст�
рою із впровадження заходів щодо
збереження, охорони, відтворення
та раціонального використання зе�
мель, в основу виготовлення яких
покладено принцип зонування зе�
мель. Виготовлення таких пілот�
них Схем передбачає три послідо�
вних етапи:

складання Схем сучасного ви�
користання земель, які відобра�
жають нинішній стан земель�
них ресурсів, наявну наземну
та підземну інфраструктуру,
розташування санітарно�захис�
них зон, перспективи розвитку
населених пунктів та інше;
складання Схем протиеро�
зійних заходів, що на базі ґрун�
тових обстежень та загального
стану земель визначають не�
обхідність тих чи інших заходів
боротьби з ерозією земель;
складання Схем перспектив�
ного використання земель, за
допомогою яких визначають�
ся подальші перспективи ви�
користання земель із погляду
раціонального, ефективного
використання та охорони зе�
мель конкретних територій
(місцезнаходження особливо
цінних земель, необхідність
віднесення деяких площ зе�
мель до земель рекреаційного
призначення, виокремлення
орних земель гіршої якості,
непридатних для сільськогос�
подарського призначення, але
які можуть використовува�
тись для іншого призначення
з урахуванням їх інвес�
тиційної привабливості і т.д.).

Такі пілотні Схеми землеуст�
рою протягом 2007�2008 років ви�
готовлено ДП «Запорізький на�
уково�дослідний та проектний
інститут землеустрою» для За�
порізького, Вільнянського, При�
азовського та Якимівського
районів. За допомогою їх виготов�
лення в цих районах області сфор�
мовано повну інформаційну базу
щодо сучасного стану та подаль�
ших перспектив використання
земель з урахуванням вимог що�
до їх раціонального, ефективного
використання та охорони. Впев�
нені, що, маючи таку докумен�
тацію, будь�яка сільська, селищ�
на, міська рада цілком готова до
ринкових земельних відносин.

Подібна інформаційна база на
основі зонування земель має бу�
ти створена сьогодні по всій тери�
торії України.



«ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ВІСНИК» №2 200932

ЩО ЗАВАЖАЄ СТВОРЕННЮ
ЦИВІЛІЗОВАНОГО РИНКУ ЗЕМЕЛЬ?

Сьогодні деякі законодавці та
політики схильні вважати,

що прийняття Законів України
«Про державний земельний ка�
дастр» та «Про ринок земель»
цілком і повністю врегулює всі, без
винятку, питання купівлі�продажу
земель і, надавши можливість залу�
чити сільськогосподарські землі до
ринкового обігу, забезпечить швид�
кий розвиток цивілізованого ринку
земель. Але насправді така думка є
ілюзією. Проекти цих законів дійсно
містять ряд положень, необхідних
для запровадження ефективно пра�
цюючого ринку земель. Тож,
сподіваємося, після їх прийняття ці
положення будуть утілені в життя.

Втім, чи можливо залучати до
ринкового обігу землі сільськогос�
подарського призначення, якщо,
навіть незважаючи на вкрай склад�
ну екологічну ситуацію у сучасно�
му сільськогосподарському земле�
користуванні, постійне погіршення
якісних характеристик і родючості
ґрунтів унаслідок надмірної їх ро�
зораності, дії ерозійних процесів та
недбалого сучасного землекористу�
вання, на законодавчому рівні досі
не передбачена обов’язковість за�
провадження використання цих зе�
мель за відповідними проектами
землеустрою. Адже Конституція
України (ст. 14) передбачає, що
земля є основним національним ба�
гатством, що перебуває під особли�
вою охороною держави.

Неврегульованими залишають�
ся також механізми передачі до
державного земельного фонду зе�
мельних паїв померлих громадян,
які не мають спадкоємців. Зако�
нодавчого визначення потребує
також механізм передачі земель�
них паїв державі (можливо,
пенсійному фонду в обмін на отри�
мання додаткової пенсії) селяна�
ми�пенсіонерами, які не бажають
здавати їх в оренду фізичним чи
юридичним особам через незадо�
волення рівнем орендних пла�
тежів.

Потребує суттєвих змін і діючий
Земельний кодекс України, зокре�
ма, як вже було зазначено вище,
існуючий порядок відведення зе�
мель, а також ціла низка норма�
тивно�законодавчих актів у сфері
земельних відносин.

Насамкінець особливо ак�
центуємо увагу на тому, що
здійснення в ринкових умовах
грамотного, обґрунтованого пе�
рерозподілу земель шляхом їх
відведення, продажу, оренди чи
інших трансакцій, вигідно та
раціонально, з максимальною
віддачею для суспільства можли�
ве лише за умов запровадження
сучасних ринкових механізмів
перерозподілу, в основі яких —
визначення ринкової цінності та
інвестиційної привабливості зе�
мель. В іншому випадку — мати�
мемо не цивілізований ринок
земель, а їх неприкритий шах�
райський дерибан.
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Страхування являє собою
особливі відносини щодо

захисту майнових інтересів
фізичних і юридичних осіб при
настанні певних подій (страхо�
вих випадків) за рахунок грошо�
вих фондів, сформованих зі стра�
хових внесків, що сплачені
фізичними та юридичними осо�
бами. За допомогою страхування
забезпечується перерозподіл ко�
штів для відшкодування ма�
теріального збитку особам у разі
настання несприятливих явищ і
подій, іменованих страховими
випадками.

Економічна сутність страху�
вання полягає у формуванні не�
залежних грошових фондів на
випадок настання несприятли�
вих подій. Страхування варто
відрізняти від самострахування,
при якому фізична особа або
підприємство формує власні ре�
зервні фонди в грошовому або на�
туральному вигляді для лік�
відації наслідків несприятливих
подій, що завдають йому ма�
теріальних збитків.

Страхування як суспільний
інститут — це система еко�
номічних відносин з метою захи�
сту майнових інтересів фізичних
і юридичних осіб при настанні
подій (страхових випадків) за ра�
хунок страхових резервів, що
формуються страховими ком�
паніями (страховиками) з одер�
жуваних ними від страхуваль�

ників страхових премій і доходів
від розміщення засобів страхо�
вих резервів.

Попри те, що страхування
майна є досить розвине�

ним і поширеним видом страхо�
вих послуг, питання страхування

ризиків, пов’язаних із викорис�
танням такого майна як земельні
ділянки, є порівняно новим та
малодослідженим вітчизняною
економічною наукою.

Слід зазначити, що, від�
повідно до статті 12 закону Ук�
раїни «Про оренду землі» від
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06.10.1998 № 161�XIV, об’єкт
оренди (земельна ділянка) може
бути застрахованим на період дії
договору оренди землі за згодою
сторін у порядку, встановленому
законодавством України. У разі
невиконання свого обов’язку
стороною, яка повинна, згідно з
договором оренди землі, застра�
хувати об’єкт оренди, друга сто�
рона може застрахувати його і
зажадати від іншої сторони
відшкодування витрат на стра�
хування.

Під страхуванням еко�
логічних ризиків при викори�
станні земельної ділянки, на
нашу думку, слід розуміти стра�
хування цивільно�правової від�
повідальності фізичної або юри�
дичної особи (орендаря) за
заподіяну шкоду, що може бути
завдана земельній ділянці
внаслідок зниження ґрунтової
родючості або погіршення інших
її корисних властивостей (пору�
шення умов використання зе�
мельних угідь).

Головним завданням при роз�
робці методичних засад страху�
вання екологічних ризиків при
використанні земель, таким
чином, слід вважати детальне
вивчення економічних та еко�
логічних аспектів землекористу�

вання, правового статусу земель�
ної ділянки та її цінності як при�
родного ресурсу та економічної
субстанції.

Відносини у сфері страху�
вання, ринку страхових

послуг, а також страхового захи�
сту майнових інтересів під�
приємств, установ, організацій
та фізичних осіб регулюються
Законом України «Про страху�
вання» від 07.03.1996 № 85/96�
ВР. Суб’єктами правовідносин,
що виникають при страхуванні
земельної ділянки, що орен�
дується, є:

страховики — фінансові уста�
нови, що створені у формі
акціонерних, повних коман�
дитних товариств або това�
риств із додатковою відпо�
відальністю з урахуванням
особливостей, передбачених
Законом України «Про стра�
хування», а також одержали у
встановленому порядку ліцен�
зію на здійснення страхової
діяльності;
страхувальники — юридичні
особи та дієздатні фізичні осо�
би, які уклали із страховика�
ми договори страхування або є
страхувальниками відповідно
до законодавства України.

Таким чином, страхувальни�
ками можуть бути:
а) орендодавці земельної ділян�

ки — громадяни та юридичні
особи, у власності яких пере�
бувають земельні ділянки, або
уповноважені ними особи, в
тому числі; сільські, селищні,
міські ради щодо земельних
ділянок, які перебувають у ко�
мунальній власності; районні,
обласні ради та Верховна Рада
АР Крим щодо земельних
ділянок, які перебувають у
спільній власності тери�
торіальних громад; районні,
обласні, Київська і Севасто�
польська міські державні
адміністрації, Рада міністрів
АР Крим та Кабінет Міністрів
України щодо земельних
ділянок, які перебувають у
державній власності, в межах
повноважень, визначених за�
коном;

б) орендарі земельних ділянок
— юридичні або фізичні осо�
би, яким на підставі договору
оренди належить право во�
лодіння і користування зе�
мельною ділянкою.

Предметом договору стра�
хування можуть бути

майнові інтереси, що не су�
перечать закону і пов’язані, в то�
му числі, з:

володінням, користуванням і
розпорядженням майна (май�
нове страхування); 
відшкодуванням страхуваль�
ником заподіяної ним шкоди
особі або її майну, а також
шкоди, заподіяної юридичній
особі (страхування відпові�
дальності).

Договір страхування — це
письмова угода між страховиком
і страхувальником, згідно з якою
страховик бере на себе зо�
бов’язання у разі настання
страхового випадку виплатити
страхувальнику або вигодонабу�
вачеві страхове відшкодування, а
страхувальник зобов’язується
сплатити у визначені строки
страховий платіж і дотримувати�
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ся інших умов договору страху�
вання. Договір страхування, як
правило, укладається на 1 рік.
Окремо встановлюється фран�
шиза — частина збитків, що не
відшкодовується страховиком
згідно з договором страхування.

Застрахованим вважається
майно, місцезнаходження якого
зазначене в договорі страхуван�
ня, в тому числі — земельні
ділянки (з присвоєними кадаст�
ровими номерами), будівлі, спо�
руди та інше нерухоме майно.

Якщо суми відповідальності
великі, тобто перевищують
розмір власного утримання стра�
ховика, то ризики, що виника�
ють при використанні землі,
можна перестраховувати.

Страхова компанія у випадку,
коли є юридичні або фізичні осо�
би, з вини яких стався страховий
випадок, може скористатися
правом регресу, тобто відшкоду�
вання завданих збитків за раху�
нок винної сторони.

Застрахованою може бути
цивільно�правова відповідаль�
ність страхувальника, що пов’я�
зана із заподіянням шкоди май�
ну третіх осіб і навколишньому
природному середовищу вна�
слідок діяльності, пов’язаної з
володінням та/або експлуа�
тацією рухомого та нерухомого
майна як власника, тимчасового
власника, орендаря, наймача.

У разі суттєвого пошкодження
застрахованої земельної ділянки
страхове відшкодування слід виз�
начати у розмірі вартості витрат
на рекультивацію земельної
ділянки до стану, в якому вона
знаходилась до настання страхо�
вого випадку, але не більше
страхової суми, обумовленої дого�
вором. При цьому під рекульти�
вацією слід розуміти комплекс
організаційних, технічних і біо�
технологічних заходів, спрямова�
них на відновлення ґрунтового
покрову деградованих земель, по�
верхня яких порушена внаслідок
настання страхового випадку.

При заподіянні шкоди земель�
ним ділянкам третіх осіб, розмір
страхового відшкодування має

визначатися розміром витрат на
відтворення з урахуванням сту�
пеня, характеру пошкодження,
зафіксованого у відповідному
акті огляду знищеного або пош�
кодженого майна, але не більше
від суми, необхідної для прид�
бання подібного за функціональ�
ними та вартісними характерис�
тиками майнового об’єкта і
розміру ліміту зобов’язань стра�
ховика, визначеного договором.

Особливо важливою стає
чітка класифікація мож�

ливих ризиків, що можуть вини�
кати у процесі використання зе�
мель. Страховий ризик являє
собою певну подію, на випадок
якої проводиться страхування і
яка має ознаки ймовірності та ви�
падковості настання. Страховий
випадок, у свою чергу, це подія,
передбачена договором страху�
вання або законодавством, що
відбулася і з настанням якої ви�
никає обов’язок страховика
здійснити виплату страхової су�
ми (страхового відшкодування)
страхувальнику, застрахованій
або іншій третій особі.

На думку авторів, доцільно
виділити три групи ризиків, що
можуть виникати у процесі ви�
користання земель:

природні, що обумовлені
погіршенням земельної ділян�
ки як об’єкту майнових прав
унаслідок дії непереборних
стихійних природних явищ
(осідання ґрунту, засолення
ґрунту, обвали, зсуви, буревії,
урагани, зливи, підтоплення,
затоплення тощо);
техногенні, що обумовлені
погіршенням земельної ділян�
ки як об’єкту майнових прав
унаслідок дій або бездіяль�
ності користувача земельної
ділянки, що призвели до зни�
ження родючості ґрунтів або
погіршення інших корисних
властивостей землі (дегра�
дація земель, у тому числі:
ерозія та дефляція ґрунтів,
засолення, осолонцювання,
вторинне підтоплення, заболо�
чення; невикористання зе�
мельної ділянки за цільовим
призначенням; забруднення
та засмічення земель та інші
порушення вимог законодав�
ства про охорону довкілля);
організаційно�правові, що
обумовлені недотриманням
обов’язків землекористувача,
що встановлені законом або
договором (несвоєчасність
сплати земельного податку або



орендної плати; порушення
прав власників суміжних зе�
мельних ділянок та земле�
користувачів; порушення
правил добросусідства та обме�
жень, пов’язаних із встанов�
ленням земельних сервітутів
та охоронних зон; руйнування
геодезичних знаків, протие�
розійних споруд, мереж зро�
шувальних і осушувальних
систем).

Поряд із наведеними ризи�
ками при використання

землі, вже зараз виникають си�
туації, при яких громадяни
звертаються до банків із метою
отримання кредиту на купівлю
земельної ділянки, цільове при�
значення якої було змінено
(наприклад, із земель сільсько�
господарського призначення на
землі житлової та громадської
забудови). Банки одразу зо�
бов’язують клієнта застраху�
вати ризик можливої втрати
права власності. Але в
більшості випадків страхова
компанія відмовляє в даному
виді страхування, оскільки
відсутній механізм та норма�
тивно�правові документи, що
регулюють страхування ри�
зиків, що виникають при вико�
ристанні землі та загалом через
високий потенційний ризик
втрати права власності зем�
левласником, оскільки не�
стабільна політична, а від�
повідно, й економічна ситуація,
може внести свої корективи. 

Купуючи нерухоме майно
(земельну ділянку, квартиру, бу�
динок і т.п.) та з огляду на особ�
ливості сучасного ринку нерухо�
мості, завжди існує ризик того,
що угода може бути визнана
недійсною. Українським законо�
давством передбачений цілий
ряд причин, за якими угода
купівлі�продажу може бути виз�
нана недійсною за рішенням су�
ду. Якщо це відбудеться, влас�
ник майна (земельної ділянки)
опиняється в складному стано�
вищі. Він втрачає придбане май�
но і повернення витрачених
коштів буде дуже сумнівним. 

Надійним способом захисту в
цих ситуаціях може бути ти�
тульне страхування — це стра�
хування від збитків у результаті
визнання недійсними угод
купівлі�продажу. Цей вид стра�
хування може бути викорис�
таний як фізичними, так і
юридичними особами, які укла�
дають договори купівлі/прода�
жу нерухомого майна (зе�
мельних ділянок). Договір
страхування може укладатися
як на користь страхувальника,
так і на користь третьої особи
(вигодонабувача) при страху�
ванні предмету застави. Цей вид
страхування можна застосовува�
ти як самостійний продукт, так і
в комплексі з майновим страху�
ванням при укладенні угоди
купівлі�продажу земельних
ділянок та іншого нерухомого
майна.

Страхування земельних
ділянок — це не лише пер�

спективний, а й дуже складний
вид діяльності. Дуже важливо
підвищувати рівень страхових
знань, якими володіють наявні
й потенційні споживачі страхо�
вих послуг у сфері землекорис�
тування.

Необхідно розробити цілу
низку документів для впрова�
дження страхування цивільної
відповідальності орендаря за
заподіяну шкоду земельним
ділянкам, у тому числі —
програми та правила страху�
вання екологічних ризиків при
використанні земель. На�
слідком такої роботи має стати
систематизація і удосконален�
ня існуючих та розробка нових
нормативно�правових доку�
ментів у сфері земельного, еко�
логічного та страхового права,
зокрема:

вдосконалення нормативно�
правових актів засад регулю�
вання і контролю за викорис�
танням природних ресурсів,
зокрема, земель, охороною
довкілля та забезпеченням
екологічної безпеки;

обґрунтування та розробка ме�
тодичних документів щодо
інтеграції страхової та землев�
порядної діяльності у питан�
нях забезпечення сталого
розвитку територій та форму�
вання сталого землекористу�
вання;
широке впровадження еко�
логічного страхування і, перш
за все страхування еко�
логічних ризиків при викори�
станні землі;
створення земельно�інфор�
маційного та матеріально�
технічного забезпечення для
впровадження системи стра�
хування екологічних ризиків
при використанні землі;
розробка стандартів, справед�
ливих тарифів та нормативів
страхування екологічних ри�
зиків при використанні землі;
методичне забезпечення стра�
хування земель та підготовка
в и с о к о к в а л і ф і к о в а н и х
фахівців відповідного спряму�
вання.

Страхування земельних діля�
нок і, перш за все екологічних
ризиків при використанні зе�
мель, має забезпечити один із го�
ловних принципів земельного
законодавства — пріоритет ви�
мог екологічної безпеки. Воно
має розглядатися як джерело
коштів для відновлення земель у
разі виникнення несприятливих
деградаційних процесів, пошко�
дження або руйнації земельних
поліпшень, невиконання своїх
обов’язків землекористувачами
тощо.
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Україна — одна з небага�
тьох держав, яка має най�

родючіші у світі ґрунти (за
оцінками різних науковців на її
території сконцентровано 7�25%
чорноземів від загальної площі
цих ґрунтів на планеті), а ґрун�
товий покрив території нашої
країни більш ніж на 60% складе�
ний чорноземами і лучно�чорно�
земними ґрунтами.

Це визначило Україну як аг�
рарну державу, де сільське гос�
подарство є однією з основних
галузей матеріального вироб�
ництва і має велике значення у
житті суспільства. За даними
РВПС України НАН України, у
1990 році частка нашої країни у
європейських обсягах зерна ста�
новила майже 20%, а у вирощу�
ванні такої культури, як цукро�

вого буряка, посідала друге
місце у світі, картоплі — четвер�
те, пшениці — сьоме.

Однак, за статистичними дани�
ми, з 1990 року по 2001 рік вироб�
ництво сільськогосподарської
продукції у господарствах усіх
категорій зменшилося в 1,7 рази,
у тому числі продукція рослин�
ництва, відповідно, — в 1,4, тва�
ринництва — 2,2. До того ж
рівень урожайності культур знач�
но поступається рівню по�
тенційної урожайності.

Вагомою причиною зниження
продуктивності земельних ре�
сурсів у сільському господарстві
є деградація земель, найпоши�
ренішим видом якої є водна
ерозія ґрунтів (близько 32%
сільськогосподарських угідь
піддано ерозійним процесам).
Щорічно з полів вимивається в
середньому 450 млн тонн ґрунту,
де міститься близько 24 млн
тонн гумусу. За підрахунками
вчених, щорічно втрати про�
дукції рослинництва від ерозії
ґрунту складають 9�12 млн тонн
зернових одиниць.
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ЯК РЕАЛІЗУВАТИ ЇЇ?

невід’ємна складова 
ефективного землеустрою.

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ –



За підрахунками вчених, при
раціональній структурі земле�
користування, науково обґрун�
тованих підходах до ведення го�
сподарювання та поновленні
матеріально�технічної бази сіль�
ське господарство держави може
забезпечити продуктами харчу�
вання близько 140 млн чоловік.
Це свідчить про великий по�
тенціал України щодо залучення
земельних ресурсів для викорис�
тання в галузях економіки, у
першу чергу, агровиробництва,
та вирішення складних проблем
економічної кризи.

Незважаючи на те, що відбу�
лося реформування аграрного
сектора економіки і земля пере�
дана у приватну власність,
унаслідок чого утворились нові
форми господарювання, поки що
не спостерігається поліпшення
використання земель та підви�
щення їх продуктивності. При�
чин для цього багато, деякі з
них, на нашу думку, такі:

відбулось подрібнення сіль�
ськогосподарських угідь на зе�
мельні ділянки (паї) різних
конфігурацій без урахування
при цьому якісних характе�
ристик ґрунтів та рельєфних
умов, особливо у поліській,
лісостеповій, карпатській та
передкарпатській зонах;
відбувається стихійне створен�
ня нових агроформувань без
достатнього науково�мето�
дичного, організаційного і
фінансового забезпечення, що
призводить до недотримання
вимог екологічно безпечного
землекористування, ґрунто�
захисного землеробства, по�
рушення сівозмін, втрати
позитивної дії заходів контур�
но�меліоративної організації
території в минулому;
практично не складаються
проекти землевпорядкування
для новостворених чи рест�
руктуризованих сільськогос�
подарських підприємств, не
розробляються схеми ор�
ганізації території сільських
рад, в яких повинен планува�
тися комплекс заходів щодо

економіко�соціального роз�
витку та екологічної безпеки
сільських територій;
значною мірою ускладню�
ється організація високорен�
табельного товарного сіль�
с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о
виробництва внаслідок наяв�
ності великої кількості дріб�
них землекористувань, особ�
ливо гостро стоїть питання про
виділення земельних часток
(паїв) селян, які мають бажан�
ня займатися самостійно
сільськогосподарським вироб�
ництвом;
відсутність у земельному зако�
нодавстві належного правово�
го розвитку економічного сти�
мулювання раціонального
використання та охорони зе�
мель як одного з механізмів
управління в галузі землеко�
ристування;
залишається не вирішеним
питання процедури вилучен�
ня деградованих і малопро�
дуктивних земель із сільсько�
господарського обороту та
виплати компенсацій за ці
землі. На нашу думку, ці пи�
тання можливо вирішити при
відкритому функціонуванні
ринку сільськогосподарських
земель, на який сьогодні на�
кладено мораторій. Однак для
цього потрібна добре налаго�
джена правова основа у сфері
землекористування.

Землеустрій, як сукупність
соціально�економічних та

екологічних заходів, спрямованих
на регулювання земельних відно�
син і раціональну організацію
адміністративно�територіальних
утворень, суб’єктів господарюван�
ня, що здійснюються під впливом
суспільно�виробничих відносин і
розвитку продуктивних сил, є
важливим механізмом забезпе�
чення реалізації положень земель�
ного законодавства щодо охорони
земель, зокрема відтворення і
підвищення родючості ґрунтів.

Здійснення землеустрою на за�
гальнодержавному та регіональ�
ному рівнях дозволяє проводити
розробку загальнодержавних та
регіональних програм викорис�
тання і охорони земель із метою
розвитку програм економічного,
науково�технічного і соціального
розвитку держави.

На місцевому рівні землеустрій
передбачає проведення робіт що�
до відведення земельних ділянок,
створення нових та впорядкуван�
ня існуючих землеволодінь та
землекористувань. Також розроб�
ляються проекти землеустрою,
що забезпечують еколого�еко�
номічне обґрунтування сівозміни
та впорядкування угідь з метою
забезпечення ефективного веден�
ня сільськогосподарського вироб�
ництва і раціонального викорис�
тання й охорони земель,
створення сприятливого еко�
логічного середовища і поліпшен�
ня природних ландшафтів.
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Організація землеустрою вклю�
чає ґрунтові, геоботанічні та
інші обстеження земель із метою
отримання інформації про їх
якісний стан, а також для вияв�
лення деградованих земель. Та�
кож проводиться бонітування
ґрунтів, яке використовується
при здійсненні землеустрою з ме�
тою розробки комплексу заходів
щодо збереження і підвищення
родючості ґрунтів.

При здійсненні землеустрою
проводиться природно�сільсько�
господарське районування земель
із метою обліку і відображення по�
ложення земель із урахуванням
природних умов та аг�
робіологічних вимог сільськогос�
подарських культур. Ці роботи є
основою для проведення оцінки
земель та розробки схем і проектів
використання й охорони земель.

У процесі здійснення землеус�
трою повинні поєднуватися такі
складові системи землекористу�
вання, як техногенна і природна
підсистеми, що повинні функ�
ціонувати в оптимальному ре�
жимі, забезпечуючи стійкість,
цілісність та продуктивність сис�
теми землекористування. Таке
поєднання можна досягнути в
процесі організації екологічно
безпечного використання зе�
мель, що реалізується через роз�
робку та здійснення землевпо�
рядних проектів.

Оскільки найбільше земель за�
лучено у сільськогосподарське
виробництво, то виникає потреба
в організації використання цих
земель із метою вдосконалення та
приведення в оптимальний стан
функціонуючої системи землеко�
ристування. Це завдання
вирішується шляхом розробки
проектів землеустрою щодо ство�
рення нових та впорядкування
існуючих землеволодінь і земле�
користувань. Серцевиною проек�
ту землеустрою є проектне рішен�
ня по організації угідь, а саме:

проектування складу і струк�
тури земельних угідь;
проектування системи вико�
ристання сільськогоспо�
дарських угідь;

проектування заходів ос�
воєння, поліпшення та охоро�
ни земель.
Метою проектного рішення є

пошук найбільш раціонального
виду і способу використання
кожної земельної ділянки, вра�
ховуючи просторовий фактор,
екологічне навантаження, агро�
екологічний потенціал, еко�
номічну доцільність.

Нами запропонована струк�
турна модель землевпорядкуван�
ня сільської території, що охоп�
лює: 

зонування території землеко�
ристування         планування зем�
лекористування         організацію
використання сільськогосподар�
ських земель           розробку про�
тиерозійних, ґрунтозахисних та
інших природоохоронних за�
ходів.

Розподіл сільської території
на природоохоронні, захисні і аг�
роекологічні зони дозволить ди�
ференціювати землі за режимом
їх використання. Для комплекс�
ного врахування ландшафтно�
екологічних характеристик те�
риторії агро�ландшафтів та
визначення антропогенних на�
вантажень на неї пропонується
виділяти типи земель із одночас�
ним їх мікрозонуванням за сту�
пенем деградації, меліоративної
нестійкості, забруднення тощо.

До природоохоронних зе�
мельних ділянок належать: за�
повідники, міграційні біокори�
дори, біоцентри та інші зелені
зони екологічного значення; за�
хисні території, що представля�
ють прибережні смуги, санітар�
но�захисні смуги, лісосмуги при
автомагістралях та інші тери�
торії захисного характеру; неде�
градовані і незабруднені землі, а

також перезволожені, ерозійно
небезпечні, забруднені та інші
деградовані земельні масиви.

Природоохоронні ландшафтно�
екологічні зони на території зем�
лекористування виділяються
відповідно до встановленого пра�
вового режиму за відповідними
нормативами. Захисні зони
виділяють залежно від виду і
розміру тваринницьких ферм,
розмірів водоймищ, протяж�
ності річок та ін. Надзвичайно
важливо правильно виділити де�
градовані землі на територіях,
зайнятих сільськогосподарськи�
ми культурами.

Ерозійно небезпечні землі
встановлюються виходячи з об�
сягу втрат ґрунту від ерозії і деф�
ляції, т/га на рік. Виділяються
масиви з однаковим обсягом
втрат ґрунту, тобто площі
відповідних класів ерозійної не�
безпеки.

Виділені на території землеко�
ристування ландшафтно�еко�
логічні зони наносяться на пла�
ново�картографічний матеріал, у
результаті чого створюється кар�
та ландшафтно�екологічного зо�
нування території. Розподіл
ландшафтно�екологічних зон за
характером та інтенсивністю
процесів деградації є необхідною
умовою для визначення заходів
щодо встановлення режимів ви�
користання угідь.

На основі ландшафтно�еко�
логічного зонування проводить�
ся виділення ландшафтних
структурних одиниць (земель�
них ділянок), які ми назвали
елементарними ландшафтно�
екологічними територіальними
одиницями (ЕЛЕТО). Елемен�
тарна ландшафтно�екологічна
територіальна одиниця — це
просторовий об’єкт, у межах
якого враховуються практично
всі відміни природних умов, що
мають певне значення у веденні
сільського господарства, а також
встановлюється відповідність
фактичного використання даної
території її потенційним можли�
востям, враховуючи якісний
стан земель.
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На території півострова
Крим сформовано уні�

кальну екологічну систему, з
послідовною зміною природно�
кліматичних зон: степової, лісо�
степової, передгірних і гірських
лісів, високогірних степів, що
відзначаються різноманіттям те�
риторій і об'єктів природно�за�
повідного фонду. 

Площа земель цього фонду без
урахування морської акваторії та
природних аквальних комплексів
становить 87, 4 тис. га. Це стано�
вить 3,4% від загальної площі зе�
мель АР Крим. Сюди ж належать
43 об'єкти загальнодержавного
значення на площі 62,9 тис. га та
110 об'єктів місцевого значення
на площі 24,5 тис. га (розподіл зе�
мель природно�заповідного фонду
— далі відображено на діаграмі).

Об'єкти природно�заповідного
фонду розташовані на територіях
17 із 25 адміністративних регіонів
республіки. 

Встановлено та винесено в на�
туру межі 35 об'єктів природно�
заповідного фонду на загальній
площі 17,9 тис. га, що становить
20,5% від загальної площі зе�
мель ПЗФ Криму. З них — 12
об'єктів природно�заповідного
фонду загальнодержавного зна�
чення на загальній площі 3,5
тис. га (19,5%) і 23 об'єктів
місцевого значення загальною
площею 14,4 тис. га (80,5%).

У даний час проводяться робо�
ти з установлення меж близько
33 об'єктів ПЗФ на загальній
площі 3,9 тис.га. Ці роботи
фінансуються з бюджетів різних
рівнів. 

Юлія ПАЗУЛЬСЬКА,                   
головний спеціаліст 
Рескомзему Криму

ПРИРОДНО�ЗАПОВІДНИЙ 
ФОНД КРИМУ.

В Автономній
Республіці Крим

розташовано 
153 об'єкти 
природно�

заповідного фонду
загальною площею 

(з урахуванням
морської акваторії) 

134 тис. га. 
З них загально�

державного значення — 
43 об'єкти

загальною площею 
101,1 тис. га,

місцевого значення — 
110 об'єктів

площею 
33 тис. га. 

Щ О  І  Х Т О  З А В А Ж А Є
встановити та винести 
його межі на місцевості?

ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ
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Державною програмою соці�
ально�економічного розвитку
Автономної Республіки Крим на
період до 2017 року, що за�
тверджена постановою Кабінету
Міністрів України від
30.08.2007р. № 1067, на встанов�
лення меж об’єктів природно�за�
повідного фонду передбачено
21675,3 тис.грн, у тому числі з
Державного бюджету в 2008 році
— 2000,0 тис.грн. Однак торік з
Державного бюджету України
виділено лише 500,0 тис.грн, що
вкрай недостатньо. Дані заходи
спрямовані на встановлення меж
територій трьох  заказників за�
гальнодержавного значення —
Аю�Даг, Арабатський, Новий
Світ (на загальній площі 1,6
тис.га) та пам’ятника природи
загальнодержавного значення  —
Гору�останець Мангуп�Кале
(площею 90 га).

Крім нестачі коштів від бюд�
жетів різних рівнів, однією з ос�
новних причин уповільнення
виконання робіт з установлення
та виносу меж на місцевість
територій і об’єктів природно�
заповідного фонду Криму є
незацікавленість землекористу�
вачів і осіб, у віданні яких пере�
бувають об’єкти ПЗФ, та органів
місцевого самоврядування, на
території яких вони розташо�
вані.

Важливим фактором при роз�
робці проектів землеустрою  із
організації й установлення меж
територій природно�заповідного
фонду є наявність розробленого
й затвердженого у встановлено�
му порядку науково�технічного
обґрунтування меж об’єкта ПЗФ,
відсутність якого також стримує
встановлення на місцевості те�
риторій і об’єктів природно�
заповідного фонду на території
республіки.

Для забезпечення підтримки
екологічної рівноваги, заоща�
дження, створення й ефективно�
го використання природних ком�
плексів і об’єктів, які мають
особливу природоохоронну, оз�
доровчу, історико�культурну,
наукову, освітню й естетичну

цінність, та з метою прискорен�
ня формування національної
екологічної мережі й запобіган�
ня корупційних дій відповідно
до Програми формування
регіональної екологічної мережі
в Автономній Республіці Крим
на період до 2015 року пла�
нується створення: трьох
національних природних парків
загальнодержавного значення на
загальній площі 210,9 тис. га,
природного біосферного за�

повідника загальнодержавного
значення на площі 30,0 тис. га, а
також двох  ландшафтних заказ�
ників місцевого значення на за�
гальній площі 14,2 тис.га.

Створення розгалуженої еко�
логічної мережі, і в тому числі
природних національних парків,
заповідника й заказників, забез�
печить збереження унікальних
природних ландшафтів і біо�
різноманітність Криму, усуне
наростання екологічної напру�
женості, запобігатиме деградації
природних ресурсів і забруднен�
ню навколишнього середовища в
результаті людської діяльності.

М’яке використання природних
ресурсів у рекреаційній і турис�
тичній сфері в структурі природ�
них національних парків може
стати потужним стійким джере�
лом фінансових надходжень у
бюджет автономії та країни. Ре�
сурси природно�заповідного фон�
ду при їх раціональному викори�
станні будуть вагомим вкладом у
стійкий розвиток Криму та Ук�
раїни*.

*Стійкий розвиток — це такий
розвиток, що задовольняє потре�
би даного часу, але не ставить під
загрозу спроможність майбутніх
поколінь задовольняти свої
власні потреби — РЕД. 

63,9 тис. га

45,9 тис. га

заповідні урочища — 1,2%
1,2 тис. га

13,5 тис. га
4,5 тис. га

3,3 тис. га
природні 

заповідники — 47,8%

регіональні  ландшафні
парки — 10,3%

парки�пам’ятки садово�
паркового мистецтва,
дендрологічні парки, зоологічні
парки, ботанічні сади — 3,5%

пам’ятки 
природи — 2,7%

заказники — 34,5%

ПРИРОДНО�ЗАПОВІДНИЙ ФОНД  АР КРИМ



Розвиток земельних відно�
син у населених пунктах

за період проведення земельної
реформи висвітлив як низку по�
зитивних тенденцій, так і питан�
ня, що потребують негайного
вирішення, особливо з урахуван�
ням того, що землі населених
пунктів є найбільш інвес�
тиційно�привабливими.

Поняття «населений пункт»
передбачає наявність межі, що
відділяє його землі від інших.
Установлення та зміна меж на�
селених пунктів має велике
практичне значення. Напри�
клад, їх зміна може вивести або,
навпаки, внести в територіальні
володіння населеного пункту
різні за призначенням промис�

лові, господарські, культурно�
просвітницькі й інші об’єкти, а
також вільні від майна тери�
торії. А це, у свою чергу, впли�
ває на бюджети адміністрати�
вно�територіальних утворень,
адже податки сплачуються за
місцезнаходженням платника.
Таким чином, завдяки встанов�
ленню меж, органи місцевого
самоврядування можуть отри�
мувати або, навпаки, не доотри�
мувати значні суми податків та
зборів, у тому числі — податок
на землю.

Роботи зі встановлення меж
населених пунктів не є такими,
що виникли щойно. Населені
пункти Харківщини (їх тут 1761)
займають площу 295,4 тис. га, з

них: 7 міст обласного та 10 —
районного значення, 61 селище
міського типу та 1683 сільських
населених пункти. Проекти зем�
леустрою щодо встановлення
меж населених пунктів, крім
міст обласного значення, були
розроблені Харківським філі�
алом інституту землеустрою ще
на початку 90�х років. 

За час, що минув, більшість
населених пунктів фактично
змінили свою територію, але
юридично на сьогодні ці зміни не
закріплені. Переважна біль�
шість територій населених
пунктів потребує корегування,
зміни та встановлення нових
меж. Роботу в області у цьому на�
прямку останнім часом пожвав�

МАЙЖЕ П'ЯТЬ РОКІВ НЕ МОЖУТЬ
ВИЗНАЧИТИ МЕЖІ ЧУГУЄВА. СКІЛЬКИ
ЩЕ ТРИВАТИМЕ ТУТ СПІР НІХТО НЕ
ЗНАЄ. ЗАКОН НЕ ВИЗНАЧИВ ТЕРМІНІВ
ДЛЯ УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ. ПРО ЦЕ ТА ІНШЕ 
РОЗМІРКОВУЄ У СТАТТІ 
Михайло ПЕРЕПЕЛИЦЯ,
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОЦІНКИ 
ТА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКОМЗЕМУ 
У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЯК ПОДОЛАТИ
П Р О Б Л Е М И ,ЩО ГАЛЬМУТЬ 

ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ?
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лено, але існують певні труд�
нощі, що її гальмують. 

Відповідно до вимог Земельно�
го кодексу України, межі міст,
селищ і сіл встановлюються і
змінюються за проектами земле�
устрою, що розробляються
відповідно до генеральних
планів населених пунктів або
техніко�економічних обґрунту�
вань (далі — ТЕО) їх розвитку. 

Аналізуючи досвід землев�
порядних організацій що�

до використання генпланів та
ТЕО, слід зазначити, що
більшість цих матеріалів за�
старілі, виконані за методични�
ми підходами, що віджили своє,
не відповідають вимогам чинно�
го законодавства. Вони не мо�
жуть бути адекватною основою
для розробки проектів зміни
меж населених пунктів.
Відсутність нових генеральних
планів та ТЕО є причиною, що
стримує проведення робіт зі вста�
новлення меж, бо вартість роз�
робки містобудівної докумен�
тації значно вища вартості
проекту встановлення меж і по�
требує багато часу для його пого�
дження та затвердження.

Необхідно також зазначити,
що законодавством України пе�
редбачено доволі складну схему
встановлення та зміни меж насе�
лених пунктів, а особливо —
міст. Маємо на увазі ст. 174 Зе�
мельного кодексу України,

відповідно до якої рішення про
встановлення і зміну меж міст
приймається лише Верховною
Радою України за поданням об�
ласної ради, при попередньому
погодженні між органами місце�
вого самоврядування і державної
влади всіх рівнів. 

З одного боку, така процедура
дозволяє врахувати інтереси те�
риторіальних громад та держа�
ви, та з іншого, — містить у собі
певні вади. Так, відсутність уста�
новленого законом терміну, про�
тягом якого має відбутися узго�
дження пропозицій рад та
надання висновків дер�
жадміністрацій, а також невиз�
наченість терміну розгляду пи�
тання щодо затвердження меж
Верховною Радою дозволяє роз�
тягувати цю процедуру на невиз�
начений термін. Саме це на сьо�
годні є однією з причин надмірно
тривалого розгляду проектів
землеустрою щодо встановлення
та зміни меж.

Погодження меж населе�
них пунктів не завжди

відбувається без розбіжностей,
суперечок, непорозумінь. Тому
для вирішення спірних питань,
що виникають при погодженні
меж, розпорядженнями облдер�
жадміністрації були створені
обласні комісії.

Так, згідно розпорядження
голови Харківської обласної
державної адміністрації від

30.05.07 № 323 створена комісія
для уточнення меж міста Харко�
ва, Дергачівського та Хар�
ківського районів, до складу якої
увійшли представники обласної
та районних адміністрацій,
Харківської міської ради, тери�
торіальних органів архітектури і
земельних ресурсів, депутати об�
ласної ради (голови профільних
комісій). Для розгляду питань,
що виникли при погодженні
межі міста Чугуїв, у березні 2004
року також було створено
подібну комісію. Однак у
вирішенні спірних питань при
погодженні меж міста Чугуїв і
Чугуївського району досі поро�
зуміння не знайдено. З тих самих
причин не погоджуються проек�
ти зі встановлення меж у містах
Куп’янськ і Люботин, в селищі
Мала Данилівна та інших.

Крім того, слід зазначити, що,
за законом, фінансування робіт
зі зміни та встановлення меж на�
селених пунктів має проводити�
ся як за кошти державного, так і
місцевих бюджетів. Можна ско�
ристатися й іншими джерелами,
не забороненими законодав�
ством. Однак життя засвідчує,
що навіть передбачені кошти не
завжди надходять вчасно. 

Наприклад, програмою по�
дальшого реформування земель�
них відносин та підвищення
ефективності використання зе�
мель у місті Харків на 2007�2010
роки, що затверджена сесією
міської ради, в 2007 році на за�
вершення робіт із розробки та по�
годження проекту встановлення
меж передбачалося виділити 1,3
млн. грн. Фактично ж, ані в
2007, ані торік кошти не виділя�
лися взагалі. За період із 2005 по
2008 рік на проведення робіт зі
встановлення меж населених
пунктів області з державного
бюджету виділено 50 тис. грн.

Законодавчі прогалини, а та�
кож відсутність фінансування
уповільнюють виконання робіт
по встановленню меж населених
пунктів Харківщини навіть там,
де вони розпочалися. 
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Земельне законодавство Ук�
раїни декларує пріори�

тетність сільськогосподарського
використання земель, що при�
датні для сільськогосподарсько�
го виробництва. Стосовно особ�
ливо цінних земель, перелік
ґрунтів яких наведено в статті
150 Земельного кодексу Ук�
раїни, вилучення їх для
несільськогосподарських по�
треб, як правило, не допус�
кається. Зазначені підходи,
безсумнівно, є досить виправда�
ними, тим більше, що за ко�
лишніх (радянських) часів спос�
терігалися масові випадки
вилучення високопродуктивних
земель саме для несільськогоспо�
дарських потреб (згідно з
дослідженнями нашого інститу�
ту, понад 80% відводів припада�
ло на землі з балами бонітету
більше 60 і менше 10 % мали
оцінки нижче 40 балів).

Таким чином, не викликає
заперечень необхідність регла�
ментації вилучення з сільсько�
господарського використання
продуктивних земель (звичайно,
за умов зваженого порядку
здійснення цієї процедури, тобто
без зайвих бюрократичних ус�
кладнень, але з обов’язковим

еколого�економічним і соціаль�
ним обґрунтуванням).

Проте, як свідчить практика,
нормальному дотриманню ви�
мог статті 150 ЗКУ перешко�
джає її недосконалість, що поля�
гає у невдалій спробі дати
перелік ґрунтів, які відносяться
до особливо цінних земель. Не
кажучи вже про недоцільність
перевантаження законодавчого
документу технічною інфор�
мацією (замість чого слід було б
скласти окремий перелік особли�
во цінних ґрунтів і затвердити
його, скажімо, на рівні Кабміну
України), наведений у згаданій
статті список особливо цінних
ґрунтів є абсолютно недоскона�
лим. Перш за все, не взято до ува�
ги те, що поняттю «особливо
цінних» ґрунтів притаманна
певна відносність (у порівнянні з
чим і на якій території зафіксо�
вана ця особлива цінність).
Маємо на увазі наступне. Якщо,
наприклад, розглянути ґрунто�
вий покрив Вінниччини, то у
західній її частині спос�

терігається абсолютне перева�
жання сірих опідзолених
ґрунтів, серед яких подекуди
зустрічаються темно�сірі опідзо�
лені ґрунти, що на фоні перших
відзначаються набагато більш
високою родючістю і можуть бу�
ти віднесені до особливо цінних.
У північно�західній же частині
області, де у ґрунтовому покриві
превалюють чорноземи, темно�
сірі опідзолені ґрунти втрачають
свою винятковість. Таким чи�
ном, поняття «особливо цінні»
ґрунти повинно розглядатися у
трьох аспектах:

ґрунти, особливо цінні загаль�
нодержавного рівня;
регіонально особливо цінні
ґрунти;
локально особливо цінні
ґрунти.

До першої групи слід віднести
ґрунти, що відзначаються най�
вищою родючістю в межах Ук�
раїни, безвідносно до їх тери�
торіального розташування. Це

наявне тлумачення 
та реальна сутність
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ОСОБЛИВО ЦІННІ 

ЧИННІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСОБЛИВО ЦІННІ ЗЕМЛІ ПОТРЕБУЮТЬ
КАРДИНАЛЬНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ. ПЕРШ ЗА ВСЕ, ЦЕ
ПОВ’ЯЗАНО З НЕДОЛІКАМИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ  ҐРУНТОВОЇ
СКЛАДОВОЇ ЦИХ ЗЕМЕЛЬ.
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головним чином (переважна)
частина і звичайних, а також
лучно�чорноземних ґрунтів спри�
ятливого гранулометричного
складу і без проявів деградації
(еродованості, засолення, солон�
цюватості тощо).

До другої групи —  найбільш
родючі у межах певних регіонів.
Зручніше за все виокремити їх
по кожній із природно�сільсько�
господарських провінцій.

І, нарешті, локально особливо
цінні ґрунти мають відповідати
територіям природно�сільсько�
господарських районів, що,
згідно ст. 179 Земельного кодек�
су України, слугують основою
для оцінки земель, а також щодо
їх використання.

При такому підході врахову�
ються не лише показники родю�
чості, але й комплекс природно�
кліматичних чинників, що
впливають на умови вирощуван�
ня сільськогосподарських куль�
тур, а також береться до уваги
регіональна структура ґрунтово�
го покриву щодо наявності
різною мірою родючих ґрунтів,
тобто їх відносний регіональний
рейтинг.

У статті 150 Земельного ко�
дексу України, зазначене вище,
на жаль, не знайшло відобра�
ження. Натомість зустрічаємо
низку прикрих неточностей —
як у назвах ґрунтів, так і щодо
віднесення їх до особливо

цінних. Наприклад, статус особ�
ливо цінних надано будь�яким
без винятку  осушеним торфови�
щам, хоча, скажімо, торфовища
мілкі, підстелені пісками, мають
взагалі обмежене використання.
До особливо цінних віднесено
бурі гірсько�лісові ґрунти без об�
меження щодо еродованості та
розташування у висотних по�
ясах. Знаходимо серед особливо
цінних і дерново�підзолисті суг�
линкові ґрунти, що заслугову�
ють на такий статус лише на
Поліссі. 

Не викликає сумніву, що стат�
тя 150 потребує суттєвого редагу�
вання, вилучення переліку особ�
ливо цінних ґрунтів, замість
якого слід вказати на не�
обхідність дотримання трьох
рівнів цих земель — загально�
державного, регіонального і ло�
кального, з посиланням на їх пе�
релік, що затверджується
Кабміном України. Відповідно
до цих рівнів і повинна бути
підв’язана (диференційована)
процедура вилучення (викупу)
особливо цінних земель.

Щодо самого переліку особливо
цінних груп ґрунтів, то Інститут
землеустрою такі напрацювання
здійснив для загальнодержавного
і регіонального рівнів. По
кожній із 19 сільськогоспо�
дарських провінцій складено пе�
релік агровиробничих груп
ґрунтів із зазначенням їх площ і

питомої ваги у складі сільсько�
господарських угідь (у тому
числі — у ріллі) та рівня цінності —
загальнодержавного та регіо�
нального.

За нашими попередніми розра�
хунками, на особливо цінні землі
припадає 28,6% площ сільсько�
господарських угідь, з них — за�
гальнодержавного рівня —
17,9%, регіонального — 10,7%.
Одержані показники дозволяють
більш обґрунтовано підходити до
розв’язання стратегічних задач,
до числа яких входять питання
оптимального використання зе�
мель. Проте інформативність що�
до реального стану земельного
фонду з огляду на питому вагу
особливо цінних земель може бу�
ти кардинально збільшена шля�
хом визначення аналогічних по�
казників для локального рівня,
тобто за природно�сільськогоспо�
дарськими районами. Це дасть
можливість вирішувати чис�
ленні конкретні питання, що ви�
никають щодо використання ок�
ремих земельних ділянок, там,
де загальнодержавні критерії ви�
являються не досить об’єктивни�
ми у зв’язку з відчутною різни�
цею в масштабах. Особливо це
відчутно в тих випадках, коли
ґрунтовий покрив природно�
сільськогосподарського району
істотно відрізняється від пе�
ресічного по провінції.

ВИСНОВКИ
Наповнення поняття «особливо цінні» землі (ґрунти) змістом,
аранжованим згідно з таксонами природно�сільськогосподарського
районування, дозволить розширити сферу застосування цього
питання, спростить і зробить більш предметним процес управління
земельними ресурсами і, безумовно, позитивно відіб’ється на
екологічному стані земель та економічній ефективності їх
використання. Виходячи зі зазначеного, доцільно найближчим часом
розробити перелік особливо цінних земель по кожному природно�
сільськогосподарському району.  
У статтю 150 Земельного кодексу України треба внести
відповідні зміни, щоб уникнути численних непорозумінь, які
виникають на місцях в зв’язку з формальним тлумаченням
недосить чітких її положень.
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Формування ринкових
відносин в Україні не мо�

же вважатись завершеним, доки
в ринковий обіг не включені усі
фактори виробництва, у тому
числі й земля. Тільки за цих
умов вартість підприємства стає
дійсно ринковою. 

Однак проведена раніше при�
ватизація торкалась усіх активів
підприємств, за винятком по�
вних прав на землю, які викупо�
вувались окремо — після набут�
тя прав власності на нерухоме
майно (як це передбачено ст. 127
Земельного кодексу України).
Отримуючи права власності на
нерухоме майно, власники при�
ватизованих підприємств зали�
шалися при цьому користувача�
ми земельної ділянки на правах
оренди, сума якої, відповідно до
земельного законодавства, роз�
раховується на базі нормативної
грошової оцінки (ст. 5 Закону
України «Про оцінку земель»),

яка не має нічого спільного з
ринковою вартістю. 

Водночас Методика експерт�
ної грошової оцінки земельних
ділянок та Порядок проведення
експертної грошової оцінки зе�
мельних ділянок застосовують
ринкову оренду як базу для роз�
рахунків ринкової вартості зе�
мельних ділянок на підставі ме�
тодичного підходу капіталізації
чистого операційного або рентно�
го доходу й методів на основі цьо�
го підходу. 

Економіка нерухомості роз�
глядає оренду як одну з най�
важливіших базових складових
для розрахунку вартості, але за
умови, що орендна плата є рин�
ковою. Якщо виходити з по�
зицій економічних співвідно�
шень, то логічно, що базою для
розрахунку орендної плати за
земельні ділянки слід брати
ринкову їх вартість. Але, на
жаль, сьогодні враховується не

економічна логіка в цьому пи�
танні, а певна директивна
доцільність. 

Виходячи з цього, для змен�
шення рівня інвестиційного
ризику при реалізації довгостро�
кових програм власники під�
приємств усе частіше надають
перевагу правам власності, а не
користування, тому реалізації
серйозних інвестиційних про�
грам передує процес викупу та�
ких земельних ділянок. До цього
спонукає не тільки рівень оренд�
них плат, а також значною
мірою перспективна невизна�
ченість їх зміни у часі. Базові по�
ложення фінансового менедж�
менту об'єктивно доводять, що
зростання майбутніх ризиків в
об'єкт інвестування компен�
сується ставкою дисконтування,
що відповідно зменшує (при
інших рівних умовах) підсум�
кові показники такого інвес�
тиційного проекту.
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Практика оцінки земельних
ділянок по Дніпропетровській
області показала, що в загальній
кількості проданих ділянок, на
частку тих, площа котрих скла�
дає декілька гектарів, припадає
до десяти відсотків, водночас їх
частка в загальній вартості вира�
ховується десятками відсотків.
Цей фактор обумовлює не�
обхідність детального та ґрун�
товного підходу до формування
оціночних процедур по кожній
ділянці окремо з урахуванням
індивідуальних, притаманних
тільки їй характеристик, які
прямо чи опосередковано впли�
вають на її рентний дохід. 

Земельна ділянка, як відо�
мо, набуває своєї ринкової

вартості в залежності від фізич�
них характеристик, місця розта�
шування, наявних обмежень та
сервітутів, цільового викорис�
тання та ін. Виходячи з базових
положень оцінки землі, її
вартістю є капіталізована зе�
мельна рента — «дохід, який
можна отримати із землі як фак�
тора виробництва залежно від
якості та місця розташування зе�
мельної ділянки» (Ст. 1 Закону
України «Про оцінку земель»). 

У Методиці експертної грошо�
вої оцінки земельних ділянок
(розділ ІІ п.7) визначається, що
«для поліпшеної земельної
ділянки дохід із землі визна�
чається шляхом розподілення
загального доходу між її фізич�
ними компонентами — землею
та земельними поліпшеннями».
В цьому випадку під «загальним
доходом» мають на увазі чистий
операційний дохід.

Отже, рентний дохід складає
певну частку від чистого опе�
раційного доходу, одержаного
від комерційного використання
об'єктів забудови. Чим вища
містобудівна цінність території,
тим вища частка, яка припадає
на землю в загальній вартості зе�
мельної ділянки. Це об'єктивна
складова. У свою чергу чистий
операційний дохід залежить від
параметрів забудови ділянки. 

Вітчизняні дослідженння
спрямовані в основному на
адаптацію світового досвіду
оцінки земель до українських
умов і обмежуються методич�
ними питаннями безпосередньо
оцінки земельних ділянок.
Водночас залишаються недо�
статньо дослідженими питання
впливу фізичних характерис�
тик земельної ділянки на її
вартість, тому метою цієї робо�
ти є аналіз особливостей
оцінки великих земельних
ділянок, систематизація фак�
торів, що характеризують па�
раметри забудови ділянки, й
дослідження їх впливу на рин�
кову вартість. 

Практика оцінки вартості та�
ких ділянок показала, що при
проведенні аналізу найбільш
ефективного використання
(який є обов'язковим згідно з
Методикою експертної грошової
оцінки земельних ділянок,
п.2,3) часто робиться висновок
про недостатній рівень корисно�
го використання ділянки. Це
стосується насамперед даних про
технічні параметри майбутньої
забудови ділянки, якщо існуюче
використання не є найбільш
ефективним.

Така ситуація, наприклад, ма�
ла місце, коли на початку друго�
го тисячоліття в Дніпропет�
ровську оцінювалась ділянка
площею близько 1,7 га у цент�
ральній частині міста. Територія
ділянки була забудована стари�
ми спорудами, які знаходились у
власності покупця і мали вели�
кий фізичний та моральний
знос. 

Ділянки у складі земель про�
мисловості також часто мають
площі, які, знаходячись в межах
території підприємства, залиша�
ються вільними від забудови чи
забудовані частково і свого часу
надавалися для перспективного
розвитку цих підприємств. У та�
ких випадках перед оцінювачем
постає питання про визначення
технічних параметрів забудови
територій, які відповідали б
принципу найбільш ефективно�

го використання. Якщо замов�
ник надає необхідну сучасну
технічну документацію щодо
майбутньої забудови, то питання
вирішено. Частіше такої інфор�
мації бракує, бо остаточне рішен�
ня про подальші інвестиції
відкладається до отримання
прав власності на земельну
ділянку. Очевидно, що для
оцінювача у такому разі
найбільш прийнятним є застосу�
вання технічних параметрів за�
будови аналогічних земельних
ділянок.

Спробуємо дослідити вплив на
вартість земельної ділянки на�
ступних груп ціноутворюючих
факторів. 

Перша група — це властиві без�
посередньо самій ділянці фак�
тори — місце розташування,
розмір, конфігурація, топо�
графічні, гідрогеологічні та
інші особливості, що є
об'єктивними. 

Друга група — фактори, що
відносяться до земельних
поліпшень. Це, так би мовити,
суб'єктивні фактори, які при
необхідності коригуються, ви�
ходячи з принципу найбільш
ефективного використання. 
При проведенні експертної

грошової оцінки земельних діля�
нок оцінювачеві насамперед слід
зробити аналіз існуючої щіль�
ності забудови — чи достатня во�
на для того, щоб розглядати
ділянку як забудовану. У по�
дальшому під щільністю забудо�
ви (Кщ) розуміємо відношення
сумарної площі під забудовою
(Sзаб) до загальної площі земель�
ної ділянки (Sділ)

Кщ= Sзаб/ Sділ.

Таким чином, щільність забу�
дови є вагомим ціноутворюю�
чим фактором. Це випливає з
того, що при виконанні розра�
хунків на основі методичного
підходу — капіталізації чистого
операційного доходу, останній
визначається на основі очікува�
ного доходу від оренди
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приміщень, розташованих на зе�
мельній ділянці за умови най�
ефективнішого її використання
— чим більша щільність забудо�
ви ділянки, тим більший дохід
від оренди приміщень може
отримувати власник, а це безпо�
середньо впливає на вартість зе�
мельної ділянки. Тому обґрунту�
вання щільності забудови
земельної ділянки є важливим
параметром, на базі якого буду�
ються всі подальші розрахунки.
На його основі розраховуються
коефіцієнти, що характеризують
ефективність комерційного ви�
користання ділянки:
—коефіцієнт використання площі

ділянки 
Кд=Sприм./Sділ.;

—коефіцієнт використання площі
забудови 

Кз=Sприм./Sзабуд.
Поряд з коефіцієнтом щіль�

ності забудови коефіцієнти, які
характеризують використання
площі ділянки чи площі забудо�
ви, дають змогу виконати
всебічну оцінку ефективності
існуючої забудови при аналізі
найбільш ефективного викорис�
тання земельної ділянки. При
великій щільності забудови
можна вважати, що коефіцієнт
використання площі забудови
більшою мірою характеризує
рівень комерційних можливос�
тей ділянки. 

Як випливає з наведених роз�
рахунків, при незмінній щіль�
ності забудови 

Кщз =const 
ефективність використання пло�
щі ділянки зростає при 

Кд           max, Кз           max.
Значення цих коефіцієнтів

розраховується на базі даних, що
містяться в проектній докумен�
тації чи паспорті БТІ і характе�
ризують технічні параметри
об'єктів забудови ділянки. Це
перш за все площа забудови, пло�
ща приміщень.

Аналіз параметрів забудови
сучасних торговельних

комплексів у Дніпропетровську
та містах області показав значу�

щу залежність щільності забудо�
ви та коефіцієнта використання
площі ділянки від площі самої
ділянки (таблиця 1).

При визначенні параметрів
забудови земельних ділянок
під промисловими підпри�
ємствами використовувалися
характеристики забудови ді�
лянки по нормативних доку�
ментах щодо щільності забудо�
ви та результати аналізу
планів забудови промислових
майданчиків по об'єктах�ана�
логах.

Згідно з п.3.8 БНіП 11�89�80
«Генеральні плани промислових
підприємств» за функціональ�
ним використанням ділянку
підприємства слід поділити на
зони:

—виробничу (В);
—адміністративну�підсобну (А);
—складську (С);
—допоміжну (Д).

Цим же нормативним доку�
ментом визначається мінімальне
значення щільності забудови
підприємств різних галузей.

Спираючись на аналіз струк�
тури промислової забудови
ділянок, визначаємо структуру
забудови під об'єктами адміні�
стративно�побутового призна�
чення, виробництва, складами та
допоміжними. У відповідності до
цього визначається структура та
обсяги забудови конкретної
ділянки до нормативного рівня,
що відповідає принципу
найбільш ефективного викорис�
тання (таблиця 2).

Таблиця 1
Параметри забудови земельних ділянок під торговельними комплексами

АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ
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Близькі значення пропорцій
площ забудови та площ
приміщень є характерним для
переважно одноповерхової забу�
дови, що притаманно для
підприємств машинобудівної га�
лузі та ремонтних. Для під�
приємств інших галузей, на�
приклад, швейних фабрик,
приладобудівництва, де перева�
жають багатоповерхові вироб�
ничі будівлі, ці пропорції будуть
іншими.

Ще один вагомий фактор,
який впливає на величину чисто�
го операційного доходу, — це
ринкове значення оренди при�
міщень, розташованих на зе�
мельній ділянці. При оцінці ве�
ликих земельних ділянок
типовою є ситуація, коли
розміри ділянки перетинають
декілька цінових зон, які сфор�
мувалися в цьому районі міста і
прив'язані до об'єктів, що утво�
рюють ці зони. Для об'єктів ко�
мерційного призначення це
перш за все, магістралі місто�
формуючого значення, набли�
женість до крупних торговель�

Таблиця 2
Параметри забудови земельних ділянок під об'єктами 

виробничого призначення

Таблиця 3
Масштабний макет ділянки
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них центрів, вузлових транс�
портних розв'язок тощо. Вста�
новлено, що чим ближче до ядра
центру міста, тим щільніші ці зо�
ни, менша їх площа і більш
суттєвий градієнт вартості між
ними.

Для об'єктів виробничого
призначення на формування
цінових зон впливає їх набли�
женість до залізничних колій,
автомагістралей, зупинок гро�
мадського транспорту, інженер�
них мереж. 

Подальший аналіз полягає в
розрахунку значень орендної
плати приміщень об'єктів забу�
дови ділянки, це важливо, бо до�
сить часто цінові зони перетина�
ють і площу забудови під
окремими об'єктами.

Для практичної реалізації цих
розрахунків запропонована дис�
кретна модель відображення
змін вартості по площі ділянки.
В якості дискретного елемента
виступає елементарний квадрат
в межах якого вартість оренди є
незмінною. Градієнт вартості
при такій моделі може мати
місце на межі двох суміжних
елементарних квадратів по коор�
динатних осях Х, Y. На базі тако�
го підходу будується масштаб�
ний лінійний макет ділянки з
визначенням площ забудови під
окремими об'єктами (таблиця 3).
Масштабність полягає в тому,
що по кожній стороні ділянки
відкладається лінійний її розмір
(в цьому прикладі сторона еле�
ментарного квадрата дорівнює
20 м.).

Значення оренди по кожному
об'єкту забудови визначається
як середнє по елементарних ква�
дратах в межах відповідних
площ забудови. Такий підхід за�
стосовується, якщо коефіцієнт
використання площі забудови є
однаковим для всієї площі забу�
дови. Якщо ні, то треба в межах
площі забудови виділяти окремі
зони, в рамках яких цей ко�
ефіцієнт є незмінним і для кож�
ної з цих підзон слід розрахову�
вати своє значення орендної
плати.

При оцінці найбільш ефектив�
ного використання земельної
ділянки пропонується робити
аналіз технічних параметрів за�
будови, які враховують екстен�
сивні та інтенсивні фактори вико�
ристання площі, що дозволяє
виконувати обґрунтований аналіз
параметрів забудови земельних
ділянок різного цільового вико�
ристання і вирішити два основ�
них питання на початку виконан�
ня оціночних процедур:

— визначити, чи відповідає анало�
гам існуюча щільність та струк�
тура забудови нормативним ви�
могам та характеристикам
забудови по об'єктах;

— встановити, якщо потрібно,
технічні параметри об'єктів до�
даткової забудови до рівня,
який відповідає найбільш ефек�
тивному використанню ділянки.

На базі дискретної моделі про�
понується будувати масштабний
лінійний макет ділянки, який до�
зволяє враховувати зміни вартості
оренди по площі ділянки, що скла�
лися на ринку нерухомості в цьому
районі міста, при розрахунку по�
тенційного валового доходу.

При подальших дослідженнях у
цьому напрямі слід визначити
структуру забудови ділянки в за�
лежності від площі ділянки для
підприємств різних галузей.
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Впровадження приватної
власності на земельні

ділянки, платне використання
землі потребують чіткого еко�
номічного регулювання земель�
них відносин. Важливим його
елементом є оцінка землі. 

Грошова оцінка земельних
ділянок може бути норма�
тивною та експертною. Вона
здійснюється відповідно до По�
рядку нормативної грошової
оцінки земель сільсько�
господарського призначення та
населених пунктів, затвердже�
ного наказом Держкомзему,
Мінагрополітики, Мінбуд�
архітектури, Української ака�
демії аграрних наук 27.01.2006
року № 18/15/21/11.

В основі грошової оцінки
земель населених пунктів ле�
жить капіталізація рентного до�
ходу, що отримується залежно
від місця розташування населе�
ного пункту в загальнодер�
жавній, регіональній і місцевій
системах виробництва та розсе�
лення, облаштування його тери�
торії і якості земель з урахуван�
ням природно�кліматичних та
інженерно�геологічних умов,
архітектурно�ландшафтної й
історико�культурної цінності,
екологічного стану, функціо�
нального використання земель. 

Нормативна грошова оцінка
земельних ділянок використо�
вується для визначення розміру

земельного податку, державного
мита при міні, спадкуванні та да�
руванні земельних ділянок
згідно із законом,  визначення
орендної плати за земельні
ділянки державної і комуналь�
ної власності, втрат сільськогос�
подарського і лісогосподарсько�
го виробництва, а також при
розробці показників та ме�
ханізмів економічного стимулю�
вання раціонального викорис�
тання та охорони земель.

Нормативна грошова оцінка
кожної окремої земельної ділян�
ки є невід’ємною складовою  гро�
шової оцінки земель населеного
пункту. 

У Харківській області робота з
грошової оцінки земель населе�
них пунктів ще не скоро буде за�
вершена. 

Як же визначити нормативну
грошову оцінку окремої земель�
ної ділянки в населеному пункті,
нормативна грошова оцінка яко�
го не проведена? 

Теоретично зробити це немож�
ливо, оскільки, згідно Методики
грошової оцінки земель сіль�
ськогосподарського призначен�
ня та населених пунктів та пунк�
ту 3.3. Порядку нормативної
грошової оцінки земель сіль�
ськогосподарського призначен�
ня та населених пунктів, основ�
ною складовою визначення
нормативної грошової оцінки од�
ного квадратного метра земель�

ної ділянки є витрати на ос�
воєння та облаштування тери�
торії в розрахунку на квадрат�
ний метр, що складає базову
вартість земельної ділянки. Ба�
зова вартість земельної ділянки
визначається в комплексі для
всього населеного пункту, а не
окремої земельної ділянки.

На практиці для подолання
цієї проблеми, можна проводити
розрахунок розміру орендної
плати за земельні ділянки дер�
жавної та комунальної влас�
ності, грошова оцінка яких не
проведена, з урахуванням їх
цільового призначення та ко�
ефіцієнтів індексації, відповідно
до форми, затвердженої Поста�
новою Кабінету Міністрів Ук�
раїни від 13 грудня 2006 року №
1724, якою були внесені зміни до
Типового договору оренди землі.

Але застосування цієї норми
можливе лише для розрахунку
розміру орендної плати за зем�
лю. А як бути, наприклад, при
спадкуванні та даруванні зе�
мельних ділянок?  На це питан�
ня відповіді поки що, на жаль,
немає.

Висновок: вирішити це та
інші завдання, пов’язані з еко�
номічним регулюванням земель�
них відносин, можливо лише за
невідкладного проведення нор�
мативної грошової оцінки зе�
мель усіх населених пунктів об�
ласті. 

ЯК ВИЗНАЧИТИ
Н О Р М А Т И В Н У ГРОШОВУ ОЦІНКУ

Валентина ДОМАШИЧ,
заступник начальника відділу
оцінки та ринку земель
головного управління Держкомзему у Харківській області

ОКРЕМОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ

Н Е  П Р О В Е Д Е Н А ?

В НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ,
нормативна грошова 
оцінка земель якого

ПРО НАБОЛІЛЕ



Минулий рік пройшов під
гаслом розвитку зако�

нодавчого забезпечення набут�
тя прав на землю та знаменува�
вся бурхливою діяльністю
Верховної Ради, Уряду, Держ�
комзему щодо допрацювання
порядку проведення земель�
них аукціонів. 

Земельні аукціони — поняття
досить знайоме для вітчизняного
ринку землі. Перший аукціон із
продажу права оренди земель�
них ділянок відбувся у Харкові
ще в 1994 році. Проте проведен�
ня земельних торгів в Україні
починалося в умовах відсутності
необхідної правової бази і
відповідної інфраструктури рин�
ку землі. А це, безумовно, не
сприяло цивілізованому обороту
земельних ділянок. В умовах за�
конодавчої невизначеності мали
місце безліч порушень, наслідки
яких відчутні і сьогодні. 

У процесі проведення земель�
ної реформи ці недоліки посту�
пово усувалися. Так, у 2001 році
був прийнятий чинний Земель�
ний кодекс, що закріпив основні
норми продажу несільськогоспо�
дарських земель на первинному
ринку. Відповідно до цього доку�
мента продаж незабудованих зе�
мель державної та комунальної
власності здійснюється на кон�
курентних засадах, окрім ви�
падків, визначених законом.  

Законодавче закріплення кон�
курентних засад продажу землі
має ряд позитивних моментів:

по�перше, земельні торги —
це дієвий інструмент боротьби
з корупцією. Вони дозволяють
захистити органи місцевого
самоврядування від тиску на
них певних бізнес�структур.
Взаємовідносини між владою і
землекористувачами стають
більш відкритими, а до�
ступність інформації забезпе�
чує прозорість операцій
купівлі�продажу землі. Спро�
щена процедура оформлення
права на земельну ділянку
організатором аукціону уне�
можливлює хабарництво,
оскільки покупець стає непри�
четним до оформлення доку�
ментів;
по�друге, до проведення зе�
мельних торгів неможливо
визначити ринкову ціну
землі, оскільки експертна гро�
шова оцінка не дозволяє з ви�
сокою точністю передбачити,
яку суму грошей готовий
сплатити покупець за ту або
іншу ділянку;
по�третє, відповідно до Бюд�
жетного кодексу України, ко�
шти, отримані від продажу зе�
мель, що знаходяться у
власності територіальних гро�
мад, на первинному ринку,
призначаються на розвиток
інфраструктури населеного
пункту. А це і будівництво ме�
тро, і ремонт доріг, розвиток
житлово�комунального госпо�
дарства, будівництво соціаль�
ного житла. Враховуючи, що

КОНКУРЕНТНІ
ЗАСАДИ

Сергій БОГАЧОВ,
доктор економічних наук,
начальник Управління 
комунальних ресурсів
Донецької міської ради, 
завідуючий відділом містознавства 
Інституту економіко�правових проблем 
НАН України

Олена ТАРАН,
аспірантка Донецького національного
технічного університету

ЗЕМЕЛЬНІ АУКЦІОНИ  СТАЮТЬ
ДЕДАЛІ ПОПУЛЯРНІШИМИ. 
ТА ЦЕ І НЕ ДИВНО, АДЖЕ
НОВІТНЄ ЗЕМЕЛЬНЕ
ЗАКОНОДАВСТВО ВИЗНАЧАЄ
ЗЕМЕЛЬНІ ТОРГИ ОСНОВНОЮ
ФОРМОЮ НАБУТТЯ ПРАВ НА
ДІЛЯНКИ ДЕРЖАВНОЇ ТА
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 
НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ТЕ, 
ЩО НИЗКА  НОРМАТИВНО�
ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ У ЦІЙ
СФЕРІ ВЖЕ ДІЄ, ПРОТЕ ДЕЯКІ
ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І
ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
ТОРГІВ ДОСІ ЗАЛИШАЮТЬСЯ
НЕВРЕГУЛЬОВАНИМИ.
ПРИЧИНОЮ НЕПРОЗОРОСТІ
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН Є
ВІДСУТНІСТЬ У ЧИННОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ ЧІТКИХ І
ЗРОЗУМІЛИХ ВИМОГ. 

нормативно�правове
забезпечення — 2008 р.

НАБУТТЯ ПРАВ
НА ЗЕМЛЮ:
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фактична аукціонна ціна зе�
мельної ділянки може у
декілька разів перевищувати
стартову, земельні торги є од�
ним із найважливіших дже�
рел фінансового забезпечення
розвитку населених пунктів.
Проте положення нового Зе�

мельного кодексу не внесли яс�
ності до порядку продажу
міських земель, оскільки вони
визначають лише ключові мо�
менти підготовки і проведення
земельних аукціонів. Зважаючи
на таку невизначеність, органи
місцевого самоврядування виму�
шені були розробляти і затверд�
жувати власні Порядки і Поло�
ження щодо проведення
земельних торгів.

Відсутність єдиної законодав�
чої бази призвела до того, що
учасники торгів у різних містах
країни опинилися в неоднакових
умовах — вимоги до організації і
проведення земельних аукціонів
значно відрізнялися по містах
України. Найбільш істотна
різниця простежується в сумі
реєстраційних, гарантійних  та
інших внесків, переліку доку�
ментів, необхідних для участі в
торгах. Були відсутні також
єдині правила встановлення
стартової ціни права оренди зе�
мельної ділянки.

Що стосується оренди земель
державної і комунальної влас�
ності, то відкриті торги проводи�
лися вкрай нечасто. Для відве�
дення земельної ділянки
достатньо було подати заяву до
відповідного органу місцевого
самоврядування. У випадку по�
зитивного розгляду заяви укла�
дався договір оренди. Земельні
торги проводилися лише тоді,
коли на оренду однієї і тієї ж зе�
мельної ділянки надходило дві
чи більше заяв.

Останні зміни в земельному
законодавстві дозволили

певною мірою врегулювати пи�
тання, що стосуються земельних
торгів. Першою спробою вста�
новлення єдиних правил прове�
дення земельних торгів на за�
гальнодержавному рівні стало

прийняття Закону України «Про
державний бюджет на 2008 рік і
внесення змін до деяких законо�
давчих актів» від 28.12.07 р. №
107�VI.

Серед найбільш важливих по�
ложень закону:

скасування конкурсів, як
однієї з форм проведення зе�
мельних торгів; 
уточнення принципу встанов�
лення стартової ціни земель�
ної ділянки, що виставляється
на торги;  
уточнення переліку земель,
якими розпоряджаються орга�
ни місцевого самоврядування
до розмежування земель дер�
жавної і комунальної влас�
ності; 
визначення земельних торгів
як виключної форми продажу
права оренди земельних діля�
нок, що перебувають у дер�
жавній та комунальній влас�
ності (окрім випадків,
визначених законом).
На виконання цього закону

було прийнято постанову Кабіне�
ту Міністрів України «Деякі пи�
тання проведення земельних
аукціонів» від 22.02.2008 р. №
90. Але незабаром Консти�
туційний Суд України визнав пе�
релічені положення закону не�
конституційними: Верховна
Рада України не в праві включа�
ти до Закону «Про державний
бюджет» положення про внесен�
ня змін і доповнень до чинних за�
конів, а також зупиняти цим за�
коном дії інших законів. Згадана
постанова Кабміну також втра�
тила силу. Органи місцевого са�
моврядування знову позбулися
можливості цивілізовано прода�
вати землю і права на неї.

Ситуацію ненадовго виправи�
ли прийняттям нової постанови
Кабінету Міністрів «Про затвер�
дження порядку проведення в
2008 році земельних аукціонів»
від 17.04.2008 р. № 394. Проте і
ця постанова була визнана як та�
кою, що не відповідає Консти�
туції України, адже правовий ре�
жим власності на землю
визначається винятково закона�

ми України, але ніяк не підза�
конними актами.

Отже, Верховна Рада України
ухвалила Закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України» від 03.06.2008 р.
№ 309�VI, що продублював деякі
положення Закону «Про дер�
жавний бюджет на 2008 рік».
Серед нововведень — новий по�
рядок установлення стартової
ціни земельної ділянки, що
виставляється на аукціон. До
згаданих змін стартова ціна виз�
началася на підставі експертної
грошової оцінки і не могла бути
нижчою  за ціни, що склалися на
земельних аукціонах у від�
повідному населеному пункті.
Подібний спосіб встановлення
стартової ціни передбачав по�
стійне збільшення цін на землю,
оскільки починати торги по�
трібно було, відштовхуючись від
остаточних цін на продані до
цього земельні ділянки. Від�
повідно до нового порядку стар�
това ціна земельної ділянки, ви�
ставленої на аукціон, дорівнює її
нормативній грошовій оцінці.
При цьому законодавці так і не�
допрацювали порядок проведен�
ня земельних аукціонів.

У вересні 2008 року парламент
ухвалив наступний закон, що
продовжив розвиток конку�
рентних засад набуття прав на
землю — Закон України «Про
внесення змін до деяких зако�
нодавчих актів України щодо
сприяння будівництву» від
16.09.2008 р. № 509�VI. Серед
основних завдань документу —
вдосконалення порядку продажу
на конкурентних засадах земель�
них ділянок для будівництва;
зменшення можливостей злов�
живань посадових осіб в процесі
прийняття рішень при наданні
земельних ділянок для будів�
ництва. Головні заслуги законо�
давців в сфері допрацювання ме�
ханізму земельних торгів
наступні:

уточнюється положення глави
21 Земельного кодексу Ук�
раїни стосовно земельних
торгів, а саме — об’єкти
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торгів, випадки, в яких зе�
мельні ділянки державної та
комунальної власності не
підлягають продажу на конку�
рентних засадах тощо; 
усувається процедурна не�
зручність, пов’язана з тим, що
переможець земельного аукці�
ону вимушений був чекати
спеціального рішення місце�
вої ради або державної
адміністрації, згідно з яким
він отримував земельну ділян�
ку у власність. Аналогічні
зміни торкнулися і придбання
права оренди на торгах — те�
пер результати торгів є підста�
вою для укладення договору
оренди; 
встановлюється необхідність
набуття права емфітевзису і
суперфіцію на земельних тор�
гах у формі аукціону, а також
заборона на відчуження таких
прав їх володарями; 
уточнюється і розширюється
перелік інформації і даних, що
входять у технічний паспорт
земельної ділянки в разі її про�
дажу, або в разі продажу прав
на неї.
Проте вимога Земельного ко�

дексу України про правове і ор�
ганізаційно�технічне забезпечен�
ня повноцінних легітимних
земельних торгів (наявність зако�
ну, що визначає порядок їх прове�
дення, а також організацій, що
мають ліцензію на проведення
торгів) все ще залишається неви�
конаною. Завершуючи низку
спроб законодавчого закріплення
порядку організації і проведення
земельних аукціонів, Держком�
зем розробив проект Закону Ук�
раїни «Про продаж земельних
ділянок несільськогосподарсько�
го призначення державної та ко�
мунальної власності та права на їх
оренду на земельних аукціонах».
Очікується, що реалізація цього
законопроекту дозволить врешті�
решт законодавчо врегулювати
порядок проведення земельних
аукціонів та організувати аукці�
онну діяльність на ринку земель
України.
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РОЗ’ЯСНЕННЯ
ДЕРЖКОМЗЕМУ

Відповідно до пункту 3.1.
Розділу 3 Порядку нор�

мативної грошової оцінки зе�
мель несільськогосподарського
призначення (крім земель у
межах населених пунктів),
затвердженого спільним нака�
зом Держкомзему, Мінагропо�
літики, Мінбудархітектури,
Держлісгоспу, Держводгоспу
та Української академії аграр�
них наук від 27.01.06
№19/16/22/11/17/12 та за�
реєстрованого в Мін’юсті
05.04.06 за №389/12263 в осно�
ву розрахунку нормативної
грошової оцінки земель при�
родно�заповідного та іншого
природоохоронного, оздоровчо�
го, рекреаційного та істори�
кокультурного призначення
покладається капіталізація
нормативного середньорічного
економічного ефекту від вико�
ристання земельних ділянок
відповідного функціонального
використання.

Значення нормативного се�
редньорічного економічного
ефекту  (таблиця 2.1 додатку 2
Порядку) є результатом визна�
чення приросту валового внут�
рішнього продукту від ре�
алізації таких негосподарських
функцій: природоохоронної, оз�
доровчої, рекреаційної та істо�
рико�культурної.

Таким чином, відповідно до
Розділу 3 Порядку визна�
чається нормативна грошова
оцінка незабудованих земель�
них ділянок природоохоронно�
го, оздоровчого, рекреаційного
та історико�культурного при�
значення. 

Нормативна грошова оцінка
земельних ділянок під об’єкта�
ми, які здійснюють госпо�
дарську діяльність на землях
природно�заповідного та іншо�
го природоохоронного, оздоров�
чого, рекреаційного та істори�
ко�культурного призначення,
крім лісогосподарської, прово�
диться відповідно до розділу 2
цього Порядку (пункт 3.2
Розділу 3 Порядку).

Тому, на земельних ділянках,
на яких розташовані бази відпо�
чинку, кемпінги, турбази, бу�
динки для відпочинку, пансіона�
ти, нормативна грошова оцінка
визначається розрахунково (для
забудованої — відповідно до
Розділу 2 та незабудованої —
відповідно до  Розділу 3 Поряд�
ку). При цьому необхідно враху�
вати, що відповідно до абзацу
другого пункту 2.6 Порядку,
підставою для виділення частин
земельної ділянки різного
функціонального використання
є затверджені дані інвентари�
зації земельної ділянки.

Що стосується земельних
ділянок для індивідуального
дачного будівництва, то розра�
хунок нормативної грошової
оцінки таких земельних діля�
нок здійснюється відповідно до
Розділу 3 Порядку. 

Щодо розрахунку нормативної грошової
оцінки земельних ділянок природоохорон�
ного, оздоровчого, рекреаційного та істо�
рико�культурного призначення за межами
населених пунктів.

Станіслав ГОРБАТОВИЧ,
начальник Управління ринку та
оцінки земель Держкомзему
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Досить часто поза увагою
залишається проблема

визначення поняття такої клю�
чової та невід’ємної категорії
ринку землі, як сама земельна
ділянка та її частина. 

У п.1 ст. 79 Земельний кодекс
України визначає, що земельна
ділянка — це частина земної по�
верхні з установленими межа�
ми, певним місцем розташуван�
ня, з визначеними щодо неї
правами. 

Однак таке визначення зе�
мельної ділянки як об’єкта пра�
ва власності не може задоволь�
нити сучасні вимоги щодо
функціонування ринку землі в
Україні, оскільки саме від по�
вноти, точності та відповідності
основних, нормативо�закріпле�
них понять, які застосовуються у
відносинах, пов’язаних з оборо�
том землі, залежатиме ре�
алізація конституційних прав

громадян на землю. Адже не
секрет, що будь�які недоліки за�
конодавства одразу проявляють�
ся у вигляді правових колізій,
що виникають при реалізації
норм закону, і часто призводять
до неможливості громадянами
повністю реалізувати свої
суб’єктивні права. Тому при
створені норм�дефініцій (це нор�
ми, що визначають поняття у за�
коні) законодавець повинен вра�
ховувати реальний стан речей
щодо ефективного врегулювання
земельних відносин. Тоді й лише
тоді, коли законодавець при
офіційному закріплені понять
буде враховувати існуючі реалії,
можна говорити про ефек�
тивність того чи іншого норма�
тивного акта.

Як зазначає професор Львів�
ського національного універси�
тету імені І. Франка Луць Л.А. у
своїй статті «До питання про те�

орію порівняльно�правового ме�
тоду» з посиланням на працю
Кондакова Н.І. «Логический
словарь»: «Одним із логічних
прийомів пізнання зовнішнього
світу є порівняння». «Порівнян�
ня є постійним елементом всіх
сфер пізнання», — наголошує
Л.Луць.

Правовий досвід зарубіжних
країн дозволяє значно збагатити
не лише теоретичну сферу знань,
але й удосконалити національну
нормативну базу. Прикладом
цього є Конституція України, в
якій ми можемо знайти досить
багато аналогій і запозичень з
європейських демократичних
стандартів та моделей.

Тому для вирішення зазна�
чених проблем цікавим, на наш
погляд, буде аналіз саме тих норм
земельного законодавства дея�
ких країн СНД, які стосуються
понять земельної ділянки та виз�

ЧАСТИНА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
у вітчизняному та зарубіжному

законодавстві 

Анатолій ЛИСОКОНЬ, директор

Вадим ЯЩУК, юрист 

Хмельницької регіональної філії ДП
«Центр державного земельного
кадастру при Держкомземі України»

ВІД ПОВНОТИ, ТОЧНОСТІ 
ТА ВІДПОВІДНОСТІ ОСНОВНИХ
НОРМАТИВНИХ  ПОНЯТЬ, 
ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У
ВІДНОСИНАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ 
З ОБОРОТОМ ЗЕМЛІ,
ЗАЛЕЖАТИМЕ РЕАЛІЗАЦІЯ
КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ
ГРОМАДЯН НА ЗЕМЛЮ.



начають правовий режим її час�
тини, оскільки ці норми містять
багато цікавого і, що особливо
важливо, нового для нормотвор�
чої практики України. 

Стаття 6 Земельного кодек�
су Російської Федерації

визначає: «Об’єктами земельних
відносин є: 1) земля як природ�
ний об’єкт і природний ресурс; 
2) земельні ділянки; 3) частини
земельних ділянок. П.2. Земель�
на ділянка як об’єкт земельних
відносин — частина поверхні
землі (в тому числі ґрунтовий
шар), межі котрої описані й
посвідчені в установленому по�
рядку. Земельна ділянка може
бути подільною й неподільною.
Подільною є земельна ділянка,
котра може бути розділена на ча�
стини, кожна з котрих після
поділу утворює самостійні зе�
мельні ділянки, дозволене вико�
ристання яких може здійснюва�
тися без переведення їх до складу
земель іншої категорії, за винят�
ком випадків, передбачених фе�
деральними законами» (тут і далі
переклад з російської — РЕД.).

Як видно з вищевказаної нор�
ми, наш північний сусід шляхом
визначення та закріплення на
нормативному рівні у кодифіко�
ваному акті, поряд з земельною
ділянкою, визначив як об’єкт зе�
мельних правовідносин ще й ча�
стину земельної ділянки, тим са�
мим передбачивши правову
підставу щодо можливості оборо�
ту на ринку землі не лише всієї
земельної ділянки й але й її час�
тини.

Отже, окремого обговорення
заслуговує така категорія,

як «частина земельної ділянки»,
поняття якої в земельному зако�
нодавстві України не визначено.
На законодавчому рівні визначе�
но лише правовий режим «частки
(паю) земельної ділянки» та «час�
тини земельної ділянки у праві
спільної та сумісної власності»,
однак ці категорії жодним чином
не слід ототожнювати з поняттям
«частина земельної ділянки».

Зважаючи на те, що вищеза�
значені питання не врегульовані
Земельним кодексом України,
слід погодитися з твердженням
кандидата юридичних наук
П.Кулініча, який у статті «Пред�
мет земельного права України»
(«Право України», № 9, 2008, —
с.82) наголошує, що норми
цивільного законодавства підля�
гають застосуванню до регулю�
вання відносин природокористу�
вання, а до них належать і
земельні відносини, якщо вони
не врегульовані земельним зако�
нодавством.

Що іще слід уточнити? Врахо�
вуючи вищевикладене, правиль�
но буде звернутись до п.1 ст. 183
«Речі подільні та неподільні»
Цивільного кодексу України що�
до того, що подільною є річ, яку
можна поділити без втрати її
цільового призначення. Отже,
можна наголосити, що відчужу�
вати частину земельної ділянки
можливо за умови дотримання
вищезазначеної норми, а саме —
виокремити частину земельної
ділянки з дотриманням вимоги
про подільність речі. 

Проте реального механізму
продажу частини земельної
ділянки на сьогодні немає,
оскільки фахівці землевпорядни�
ки та юристи�земельники по�
різному вирішують подібні ситу�
ації, обговорення проблеми прода�
жу частини земельної ділянки на
сьогодні переведено лише в проце�
суальну площину, залишаючи
при цьому поза увагою першочер�
гове завдання, а саме — проблему
визначення та законодавчого
закріплення самого поняття «час�
тина земельної ділянки як об’єкт
права власності». Нині в Україні,
на жаль, це завдання не вирішено
ні на законодавчому, ні на теоре�
тичному рівнях. 

Досить цікавою, на наш по�
гляд, є також позиція

білоруських законодавців, які
не лише у ст. 16 Земельного ко�
дексу Республіки Білорусь пря�
мо вказують що: «Об’єктами зе�
мельних відносин є земельні

ділянки (їх частини), в тому
числі й земельні сервітути», але
й у п.3, п.4 ст 17 Земельного ко�
дексу Республіки Білорусь виз�
начено загальну процедуру, що�
до можливості відчуження
частини земельної ділянки
після здійснення її виділення, а
саме : «Земельна ділянка не мо�
же бути поділена на частини, як�
що при цільовому використанні
тієї чи іншої з цих частин мати�
муть місце порушення протипо�
жежних, санітарних, еко�
логічних, будівельних та інших
норм і правил. При укладанні
угоди з частиною подільної зе�
мельної ділянки ця частина в ус�
тановленому порядку має бути
попередньо виділена у са�
мостійну земельну ділянку».

Аналогічна позиція щодо
частини земельної ділян�

ки закріплена й у ст. 51 Земель�
ного кодексу Республіки Казах�
стан, яка визначає: «Земельна
ділянка може бути подільною і
неподільною. Подільною є зе�
мельна ділянка, котра без зміни
свого цільового призначення й
без порушення протипожеж�
них, санітарних, екологічних,
будівельних та інших обов’яз�
кових норм і правил може бути
розділена на частини, кожна з
котрих після поділу утворює са�
мостійну земельну ділянку, в
протилежному випадку вона є
неділимою. 2. Неподільність зе�
мельної ділянки відобра�
жається в документі, що
посвідчує право на земельну
ділянку. 3. При укладенні дого�
вору з частиною подільної зе�
мельної ділянки ця частина в
установленому порядку має бу�
ти попередньо виділена в са�
мостійну земельну ділянку,
окрім випадків, коли предме�
том угоди є встановлення
сервітуту й він може бути виз�
начений шляхом його описання
в договорі чи нанесенням на
плані земельної ділянки сфери
поширення установлюваного
права на частину земельної
ділянки».
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На особливу увагу також
заслуговує визначення зе�

мельної ділянки у ст. 5 Земель�
ного Кодексу Республіки
Вірменія, де у п.1 закріплено, що
«Земельна ділянка — це частина
наземної та підземної поверхні
землі, котра має фіксовані межі,
територію (поверхню, код),
місце розташування, правовий
статус із обмеженнями, передба�
ченими законами, котрі за�
реєстровані й відображені в Єди�
ному державному кадастрі
нерухомого майна». Пункт 5 за�
значеної вище статті закріплює
положення про те, що «земельна
ділянка може бути подільна й не�
подільна. Подільною є та земель�
на ділянка, котра без зміни свого
цільового призначення і дозволе�
ного використання може бути
поділена на частини, кожна з ко�
трих може стати самостійною зе�
мельною ділянкою, що підлягає
державній реєстрації. Не�
подільною є земельна ділянка
що згідно зі своїм цільовим при�
значенням і дозволеним викори�
станням не може бути поділена
на самостійні земельні ділянки.
Земельна ділянка може бути виз�
нана неподільною на основі зако�
ну та інших правових актів».

Проаналізувавши вищеза�
значені положення окре�

мих статей земельних кодексів
деяких держав�учасниць СНД
щодо визначення правового ре�
жиму земельної ділянки та її ча�
стини, слід зазначити, що роз�
ширене тлумачення поняття
земельної ділянки, нормативне
закріплення положення та виз�
начення подільних і неподіль�
них земельних ділянок, закріп�

лення частини земельної ділянки
як об’єкта земельних правовідно�
син, визначення загальних проце�
дурних умов, що дозволяють
здійснити продаж частини зе�
мельної ділянки (виділення час�
тини) значно спрощують процеду�
ру продажу земельних ділянок.

Дискусійним на сьогодні зали�
шається питання щодо визна�
чення частини земельної ділян�
ки як об’єкта цивільних
правовідносин. Однак проблема
визначення поняття частини зе�
мельної ділянки та визначення
правового статусу цього об’єкта
не знайшла відображення у пра�
цях науковців. Проте цікавою, з
точки зору повноти та практич�
ної цінності, є стаття начальника
юридичного відділу Національ�
ного кадастрового агентства Рес�
публіки Білорусь Ю.Гудкової
«Частина земельної ділянки як
об’єкт громадянського обігу в Ре�
спубліці Білорусь» ( Юстыцыя
Беларусі № 1, январь, 2007 г.). У
цій статті викладено аналіз юри�
дичної літератури з проблем
обігу частини земельної ділянки
як об’єкта цивільних пра�
вовідносин. Проте найціка�
вішим у статі є авторське понят�
тя частини земельної ділянки,
яке сформульовано як визначе�
на в документах Єдиного дер�
жавного реєстру нерухомого
майна частина (сукупність та�
ких частин, як суміжних (дотич�
них), так і несуміжних (недотич�
них) одна з одною) поверхні
землі, виділена в натурі (на
місцевості), що є предметом
цивільних правовідносин, у пе�
редбачених законом випадках... 

Обґрунтування цього тверд�
ження ми знаходимо в ст.ст. 7�8

гл. 4 Земельного кодексу Швеції,
на статті якого посилається ви�
ще згаданий автор. Отже,
відповідно до зазначених норм
укласти договір купівлі�прода�
жу частини нерухомого майна
неможливо. Однак за виконання
наступної умови — що ця части�
на буде виділена в самостійний
об’єкт ( в даному випадку — в ок�
рему земельну ділянку) протя�
гом 6�ти місяців після укладення
договору, цей договір буде
дійсним. Якщо ж така умова не
буде передбачена угодою, то
після укладення цього договору
покупець набуває права на прид�
бану частину земельної ділянки
на праві спільної власності.
Відповідно до ст. 19 гл. 8 Земель�
ного кодексу Швеції, це може бу�
ти орендар, якщо інше не перед�
бачено договором та не завдає
шкоди правам орендодавця.

Також Ю.Гудкова в обґрунту�
ванні потреби врегулювання пра�
вового статусу частини земельної
ділянки як об’єкта права влас�
ності посилається на прийняту в
2004 році Економічною комісією
ООН Інструкцію з об’єктів та
ідентифікаторів нерухомості (
Guidenes on Real Properti Units
and Identifiers ), яка спрямована
на модернізацію та налагоджен�
ня в країнах Європи ефективної
системи структуризації землі,
ідентифікації й реєстрації зе�
мельних ділянок та інших
об’єктів нерухомості. Зокрема в
розділі «Рекомендації та поради»
міститься пункт про необхідність
введення як мінімум дворівнево�
го структурування землі
(простіше кажучи, розширення
кола об’єктів нерухомості).

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СУЧАСНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ВИМАГАЮТЬ

ВІД ЗАКОНОДАВЦІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА ПРИЙНЯТТЯ
НОВИХ НОРМ, А САМЕ — ВНЕСЕННЯ У ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС
УКРАЇНИ НОРМИ (ПОЛОЖЕННЯ) ПРО ПОДІЛЬНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ. СЛІД ЗАКРІПИТИ НА НОРМАТИВНОМУ РІВНІ ПОНЯТТЯ
ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ПІДГОТУВАТИ НОРМАТИВНІ
ВИМОГИ ЩОДО УМОВ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ.
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АРИФМЕТИКА 
З ПРИБУДИНКОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ

Після смерті чоловіка за�
явниці між літньою

жінкою та її дітьми розгорівся
земельний спір щодо оформлен�
ня спадщини на землю та пого�
дження меж земельної ділянки.
Посипалися заяви представ�
ників сімейства до різних
інстанцій і почалися неоднора�
зові розгляди цього питання
різними комісіями за участю
представників органів місцевого
самоврядування, місцевих
органів виконавчої влади, а та�
кож — у судовому порядку (за
позовом громадянки К.). 

Так, у серпні 1999 року рішен�
ням районного суду за матір’ю
визнано право користування на
2/3 частини будинковолодіння
та на земельну ділянку площею
621,33 кв.м, а за її двома дітьми
— 1/3 частини, що становить
310,67 кв.м.

Громадянка К. спершу погоди�
лася з рішенням суду, однак у
2002 році змінила свою думку й
знову подала позов до суду про
скасування цього рішення. Свій
вчинок мотивувала тим, що, як їй
здалося, вищезазначене судове
рішення не може бути виконане з
причин неправильності складен�
ня висновків судово�технічної
експертизи та інженерно�
технічного дослідження, якими
встановлено фактичну площу зе�
мельної ділянки спірного домово�
лодіння. Проте суд відмовив по�
зивачці в перегляді свого рішення
1999 року і залишив його в силі. 

Тоді громадянка К. подала
апеляційну скаргу. Ухвалою
Апеляційного суду області в
2003 році її апеляційну скаргу
було відхилено. 

Однак громадянка К. наполег�
ливо шукала іншого — на її пере�
конання, справедливішого —
розв’язку цієї історії. І через чо�
тири роки комісією у складі
представників органів місцевого
самоврядування, місцевих орга�
нів виконавчої влади за участю
суміжних землекористувачів та
у присутності громадянки К.
проводиться обстеження згада�
ної земельної ділянки. За його
результатами встановлено, що
фактична площа земельної ді�
лянки, що знаходиться у корис�
туванні згаданої громадянки,
становить 641 кв.м, а в користу�
ванні її дітей — 321 кв.м.

Щоб урегулювати конфліктну
ситуацію, комісія запропонува�
ла громадянці К. виготовити
технічну документацію по
оформленню державного акта на
право власності на земельну
ділянку згідно з розмірами, вста�
новленими рішенням суду, або
звернутися з клопотанням до
відповідної ради для безоплатної
передачі у власність ділянки
площею 641 кв.м.

(«Заберіть у мене лишки, але дітям не віддам!...»)

Леся ГЛУЩЕНКО, 
головний спеціаліст
сектора роботи зі зверненнями 
громадян Держкомзему 

Упродовж двох років 
Держкомзем неодноразово
розглядав звернення
сімдесятирічної 
громадянки К. 
з Черкащини стосовно 
приватизації її присадибної 
ділянки та отримання 
державного акта на право
власності на землю. 
А суть випадку, який, схоже,
ще не закінчився, така.

ЗЕМЕЛЬНІ ІСТОРІЇ
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Та громадянка діє по�своєму.
Керуючись рішенням суду 1999
року, вона звертається із заявою
до міської ради щодо привати�
зації земельної ділянки площею
621,33 кв.м, а не 641 кв.м.

А що з цього приводу каже Зе�
мельний кодекс? Відповідно до час�
тини першої статті 81 громадяни
України набувають права власності
на земельні ділянки на підставі: 
а) придбання за договором

купівлі�продажу, ренти, дару�
вання, міни, іншими цивіль�
но�правовими угодами;

б) безоплатної передачі із земель
державної і комунальної влас�
ності; 

в) приватизації земельних діля�
нок, що були раніше надані їм
у користування; 

г) прийняття спадщини; 
ґ) виділення в натурі (на місце�

вості) належної їм земельної
частки (паю).
Відповідно до частини першої

статті 118 Земельного кодексу
України громадянин, зацікавле�
ний у приватизації земельної
ділянки, яка перебуває у його
користуванні, подає заяву до
відповідної районної, Київської
чи Севастопольської міської дер�
жавної адміністрації або
сільської, селищної, міської ра�
ди за місцезнаходженням зе�
мельної ділянки. 

Як зазначає частина друга
статті 118 цього Кодексу, рішен�
ня органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядуван�
ня щодо приватизації земельних
ділянок приймається у місячний
строк на підставі технічних ма�
теріалів та документів, що
підтверджують розмір земельної
ділянки.

Рішенням сесії міської ради в
грудні 2007 року громадянці К.
передано безоплатно у приватну
власність земельну ділянку пло�
щею 621,33 кв.м для будівництва
та обслуговування житлового бу�
динку (згідно з рішенням суду).

Частина перша статті 126
Земельного кодексу України за�
значає, що право власності на зе�
мельну ділянку і право постійно�

го користування земельною ді�
лянкою посвідчується державни�
ми актами, форми яких затверд�
жуються Кабінетом Міністрів
України.

На підставі зазначеного вище рі�
шення міськради землевпорядною
організацією в лютому 2008 року
виготовлено на ім’я громадянки 
К. державний акт на право влас�
ності на земельну ділянку для
будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель та споруд площею
0,0641 га та передано на державну
реєстрацію до регіональної філії
ДП «Центр ДЗК». 

Однак громадянка не забирає
державний акт на присадибну
ділянку, оскільки не пого�
джується з її абрисом, незважаю�
чи на те, що господарські будівлі,
зазначені у висновку експерта з
бюро технічної інвентаризації до
рішення суду 1999 року, ввійшли
в межі даної земельної ділянки. У
кожному своєму листі до Держ�
комзему заявниця твердить, що
вони (себто її діти) вкрали в неї
3,30х3,75 кв.м землі? Громадян�
ка К. щоразу, звертаючись до
різних інстанцій, просить забра�
ти у неї лишки землі, тобто 20 кв.
м, а натомість відібрати у її дітей
12 кв. м землі, яка належить їй по
праву. Як кажуть, і сміх, і гріх…

Керуючись чинним
земельним законодавством,
Держкомзем запропонував
громадянці К. звернутися 
до районного відділу
регіональної філії ДП 
«Центр ДЗК» для отримання 
в установленому законом
порядку державного акта 
на право власності 
на присадибну ділянку.
Приватизацію решти
земельної ділянки (20 кв.м),
що перебуває у користуванні К., 
рекомендовано здійснити 
в порядку, передбаченому
нормами статті 118
Земельного кодексу України.

Скільки спеціалістів�земле�
впорядників може бути в
штаті сільської ради?

Питання щодо введення
кількості посад спеціалістів�зем�
левпорядників у штатний розпис
сільських, селищних, міських
рад згідно з підпунктом 5 пункту
1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Ук�
раїні» є виключною компе�
тенцією пленарного засідання
сільських, селищних, міських
рад, які затверджують за пропо�
зицією сільського, селищного,
міського голови структуру вико�
навчих органів ради, витрат на їх
утримання.  

Закон України «Про службу в
органах місцевого самовряду�
вання» визначає загальні засади
діяльності посадових осіб місце�
вого самоврядування, їх право�
вий статус, порядок та правові
гарантії перебування на службі в
органах місцевого самовряду�
вання.

Відповідно до цього Закону
служба в органах місцевого самов�
рядування — це професійна, на
постійній основі діяльність грома�
дян України, які займають посади
в органах місцевого самовряду�
вання. Посадовою особою місцево�
го самоврядування є особа, яка
працює в органах місцевого самов�
рядування і має відповідні поса�
дові повноваження. Посадова осо�
ба місцевого самоврядування має
право на оплату праці залежно від
посади, яку вона займає, рангу,
який їй присвоєно, якості, досвіду
та стажу роботи. 

Статтею 12 Закону  України
«Про службу в органах місцевого
самоврядування» та статтею 5
Закону України  «Про боротьбу з
корупцією» встановленні обме�
ження щодо прийняття на служ�
бу в органи місцевого самовряду�
вання та її проходження.  

ЗАПИТУВАЛИ — 
ВІДПОВІДАЄМО

ПРОПОНУЄ ГОЛОВА —
ЗАТВЕРДЖУЄ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
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Відповідно до статті 118
Земельного кодексу

України, якщо земельна
ділянка вже перебуває у кори�
стуванні громадян, то безо�
платна передача її у приватну
власність відбувається за за�
явою користувача на підставі
технічної документації. У
цьому випадку міська, се�
лищна, сільська ради за
місцезнаходженням земель�
ної ділянки приймають
рішення щодо приватизації
земельних ділянок у місяч�
ний строк з дати надходжен�
ня заяви щодо приватизації
на підставі технічних ма�
теріалів та документів, що
підтверджують розмір зе�
мельної ділянки. Такими ма�
теріалами та документами
можуть бути: земельно�кадас�
трова документація, держав�
ний акт на право постійного
користування земельною
ділянкою тощо. Збір доку�
ментів та матеріалів, якими
обґрунтовується розмір зе�
мельної ділянки покла�
дається на громадянина,
зацікавленого у передачі йо�
му у власність відповідної зе�
мельної ділянки. Розмір зе�
мельної ділянки не повинен
перевищувати норм безоплат�
ної приватизації, передбаче�

них ст.121 Земельного Кодек�
су України. При виготовленні
технічної документації із зем�
леустрою щодо складання до�
кументації, яка посвідчує
право на земельну ділянку,
проводиться комплекс геоде�
зичних робіт з прив’язкою
меж ділянок до єдиної геоде�
зичної мережі та оформлення
бланків державних актів. Ви�
конання зазначених робіт
проводиться за кошти грома�
дян на підставі укладеного до�
говору з визначенням терміну
та вартості зазначених робіт.

У разі приватизації земель
державних та комунальних
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х
підприємств або отриманні у
власність земель із державної
чи комунальної власності, у
межах норм і для цілей, пе�
редбачених статтею 121 ЗК,
сільські, селищні, міські ра�
ди або районні, Київська чи
Севастопольська міські дер�
жавні адміністрації розгляда�
ють клопотання громадян
про передачу земельної
ділянки у власність, вибір
місця розташування земель�
ної ділянки та надають дозвіл
на розробку проекту землеус�
трою щодо відведення зе�
мельної ділянки. 

НА ЗАПИТАННЯ 
ВІДПОВІДАЮТЬ

«ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ВІСНИК» №2 2009

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Оксана СКОРОХОД, 
генеральний директор ТзОВ 
«Укрзем�консалтинг», адвокат

Ярослав СОМИК,
юрист ТзОВ «Укрзем�консалтинг»  

Чи потрібне виготовлення проекту землеус7
трою щодо відведення земельної ділянки при без7
оплатній передачі у приватну власність зе7
мельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства?

Олександр БИЧКОВ, 
голова Семенівської  міської ради

Чернігівська область

Б Е З  Т Е Х Н І Ч Н О Ї
Д О К У М Е Н Т А Ц І Ї
Н Е  О Б І Й Т И С Я

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 121. 
Норми безоплатної передачі 
земельних ділянок громадянам 

1. Громадяни України мають право на безоп�
латну передачу їм земельних ділянок із земель
державної або комунальної власності в таких
розмірах: 
а) для ведення фермерського господарства —

в розмірі земельної частки (паю), визначеної
для членів сільськогосподарських підпри�
ємств, розташованих на території сільської,
селищної, міської ради, де знаходиться фер�
мерське господарство. Якщо на території
сільської, селищної, міської ради розташова�
но декілька сільськогосподарських підпри�
ємств, розмір земельної частки (паю) визна�
чається як середній по цих підприємствах. У
разі відсутності сільськогосподарських
підприємств на території відповідної ради
розмір земельної частки (паю) визначається
як середній по району; 

б) для ведення особистого селянського госпо�
дарства — не більше 2,0 гектара; 

в) для ведення садівництва — не більше 0,12
гектара; 

г) для будівництва і обслуговування жилого бу�
динку, господарських будівель і споруд (при�
садибна ділянка) у селах — не більше 0,25
гектара, в селищах — 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. 
2. Розмір земельних ділянок, що передають�

ся безоплатно громадянину для ведення особи�
стого селянського господарства, може бути
збільшено у разі отримання в натурі (на
місцевості) земельної частки (паю). 
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Якщо на земельні частки
(паї) які належали грома�

дянам, що померли більше одно�
го року не заявлено права спад�
коємцями за заповітом або
законом, то така спадщина в су�
довому порядку може бути виз�
нана відумерлою, що встановле�
но статтями 274�278 Цивільного
кодексу України. 

Відповідно Закону України
«Про порядок виділення в на�
турі (місцевості) земельних
ділянок власникам земельних
часток (паїв)» нерозподілені (не�
витребувані) земельні ділянки в
межах населеного пункту за
рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради чи в
іншому випадку — районної
державної адміністрації можуть
передаватися в оренду для вико�
ристання за цільовим призна�
ченням на строк до моменту от�
римання їх власниками

державних актів на право влас�
ності на земельну ділянку, про
що зазначається у договорі орен�
ди земельної ділянки, а власни�
ки земельних часток (паїв) чи їх
спадкоємці, які не взяли участь
у розподілі земельних ділянок,
повідомляються про результати
проведеного розподілу земель�
них ділянок у письмовій формі,
у разі якщо відоме їх місцезна�
ходження. Невитребуваними є
земельні частки (паї), на які їх
власники не отримали сер�
тифікати.

Заява про визнання спадщини
відумерлою подається до суду ор�
ганом місцевого самоврядування
за місцем відкриття спадщини. 

У заяві про визнання спадщи�
ни відумерлою повинно бути на�
ведено відомості про час і місце
відкриття спадщини, про майно,
що становить спадщину, а також
докази, які свідчать про на�

лежність цього майна спадкодав�
цю, про відсутність спадкоємців
за заповітом і за законом, або про
усунення їх від права на спадку�
вання, або про неприйняття ни�
ми спадщини, або про відмову від
її прийняття. 

Справа про визнання спадщи�
ни відумерлою розглядається
судом з обов’язковою участю за�
явника та з обов’язковим пові�
домленням усіх заінтересованих
осіб. 

Якщо суд встановить, що спад�
коємці за заповітом і за законом
відсутні, або спадкоємці усунені
від права на спадкування, або
спадкоємці не прийняли спадщи�
ну чи відмовилися від її прийнят�
тя, прийме рішення про визнан�
ня спадщини відумерлою та про
передачу її у власність тери�
торіальній громаді за місцем
відкриття спадщини. 

СПАДЩИНА ПЕРЕХОДИТЬ 
У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДИ 
лише тоді, коли буде визнана судом

в і д у м е р л о ю
Чи законними будуть наступні дії

сільської ради.
На її території знаходяться земельні

частки (паї), власники яких померли, а
спадкоємці з різних причин не вступили в
спадщину більше одного року (незатребу7
вані паї). Постійна комісія агропромислово7
го комплексу сільської ради виносить на роз7
гляд:

1.Визнати земельні частки (паї) помер7
лих громадян (список додається) незатре7
буваними.

2. На період відсутності законних спад7
коємців доручити сільській раді в особі
сільського голови укласти договори оренди з
орендарями на незатребувані паї.

3. В разі вступу в спадщину спадкоємців,
розмір орендованої земельної ділянки змен7
шується на площу витребуваної земельної
ділянки. 

4. Кошти, отримані від оренди незатре7
буваних паїв перерахувати на окремий ра7
хунок і направити на утримання об’єктів
соціально7культурної сфери?

На які законодавчі документи необхідно
опиратися при вирішенні цього питання?
Які на сьогодні можливі варіанти вирішен7
ня цієї проблеми?

Аліса САЙ, 
с. Саївка, П’ятихатський район 

Дніпропетровська область
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Земельні ділянки, на які ви�
дано державні акти для ве�

дення товарного сільськогоспо�
дарського виробництва та для
ведення особистого селянського го�
сподарства відрізняються функ�
ціональним призначенням. Функ�
ціональне призначення земельної
ділянки впливає на правові аспек�
ти використання земель. 

Ведення особистого селян�
ського господарства має на меті
використання земельної ділян�
ки для здійснення госпо�
дарської діяльності фізичною
особою індивідуально або особа�
ми, які перебувають у сімейних

чи родинних відносинах і
спільно проживають з метою за�
доволення особистих потреб
шляхом виробництва, перероб�
ки і споживання сільськогоспо�
дарської продукції, реалізації її
надлишків та надання послуг з
використання майна особистого
селянського господарства, у то�
му числі й у сфері зеленого ту�
ризму.

Використання земельної ді�
лянки для ведення товарного
сільськогосподарського вироб�
ництва здійснюється юридични�
ми особами у своїй господарській
діяльності.

Земельні ділянки, як для веден�
ня особистого селянського госпо�
дарства, так і ведення товарного
сільськогосподарського виробниц�
тва передаються у спадщину.

Нині на купівлю�продаж і
зміну цільового призначення (ви�
користання) земельних ділянок
для ведення товарного сільсько�
господарського виробництва, а
також земельних ділянок,
виділених в натурі (на місцевості)
власникам земельних часток
(паїв) для ведення особистого се�
лянського господарства, а також
земельних часток (паїв) діє мора�
торій тобто тимчасова заборона.

ПОКИ ЩО ЗАБОРОНЕНО
продавати, купувати земельні ділянки
сільгосппризначення

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Яка відмінність між державним актом на ве7
дення товарного сільськогосподарського виробниц7
тва та для ведення особистого селянського госпо7
дарства? 

Право продажу, передачі в спадщину?
Чи можна вже виготовлений державний акт на

ведення товарного сільськогосподарського вироб7

ництва, переробити на державний акт для веден7
ня особистого селянського господарства і що для
цього потрібно?

Пайовики сільськогосподарського відкритого
акціонерного товариства «Жорнище».
Іллінецький район, Вінницька область

ПРО РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
ТРЕБА ДОМОВЛЯТИСЯ

Чи потрібно в обов’язковому по7
рядку збільшувати розмір орендної
плати до трьох відсотків від вар7
тості земельної частки (паю)
відповідно до Указу Президента Ук7
раїни «Про невідкладні заходи щодо
захисту власників земельних діля7
нок та земельних часток (паїв)»
від 19 серпня  2008 року №725?

Микола Пономаренко,
голова

Кучерявоволодимирівської
сільради, 

Іван Фуйор, голова Спілки
власників земельних паїв  «Зоря» 

Відповідно до статті 21 Закону
України «Про оренду землі»
розмір, форма і строки внесення
орендної плати за землю встанов�
люються за згодою сторін у дого�
ворі оренди (крім строків внесен�
ня орендної плати за земельні
ділянки державної та комуналь�
ної власності, які встановлюють�
ся відповідно до Закону України
«Про плату за землю»). Також у
частині 2 статті 23 згаданого За�
кону чітко визначено, що оренд�
на плата за земельні ділянки, що
перебувають у власності фізич�

них та юридичних осіб, перегля�
дається за згодою сторін.

Отже, орендна плата за земель�
ну частку (пай) може бути пере�
глянута лише у випадку, якщо
одна із сторін за договором вия�
вить таке бажання й інша пого�
диться із зміною (збільшенням чи
зменшенням) орендної плати. Та�
ким чином, Указ Президента Ук�
раїни «Про невідкладні заходи
щодо захисту власників земель�
них ділянок та земельних часток
(паїв)» №725/2008 фактично має
рекомендаційний характер.

ТА ЗМІНЮВАТИ 
ЇХ ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 



ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення зміни до статті 6 Закону України 
«Про розмежування земель державної та комунальної власності»

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є :

1. Статтю 6 Закону України «Про розмежування земель
державної та комунальної власності» (Відомості Верховної
Ради України, 2004 р., № 35, ст. 411; 2006 р., №№ 9�11, ст.
96; 2008 р., № 27�28, ст. 253) доповнити абзацом такого
змісту: 

«земельні ділянки, закріплені за державними про�
фесійно�технічними навчальними закладами та вищими
навчальними закладами державної форми власності». 

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 15 січня 2009 року  
№ 874�VI

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є :
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної

Ради України, 2002 р., № 3�4, ст. 27): 
1) частину другу статті 92 доповнити пунктом «в» такого

змісту: 
«в) релігійні організації України, статути (положення) яких

зареєстровано у встановленому законом порядку, виключ�
но для будівництва і обслуговування культових та інших
будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності»; 

2) пункт «в» частини першої статті 141 викласти в такій
редакції: 

«в) припинення діяльності релігійних організацій, дер�
жавних чи комунальних підприємств, установ та ор�
ганізацій». 

2. Частину сьому статті 17 Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації» (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради Ук�
раїни, 1993 р., № 26, ст. 277) доповнити реченням такого
змісту: «Земельні ділянки, що надаються релігійним ор�
ганізаціям у постійне користування для будівництва і об�
слуговування культових та інших будівель, необхідних для
забезпечення їх діяльності, забороняється використовувати
для здійснення підприємницької діяльності». 

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 15 січня 2009 року
№ 875�VI

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо права релігійних організацій на постійне користування земельною ділянкою

ЗАСНОВНИК
Державний комітет України із земельних ресурсів 

ВИДАВЕЦЬ
Редакція журналу «Землевпорядний вісник»

Свідоцтво ДК №2588 про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і книгорозповсюджувачів видавничої продукції 
видане 17.08.2006 Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.
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ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 

1. Частину другу статті 18 Закону України «Про оцінку
земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004  р.,  № 15,
ст. 229) викласти у такій редакції: 

«Нормативна грошова оцінка земельних ділянок прово�
диться: 

розташованих у межах населених пунктів незалежно від
їх цільового призначення — не рідше ніж один раз на
5�7 років; 

розташованих за межами населених пунктів земельних
ділянок сільськогосподарського призначення — не
рідше ніж один раз на 5�7 років, а несільськогоспо�
дарського призначення — не рідше ніж один раз на 
7�10 років». 

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 5 лютого 2009 року 
№ 959�VI

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення зміни до статті 18 Закону України 

«Про оцінку земель»




