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У НОМЕРІ

У Києві відбулася Всеукраїнська нарада

з питань розроблення нових підходів до форму/
вання взаємовідносин державного та місцевого
бюджетів у 2010 році за участі керівників та на/
чальників структурних підрозділів Держкомзе/
му, державних підприємств, що входять до сфе/
ри його управління та представників місцевих
органів самоврядування. У промові Прем’єр/
міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, визнача/
ючи ключові позиції на найближчий період,
третім пріоритетом назвала питання земельних
відносин. Акцентуючи увагу учасників зібрання
на спрощеній процедурі безоплатних оформлен/
ня та видачі громадянам України державних
актів на право власності на земельні ділянки,
Прем’єр/міністр, зокрема, наголосила: «…ми
прийняли рішення, при якому не потрібно коло/
сальної кількості документів селянам, ми прий/
няли постанову, яка все це скасувала, і залиши/
ла всього 4 документи, які мусить подати
власник такої ділянки в сільську, селищну або
міську раду. 

Усю технічну документацію буде виготовляти
Держкомзем і через 30 днів він має передати її
разом з актом землекористування в місцеві орга/
ни самоврядування, де їх видадуть громадянину
на руки. 

Після короткого обговорення окремих, не до
кінця зрозумілих їм урядових нововведень,
з’ясування деяких нюансів, голови міських, се/
лищних і сільських рад розділилися для роботи
по секціях. Секція «Земельні відносини та при/
родокористування» працювала найдовше. Уп/
родовж трьох з половиною годин від мікро/
фонів, розташованих у залі, не відходили
учасники наради — чекали на свою чергу з на/
болілими запитаннями до керівників Мінприро/
ди, Держкомзему, Держкомлісгоспу, Держком/
водгоспу. Найбільше запитань, пропозицій і
прохань було адресовано Голові Держкомзему
Олегу КУЛІНІЧУ. Керівнику відомства доводи/
лося не лише роз’яснювати ті чи інші положен/
ня земельного законодавства, недавно прийня/
тої постанови Кабінету Міністрів №844 про
деякі питання реалізації права власності на зем/
лю громадянами. Оскільки деякі запитання —
це проблеми з багатьма складовими, потребують
ґрунтовного вивчення і, можливо, адміністрати/
вного втручання, керівник радив звернутися до
Держкомзему письмово і пообіцяв оперативно
реагувати на почуті негативні факти, що мають
місце в роботі територіальних органів земель/
них ресурсів. Окремим головам сільських і се/
лищних рад призначив зустрічі для спільного
опрацювання проблемних питань у сфері зе/
мельних відносин, що виникають на місцях.
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«У класифікаторі видів економічної діяльності 
є «оптова торгівля голками», а «землеустрою, 
землеоціночної діяльності» — немає. Тепер 
поборемося за правове визнання нашої галузі». 
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ХРОНІКА ВЕРЕСНЯ

У Держкомземі відбулося
засідання міжвідомчої робочої
групи з питань координації та
реалізації проекту «Видача дер/
жавних актів на право власності
на землю в сільській місцевості
та розвиток системи кадастру»,
яку провів Голова Держкомзе/
му, заступник голови робочої
групи Олег КУЛІНІЧ. Обговоре/
но питання про стан реалізації
Проекту; стан та проблеми ство/
рення автоматизованої системи
ведення державного земельного
кадастру; стан підвищення
кваліфікації фахівців, що пра/
цюють в територіальних органах
земельних ресурсів; стан підго/
товки в рамках проектів норма/
тивно/правових актів. 

У Києві відбулося 
нагородження

переможців та відзначених учас/
ників журналістського конкурсу
«Моя земля — моя власність»,
який проводився Держкомземом
у рамках проекту Світового бан/
ку «Видача державних актів на
право власності на землю в
сільській місцевості та розвиток
системи кадастру» упродовж
травня/серпня 2009 року. Наго/
роди вручали під час «круглого
столу», на якому обговорили ак/
туальні питання висвітлення зе/
мельної реформи, особливості
взаємодії медіа та владних інсти/
туцій, шляхи налагодження
дієвішої співпраці між жур/
налістами та органами держав/
ної влади. Прийнято спільні ре/
комендації представників ЗМІ,
експертів та Держкомзему щодо
більш ефективного інформуван/
ня громадськості про практичні
аспекти земельної реформи.
Більше про це на стор. 28.

Прем’єр7міністр України 
Юлія Тимошенко

провела нараду з керівниками
центральних та територіальних
органів Держкомзему, держав/
них підприємств, що входять до
сфери його управління — Цент/
ру державного земельного кадас/
тру, інститутів землеустрою,
Держземінспекції. Учасники на/
ради обговорили питання безоп/
латного оформлення та видачі
громадянам України державних
актів на право власності на зе/
мельні ділянки. Конкретніше про
це на 4–18 сторінках журналу. 

Колегія Держкомзему 

на своєму черговому засіданні роз/
глянула стан відшкодування
втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва
та використання коштів, які над/
ходять до відповідних бюджетів;
хід виконання рішення колегії від
6 лютого 2009 року «Про план за/
ходів Держкомзему щодо вико/
нання завдань, визначених Ука/
зом Президента України від 12
січня 2009 року № 5»; результати
державного фінансового аудиту
ГоловКРУ, організації та стану
контрольно/ревізійної роботи в си/
стемі Держкомзему; результати
впровадження науково/технічної
продукції, оплата виготовлення
якої здійснювалася Держкомзе/
мом у 2007/2008 роках за рахунок
бюджетних коштів; хід виконан/
ня постанов Кабінету Міністрів
України від 5 серпня 2009 року

Комітет Верховної Ради 
України 

з питань аграрної політики та зе/
мельних відносин ухвалив рі/
шення рекомендувати Верховній

Раді України прийняти за основу
проект Закону України «Про до/
повнення Закону України «Про
охорону земель» щодо видачі та
анулювання спеціальних до/
зволів на зняття та перенесення
ґрунтового покриву»; відхилити
пропозиції Президента України
до Закону України «Про відчу/
ження земельних ділянок,
інших об’єктів нерухомого май/
на, що на них розміщені, які пе/
ребувають у приватній власності,
для суспільних потреб чи з мо/
тивів суспільної необхідності»;
направити на доопрацювання
проект Закону України «Про вне/
сення змін до деяких законодав/
чих актів України (повноважень
органів виконавчої влади у галузі
земельних відносин)»; прийняти
у другому читанні та в цілому як
закон проекти Закону України
«Про внесення змін до деяких за/
конодавчих актів України (щодо
спрощення порядку набуття прав
на землю)», «Про внесення змін
до статті 176 Земельного кодексу
України» та «Про внесення змін
до деяких кодексів України»
(щодо спільної власності на зем/
лю), розроблені Держкомземом.

Кабінет Міністрів України 

прийняв постанову від 9 вересня
2009 р. № 951 «Про спрямування
у 2009 році коштів Стабіліза/
ційного фонду для здійснення за/
ходів з безоплатних оформлення
та видачі громадянам України
державних актів на право влас/
ності на земельні ділянки», якою
вніс зміни до постанови від 5 серп/
ня 2009 р. № 844 «Деякі питання
реалізації права власності на зем/
лю громадянам України у 2009
році». Зокрема, змінено суму кош/
тів для здійснення заходів з без/
оплатних оформлення та видачі
громадянам України державних
актів на право власності на зе/
мельні ділянки — не 5 953 800,6
тис. грн, як передбачалося раніше,
а 507 784,8 тис. гривень. Голов/
ним розпорядником бюджетних
коштів визначено Мінприроди.
Розпорядником нижчого рівня —
Держкомзем. Одержувачами бюд/
жетних коштів є ДП «Центр дер/
жавного земельного кадастру»,
інші державні підприємства, що
належать до сфери управління
Держкомзему та мають ліцензії на
проведення робіт із землеустрою.

№844, від 26 серпня 2009 року
№901, від 9 вересня 2009 року
№951 стосовно безоплатних
оформлення та видачі громадянам
України у 2009 році державних
актів на право власності на зе/
мельні ділянки. З усіх питань
прийнято відповідні рішення. 



М и сьогодні проводимо
спеціальну Всеукраїн/

ську нараду, яка присвячена об/
говоренню питань видачі актів
власності на землю для великої
кількості людей в Україні, які на
це мають право. І я хотіла би по/
чати з того, що сьогодні не про/
сто нарада, це нарада про землю,
а значить про Україну, тому, що
земля завжди була і залишалася
для України абсолютно окремим
поняттям, частиною душі. Зем/
ля, це сутність нашої держави,
це гордість нашої держави. В
найкращих творах українських
письменників оспівана саме зем/
ля. А разом з цим — і боротьба за
межу, боротьба за свій наділ, ра/
зом з тим, всі події, які відбува/
лися в країні навколо землі були
і залишаються центральними. Я
думаю, ви твердо знаєте про що
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АКТУАЛЬНО

11 вересня під головуванням Прем’єр�міністра України
Юлії ТИМОШЕНКО у Жовтневому палаці столиці відбулася
Всеукраїнська нарада з організації безоплатної видачі грома�
дянам актів на землю.

Перед присутніми — керівниками Держкомзему, начальни�
ками його територіальних органів, директорами державних
підприємств, що входять до сфери його управління, зокрема,
Центру державного земельного кадастру, регіональних
інститутів землеустрою, керівниками Держземінспекції, її
регіональних підрозділів, а також представниками централь�
них органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
обласних державних адміністрацій, засобів масової інфор�
мації з промовою виступила Прем’єр�міністр України Юлія
ТИМОШЕНКО. 

В обговоренні надзвичайно важливої для українського
суспільства проблеми, що стосується видачі громадянам актів
на право власності на землю, взяли участь Олег КУЛІНІЧ —
Голова Державного комітету України із земельних ресурсів,
Тетяна ГАЙДУК — виконуюча обов’язки генерального директо�
ра державного підприємства «Центр державного земельного
кадастру», Валентин КІЛОЧКО — директор Черкаського інсти�
туту землеустрою, Світлана БОГАТИРЧУК�КРИВКО — началь�
ник Головного управління Держкомзему у Рівненський області,
Григорій ШАРИЙ — начальник Головного управління Держком�
зему у Полтавській області, Тетяна БАННА — голова Все�
української профспілки «Рідна земля», Анатолій БОНДАРЕНКО
та Микола КУЛИК — ветерани землевпорядної служби із
Вінниччини, Павло КОЗИРЄВ — голова Асоціації малих міст
України, Андрій КОВАЛЕНКО — заступник голови Все�
української Асоціації сільських і селищних голів.

Обговорення започаткованої урядом спрощеної системи
видачі актів було конкретним і конструктивним. Читайте про
це у матеріалах, що пропонуємо нижче.

Юлія ТИМОШЕНКО,
Прем’єр7міністр

України:

—



говорить Конституція України:
громадяни мають право на
власність на землю в межах, виз/
начених законом. Крім того, у
нас є ключовий закон, який був
прийнятий ще в 2001 році — це
Земельний кодекс України. Саме
у ньому статтею 118 передбачено
порядок безоплатної привати/
зації земельних ділянок грома/
дянами України.

Але люди, які традиційно во/
лодіють ділянками землі (це го/
род, сад, присадибна ділянка),
що дісталися їм від діда/прадіда,
зіткнулися з колосальними
проблемами. Вони мусять про/
йти безліч бюрократичних про/
цедур і тому лише 6 млн отрима/
ли акти на землекористування.
Але залишилося ще 6,4 млн лю/
дей, які не можуть пробитися до
жодного кабінету, тому що гро/
шей немає, до жодного коридо/
ру, бо їх там бачити не хочуть.

Уже склалося певне уявлення
про те, що в країні відбувається з
землею. 

Я вірю в те, що у цьому залі
зібралися люди, які щиро хо/
чуть навести лад у всіх процеду/
рах, системах видачі людям
актів на земельне користуван/
ня. Думаю, що і мені як
Прем’єр/міністру, і вам, лю/
дям, які кожен день наполегли/
во працюють, образливо, що в
Україні з’являлися гральна
мафія в гральному бізнесі, газо/
ва мафія в газовому бізнесі, а
сьогодні у людей на слуху «зе/
мельна мафія». Я переконана,
що вам і мені, людям, які уособ/
люють владу і які відповідають
за цю ділянку роботи, не/
приємно чути, що сьогодні лю/
ди так ставляться до системи
набуття свого законного права
на володіння земельною ділян/
кою. 

Я хочу, щоб ми різко, до/
корінно і швидко змінили це вра/
ження про всі установи держав/
ної влади. Я думаю, що люди,
які працюють на державній
службі, скажу м’яко, не завжди
заслуговують такої оцінки.

Ми знаємо, що за останні 10
років створена потужна система
приватних структур, так званих
«прилипал» до державних ор/
ганів влади, які нормально, в гар/
ному темпі, з гарним забезпечен/
ням качають з людей гроші за
кожен чих, крок, кожну деталь,
яку люди мусять отримати у
спілкуванні з цим потужним апа/
ратом надання права на землю. 

Сьогодні, проаналізувавши
всю систему, яка працює зараз
по видачі прав на землю, ми
змінимо все це і як наслідок, на/
решті, змінимо оцінку людей че/
рез відношення влади до них.

Я хочу звернути вашу увагу
на декілька цифр і декілька
фактів. З 6,4 млн людей, яким
сьогодні ще не видані акти зем/
лекористування, майже 5 млн —
це люди похилого віку, це вете/
рани війни, це люди, які живуть
на пенсію, це люди в більшості
своїй живуть у сільській місце/
вості. Вони почуваються незахи/
щеними і самотніми в пробле/
мах, пов’язаних із отриманням
законного права на акт землеко/
ристування і володіння землею.

Хочу сказати, що 6 млн лю/
дей, які отримали ці акти, мож/
на присвоювати звання героїв
України, тому що вони пройшли
всі тортури, які тільки можна
пройти. І коли ми проаналізува/
ли скільки держава заплатила за
видачу 6 млн таких актів, і про/
аналізували скільки грошей лю/
ди заплатили за послуги приват/
них структур, то, чесно, такі
суми вражають. За 6 млн актів,
які вже видані, заплачено майже
10 млрд бюджетом. Це гроші для
кожного бюджету дуже великі,
але ще більше витягнули з ки/
шень людей приватні послуги,
які надаються спеціально ство/
реними і ліцензованими струк/
турами, де ніхто не оцінює, яка
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собівартість послуги, скільки це
коштує і за скільки людям про/
дається. 

Так от, з кишень людей за 6
млн актів, якими вони во/
лодіють, витягнуто більше 13
млрд грн Це ми порахували без
хабарів. А якщо туди ще хабарі
додати? Можна сміливо множи/
ти як мінімум у півтора рази.

Саме тому ми детальнішим чи/
ном проаналізували, що відбу/
вається. І побачили, що процеду/
ра оформлення права власності
на земельні ділянки — це систе/
ма дев’яти кіл пекла. Починало/
ся все, безумовно, з прийняття
рішень радою про те, що людині
видається земля у власність, а
потім їй треба було пройти тери/
торіальний орган охорони куль/
турної спадщини, територі/
альний орган Мінрегіонбуду,
територіальний орган Мінприро/
ди, територіальний орган Міні/
стерства охорони здоров’я, тери/
торіальний орган Держкомлісу,
орган місцевого самоврядуван/
ня, Держводгосп і так далі. І це
не один раз, це — на кожному
кроці.

Як тільки обійшли всі дер/
жавні структури, переходили до
приватних структур і тут вже
людина, пенсіонер в якомусь да/
лекому селі, мусила скоордину/
вати ще свою ділянку з космо/
сом, подивитися, як вона
входить по всіх параметрах на
карту України, і оплачувати це.

Усі ці речі стали непосильни/
ми для 6,4 млн людей України. А
що це значить? Люди не можуть
продати землю, вони не можуть
передати її у спадщину, в оренду,
тобто, по суті, проживши все своє
життя на цій ділянці землі, вони
залишилися в незалежній Укра/
їні з прийнятою Конституцією і
законами безправними, прини/
женими. Їх розглядають як
об’єкт з якого можна зайвий раз
подоїти копійку. От, як склада/
лася ця ситуація. 

Я хочу вибачитися перед тими
людьми, які отримали акти за
таку космічну ціну. Вибачитися
перед тими людьми, які ще не

отримали акти, і не мають ні
шансу, ні можливості, ні надії їх
отримати. 

У середньому приблизно 350
тис. актів видає нинішня систе/
ма за рік. Порахуйте, за скільки
часу 6,4 млн громадян, які ще не
скористалися своїм правом, от/
римали б ці акти? Життя не
вистачить і грошей не вистачить. 

І саме тому я хочу, щоб ми по/
чали з вами системно нищити
земельну мафію, причому так,
щоб викорчувати її. Всі ви, хто
працює на зарплату в цій сис/
темі, маєте повернути їй честь,
совість і повагу людей, і щоб, ви
в історію увійшли як люди, які
прибрали той безлад, який не
давав нормальним громадянам
використати своє право на во/
лодіння земельною ділянкою. Я
сподіваюсь, що у нас це вийде.

Я передивилася пресу за ос/
танні два тижні, всі в один голос
говорять — це утопія, це не/
можливо. Ніколи в житті це не
вирішиться. Як можна 6,4 млн
актів видати безкоштовно? Це
непосильно бюджету, це не допу/
стять місцеві органи самовряду/
вання, органи землеустрою, то/
му що не захочуть втратити свої
тіньові доходи. 

Але робота наша така — треба
доводити, крок за кроком, важко,
нелегко, долати перешкоди і заду/
мане стане реальністю. Коли опо/
зиція критикує початок видачі за/
ощаджень в Ощадбанку по 1 тис.
грн людям як перший транш, я
хочу вам сказати, що з 8,5 млн лю/
дей 6,5 млн ми видали, поки нам
не поставили вето на постанови,
на закони, на бюджетні зміни, по/
ки нам не поставили шлагбаум
діючі чиновники. Я певна, що все
зміниться на краще. 6,5 млн лю/
дей все ж таки отримали по 1000
грн, тому, що ми взялися за цю
справу досить чітко і досить пред/
метно. І далі продовжимо. 

Говорю про це вам для того,
щоб ви не звертали увагу на не/
доброзичливців, які через теле/
бачення, радіо, газети, будуть
зневажати наші наміри щось
змінити. Сподіваюся, що виста/

чить у нас і сил, і натхнення, і ба/
жання. І, безумовно, організа/
ційних здібностей. 

Для того, щоб це стало можли/
вим, ми поміняли все, що треба
було в нормативних базах, і на
сьогодні ми повністю започатку/
вали нову систему і нову форму
спілкування з громадянами. Ви
знаєте, урядова постанова № 844
та ще 2 постанови, прийняті зго/
дом, внесли доповнення, уточ/
нення з огляду нашої практичної
оцінки ситуації. 

Хочу навести зараз вам при/
клад того, як мусить працювати
дозвільна система, система ви/
дачі державних актів, система
спілкування між людиною, дер/
жавою і місцевими органами са/
моврядування. 

Громадянин має звернутися
до місцевої ради всього з 4 доку/
ментами. Крапка. Більше від
громадянина нічого не потрібно.
Перший — це заява, що він хоче
отримати акт на приватизацію
землі, акт на володіння земель/
ною ділянкою. Другий — це
копія паспорта. Копія ідентифі/
каційного коду — це третій доку/
мент. І четвертий — копія доку/
ментів, які свідчать, що ця
земельна ділянка його. Причому
останнє може бути не лише витя/
гом з рішення місцевої ради, а й
колгоспними, навіть церковни/
ми документами. 

Людина передає ці документи
спеціально уповноваженій особі,
і з того моменту йде відлік часу
— 30 днів до отримання відповід/
ного акта. 

Комплект документів сільсь/
ка, селищна, міська рада передає
місцевому органу Держкомзему. 

Щоб ця структура працювала
швидко і ефективно, маємо 2
варіанти. Перший. Держкомзе/
му надано право збільшити
кількість працюючих. Це дуже
добре, тому що ми в цей кризо/
вий час ще даємо людям додат/
кову роботу, добре оплачену і
люди будуть мати цю роботу,
яка вкрай потрібна державі. На
скільки оформлюємо цих лю/
дей? Рівно на стільки, на скіль/
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ки потрібно буде ефективно
організовувати роботу Держ/
комзему.

Другий варіант. Якщо люди
будуть додатково завантажені,
ми даємо право Держкомзему до/
плачувати за працю. Можна буде
заключати трудові угоди. І я про/
шу Держкомзем обов’язково сьо/
годні в протоколі врахувати це.
Тому що нам важливо, щоб ви
працювали ефективно.

Якщо при цьому результату не
буде, тоді потрібно міняти кад/
ри. Тому що ніхто не дасть вико/
нувати цю програму, спустивши
рукава. Ніхто!

Маємо зробити все, щоб у ду/
же стислі терміни завершити ви/
дачу 6,4 млн актів на володіння
землею. 

На що ще я б хотіла звернути
увагу? Я, як Прем’єр/міністр,
дуже добре знаю, як іноді працю/
ють чиновничі вертикалі. Тому
виконання рішень, які прий/
маємо в центрі, будемо досить ре/
тельно контролювати. І саме то/
му я запроваджую таку систему
контролю за процесом роботи.
Передусім це контроль за
Мінфіном. Сьогодні обсяг гро/
шей, який потрібен на вересень,
перерахований Держкомзему. А
вся сума фінансів, яка заплано/
вана для видачі земельних актів,
розпланована помісячно до
кінця року і буде день в день вип/
лачуватися. Але не в тих обся/
гах, які бралися у бюджету в по/
передні роки. Ми детальнішим
чином перевірили собівартість
кожної послуги, і це далеко не ті
ціни, які раніше виставляли
приватні структури. 

І коли ми все це виклали на ар/
куш паперу, то були серйозно
вражені разом з новим керівни/
ком Держкомзему, до речі, я хочу
йому особисто подякувати за те,
що конструктивно, чітко, з пов/
ним розумінням, з дуже добрим
рівнем професіоналізму підійшли
до цієї програми, до її втілення,
підготовки, виконання і т.д. 

Так от — порівняльні цифри.
Приватники вимагали у держа/
ви за оформлення акта на земле/

користування виділити 5,6 млрд
для того, щоб закрити ці 6,4 млн
актів на землекористування. Ко/
ли ми перерахували собівартість
послуги, власне, ціну комп’ю/
терів, ціну транспорту, оренду
транспорту, пальне, зарплату,
папір, все, що потрібно, друк
актів, то вся сума складає 507
млн грн Різниця, я думаю, гово/
рить сама за себе.

Наступне, з понеділка я буду
мати на своєму столі таблицю по
кожній сільській і селищній,
міській раді, по кожному регіо/
нальному відділенню Держком/
зему, і Державного земельного
кадастру. Ми будемо знати,
скільки людей мусять отримати
акти, скільки людей подали за/
яви, скільки заяв передано в
Держкомзем місцевою радою.
Потім скільки видано актів і по
яких актах порушено термін 30
днів. Кожен тиждень я особисто
буду відслідковувати цю табли/
цю. І буду дивитися, де у нас
працює система, а де система не
працює. Будемо приймати відпо/
відні рішення, в залежності від
того, як ця таблиця по кожній
області, по кожному району буде
виглядати. 

Крім того, ми відкриваємо, на
мій погляд, досить дієвий інстру/
мент, — гарячу телефонну лінію
Уряду з цьому питання. Вона
має унікальну пропускну мож/
ливість — це 100/канальна теле/
фонна лінія. Я прошу, занотуйте
номер 8/800/507/30/90. Можна
дзвонити з 8 години ранку до
21.00 з понеділка по суботу. 

Я буду мати повну розкладку
дзвінків по кожному факту,
який будуть піднімати люди. І я
буду реагувати на це особисто, я
нікому це не передоручу і нікому
не дозволю зіпсувати програму,
яка, на мій погляд, є життєво
важливою для громадян Укра/
їни.

Крім того, я думаю, що
кількість громадян, які будуть
мати право на отримання земель/
них ділянок збільшиться. Чому?
Тому що 6,4 млн громадян уже
мають рішення сільської, селищ/

ної або міської ради, що їм земля
виділена. Але є люди, які не ма/
ють таких рішень. До таких
відношу тих, хто на сьогодні вза/
галі ніякими документами не во/
лодіє, а землею користується і
нею користувалися їхні предки.
То ж матимемо перелік грома/
дян, які володіють сьогодні зем/
лею де/факто, але не володіють
де/юре. І я хотіла, щоб до такого
збільшення заяв ми були готові,
щоб у нас був додатковий кошто/
рис, — не виникало проблем з
виїздом на місця де така ділянка
є і нею користуються люди. 

Шановні друзі, сьогодні ми
зібралися для того, щоб підняти
питання, які ще досі не з’ясовані,
можуть завадити програмі в той
час, коли вона буде масштабно і
потужно втілюватися в життя. 

Я хотіла, щоб відбулася діло/
ва, абсолютно предметна розмо/
ва. Ми маємо досягти мети. Те,
що ми зараз намічаємо, потрібне
людям, тим громадянам, які 18
років в незалежній Україні не
можуть добитися ні правди, ні
справедливості, ні людського до
них відношення. Вони іноді
навіть не можуть знайти, хто
відповідає за те чи інше питання
і до кого взагалі стукати, в які
двері. 

Тому сьогодні я досить пуб/
лічно хочу сказати, що за втілен/
ня цієї програми в життя пунк/
том №1 відповідає Прем’єр/
міністр, пунктом №2 відповідає
Олег Кулініч, який очолює Держ/
комзем, пунктом №3 відповідає
новий керівник Державного
земельного кадастру Тетяна
Гайдук, кожен міністр без винят/
ку і кожен з вас, хто мусить ро/
бити свою справу на місцях. 

…Хочу вам всім разом зі мною
побажати і натхнення, і здіб/
ності, і здатності досягати ре/
зультату в цій дуже важливій
державницькій справі. 

Дякую за увагу.
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В перше з моменту створен/
ня галузі, за ініціативи

Прем’єр/міністра України Юлії
Тимошенко, у столиці, місті/
герої Києві вдалося зібрати воєди/
но всю землевпорядну родину.

З усіх регіонів України вперше
зібралися разом державні служ/
бовці територіальних органів
Держкомзему, керівники інсти/
тутів землеустрою, державного
підприємства «Центру держав/
ного земельного кадастру»,
Держземінспекції України. 

Галузь, яка неодноразово пере/
живала трансформації, реорга/
нізації, перепідпорядкування,
нарешті почута керівництвом
держави і відчуває себе по/
трібною суспільству.

Галузь, яку намагалися розтя/
гнути по приватних структурах,
знищуючи її кадровий по/
тенціал, сьогодні отримала
унікальну можливість:

консолідації власних ресурсів;
відновлення професійного
рівня ;

концентрації кадрового по/
тенціалу; 
поновлення довіри Уряду щодо
спроможності виконання дер/
жавних стратегічних програм
Державним комітетом України із
земельних ресурсів як централь/
ного органу виконавчої влади;
відновлення довіри простих
людей до землевпорядників
України.

Завдяки Вашій безпосередній
підтримці, вельмишановна Юліє
Володимирівно, та участі в роз/
в’язанні проблем, що накопичу/
валися десятиліттями в системі
земельних відносин, галузь по/
вернулася обличчям до людей,
намагаючись розрубати вузли за/
регульованості, забюрократизо/
ваності, «тінізації» процесів
оформлення і видачі державних
актів на земельні ділянки, що
споконвічно належали і нале/
жать людям.

Відповідно до доручень Прем’єр/
міністра України, з метою визна/
чення реальної кількості грома/
дян, що на підставі рішень

сільських, селищних, міських
рад мають право на оформлення
у власність земельної ділянки
для індивідуальної забудови,
особистого селянського госпо/
дарства та садівництва в межах
населених пунктів, Держкомзем
в досить короткі терміни (протя/
гом червня/липня) проінвента/
ризував та сформував реєстр
осіб, які мають отримати дер/
жавні акти власності на землю.

Якщо брати за основу кіль/
кість громадян, які мають право
на безоплатну приватизацію зе/
мельних ділянок, а це близько
15 млн осіб, то внаслідок склад/
ності процедури оформлення ли/
ше 6 млн людей за 16 років змог/
ли отримати правовстановлюючі
документи на свою власність.

В цілому по державі, якщо
арифметично розкласти показ/
ники оформлення земельних
ділянок, виділених за процеду/
рою безоплатної приватизації,
швидкість оформлення і видачі
актів на землю становила близь/
ко 375 тис. актів на рік.
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ІЗ ВИСТУПІВ 
УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАРАДИ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ ГРОМАДЯНАМ АКТІВ НА ЗЕМЛЮ

Олег КУЛІНІЧ,
Голова Державного комітету України 
із земельних ресурсів:

Є НАДВИПРОБУВАННЯМ»

«СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ВИДАЧІ
ГРОМАДЯНАМ АКТІВ НА ЗЕМЛЮ 

для землевпорядної галузі

— …

АКТУАЛЬНО



Сьогодні, виходячи з система/
тизованих даних в розрізі
адміністративно/територіальних
утворень, понад 6,4 млн грома/
дянам необхідно виготовити
майже 10 млн актів на землю.
Тобто за кілька місяців, з
терміном опрацювання техніч/
ної документації, виготовлення і
реєстрації державного акта 30
робочих днів, спростивши проце/
дуру оформлення до рівня відно/
син громадянин — сільська
(селищна), міська рада — Держ�
комзем — громадянин, ми маємо
здолати шлях, який країна дола/
ла більш ніж 16 років! 

Якщо порахувати до того ж
вартість офіційних платежів (не
кажучи про неофіційні стягнен/
ня з простих громадян) за виго/
товлення проекту землеустрою,
оформлення картографічних ма/
теріалів, друк, реєстрацію і вида/
чу державних актів — фактично
в приватних кишенях осідали
мільярди гривень, що правдами і
неправдами відбиралися з бюд/
жетів українських сімей.

Сьогоднішні кроки Уряду
спрямовані на безоплатне надан/
ня цієї послуги громадянам і
відповідне відшкодування з дер/
жавного бюджету коштів пере/
важно на заробітну платню для
фахівців, що вже з 1 вересня роз/
почали реалізацію стратегічної
програми.

Не дивлячись на скепсис опо/
нентів, Держкомзем підтверд/
жує реалістичність спрощеної
процедури видачі громадянам
актів на землю, маючи кон/
кретні розрахунки формування
виробничих бригад в розрізі
регіонів (близько 13 тисяч бри/
гад), наповнення виробничим
потенціалом регіональних інсти/
тутів землеустрою і філій «Цент/
ру ДЗК».

Рішенням Уряду на 4100 осіб
збільшено чисельність держав/
них службовців у структурі
Держкомзему і його терито/
ріальних підрозділах, понад 17
тис. фахівців мають влитися до
галузевих трудових колективів
та забезпечити незворотний ха/

рактер дії спрощеної процедури
по організації безоплатної видачі
громадянам актів на землю.

Аналізуючи кількість та
структуру категорій громадян,
що отримали рішення про прива/
тизацію земельної ділянки, але
не оформили державні акти на
землю, найбільшою є їх кіль/
кість у таких областях : 

Вінницькій — 440,9 тис. осіб, 
Донецькій — 364,4 тис. осіб, 
Сумській — 357,7 тис. осіб, 
АР Крим — 357 тис. осіб, 
Дніпропетровській — 346,2
тис. осіб, 
Харківській — 315 тис. осіб, 
Кіровоградській — 301 тис.
осіб, 
Черкаській — 281 тис. осіб. 
І саме на ці регіони закценто/

вано увагу щодо збільшення чи/
сельності та посилення кадрово/
го потенціалу. 

З метою прискорення та дося/
гнення високої результативності
виробничого процесу Держком/
зем опрацював та підготував
відповідний наказ щодо порядку
та механізму використання пла/
ново/картографічних матеріалів,
що виготовляються в рамках ре/
алізації проекту Світового банку.

Зважаючи на те, що виконан/
ня земельно/кадастрових робіт є
найбільш тривалим та складним
компонентом в загальному ком/
плексі заходів, використання
матеріалів аерофотозйомки дає
можливість суттєво здешевити
та прискорити виробничий
процес.

Водночас, Держкомзем від/
працював та надав для орга/
нізації роботи регламент ре/
алізації процедури з безоплатної
видачі громадянам державних
актів, зразки звернень до голів
органів місцевого самоврядуван/
ня, зразки заяв громадян, фор/
ми облікових документів, які
мають на меті впорядкувати на/
шу роботу. 

На сьогодні в усіх головних
управліннях та Рескомземі АР
Крим розроблено і затверджено
плани невідкладних дій щодо
безоплатної видачі громадянам

державних актів на право влас/
ності на земельні ділянки.
Визначено відповідальних пра/
цівників з координації та по/
стійного моніторингу стану без/
оплатного оформлення і видачі
громадянам державних актів. 
За усіма районами і містами, де
здійснюватиметься відповідна
робота, закріплено працівників
регіональних органів Держком/
зему.

Наприкінці серпня в регіонах
проведено виробничі наради за
участю керівників районних і
міських підрозділів Держкомзе/
му, держаних інститутів земле/
устрою, структурних підрозділів
Центру державного земельного
кадастру. На цих нарадах роз/
поділено обсяги робіт в розрізі
всіх населених пунктів. 

До голів сільських селищних
та міських рад вже направлено
понад 12 тис. звернень щодо ор/
ганізації робіт по збору заяв гро/
мадян для безоплатного одер/
жання ними державних актів.

Для виявлення та протидії ви/
користанню схем незаконного
отримання і відчуження земель/
них ділянок ухвалено порядок
взаємодії між Державним комі/
тетом фінансового моніторингу
України та Держкомземом. 

Виходячи з розроблених конт/
рольних графіків виконання
робіт за спрощеною процедурою,
Держкомзем визначив завдання
— щомісячно опрацьовувати,
реєструвати та видавати грома/
дянам України понад 1,5 мільйо/
ни актів. 

Важливо відзначити, що спро/
щена процедура видачі гро/
мадянам актів на землю для
землевпорядної галузі є надви/
пробуванням, оскільки в обме/
жених часових параметрах ма/
ють одночасно і синхронізовано
реалізовуватися процеси вироб/
ничої діяльності, масштабної
кадрової роботи, формування ав/
томатизованих інформаційних
систем, наповнення бази держав/
ного земельного кадастру, інтен/
сифікації робіт в рамках проекту
Світового банку тощо.
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Зважаючи на важливість зав/
дання, користуючись мож/
ливістю цього зібрання, звертаю/
ся до керівників структурних
підрозділів Держкомзему та
підпорядкованих підприємств.
На вас сьогодні дивиться вся
країна, на вас покладено коло/
сальну відповідальність за ре/
алізацію цієї програми. Від вас
залежить як доля громадян, які
мають право на оформлення дер/
жавного акта на земельну ділян/
ку, так і подальша перспектива
землевпорядної галузі.

Ви знаєте мною доведено
відповідний наказ Держкомзему
щодо перенесення графіків
відпусток. Вважаю, що галузь
вже достатньо відпочила і вже
давно час взятися за роботу. Кон/
троль за дотриманням графіків
виконання робіт та реалізації
спрощеної процедури видачі
актів ми здатні забезпечити і
відповідно досить жорстко спи/
тати. 

Візьму на себе сміливість,
шановна Юліє Володимирівно, 

від імені представників багато/
тисячного колективу Держком/
зему, які присутні на цій
нараді, запевнити Вас у спро/
можності забезпечити реалі/
зацію визначеної державної
програми, яка має виправдати
очікування наших людей, вті/
лити в життя конституційні ви/
моги по гарантуванню права
власності громадян на землю,
сформувати відношення до
землі, як до основного наці/
онального надбання. 
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Тетяна ГАЙДУК,
виконуюча обов’язки генерального директора
державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру»:

«ЗМІНИ ПРОЦЕДУРИ
ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧІ АКТІВ

дадуть можливість реалізувати
свої конституційні права

НЕЗАХИЩЕНИМ
ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ»

Ц ентр ДЗК у своєму складі
має 27 підрозділів (філій)

— 24 регіональні, Київську облас/
ну, Севастопольську та Київську
міські філії; 563 районних
(міських) відділів філій Центру
ДЗК, що працюють в районних
центрах та містах обласного
підпорядкування по всій тери/
торії України. У регіональних
філіях та їх відділах працює 4 ти/
сячі 261 працівник. Як бачимо,
Центр ДЗК має розгалужену ме/
режу територіальних підрозділів.

До сьогодні, оформлення та
реєстрація документів, що посвід/

чують право власності на земельну
ділянку, здійснюється громадяни/
ном України у такому порядку:
1. Громадянин, який отримав

рішення органу місцевого са/
моврядування щодо передачі
земельної ділянки у власність,
звертається до землевпорядної
організації для розробки
технічної документації щодо
складання державного акта на
право власності на земельну
ділянку.

2. Землевпорядна організація
виконує необхідні землевпо/
рядні роботи, розробляє тех/

нічну документацію, пого/
джує її у відповідних держав/
них органах та передає не/
обхідні матеріали до Центру
ДЗК для перевірки. 

3. Центр ДЗК здійснює необхідні
перевірки та заповнює бланк
державного акта.

4. Заповнений бланк державного
акта підписується органом
місцевого самоврядування та
територіальним органом Держ/
комзему і передається до рай/
онного (міського) відділу філії
Центру ДЗК для державної
реєстрації, видачі власнику,
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внесення відповідних відомо/
стей до бази даних державного
реєстру земель.
З 1 вересня 2009 року постано/

вою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 року № 844
«Деякі питання реалізації права
власності на землю громадянами
України у 2009 році» впровад/
жений Порядок безоплатного
оформлення та видачі громадя/
нам України у 2009 році держав/
них актів на право власності на
земельні ділянки, відповідно до
якого суттєво спрощена проце/
дура отримання громадянами
України безоплатно у власність
земельних ділянок для обслуго/
вування жилого будинку і госпо/
дарських будівель, ведення
особистого селянського госпо/
дарства та садівництва, яка по/
лягає у наступному:

1. З метою забезпечення мож/
ливості громадян у кожному на/
селеному пункті скористатися
спрощеною процедурою оформ/
лення державних актів на право
власності на земельну ділянку,
сільським, селищним, міським
радам рекомендовано сприяти
територіальним органам Держ/
комзему у їх діяльності, зокрема
шляхом організованого прий/
мання документів від громадян.

Відтепер громадянину не
потрібно опікуватись станом
оформлення його правовстанов/
люючого документа, а достатньо
лише звернутися із заявою про
оформлення та видачу держав/
ного акта до органу місцевого са/
моврядування та через 30 робо/
чих днів отримати державний
акт на право власності на земель/
ну ділянку. 

Обов’язки із забезпечення
процедури оформлення та видачі
державного акта покладені на те/
риторіальні органи Держкомзе/
му, а не на громадянина.

2. Після надходження від гро/
мадянина заяви про оформлення
та видачу державного акта тери/
торіальний орган Держкомзему
укладає:

договір на розроблення тех/
нічної документації з Центром

ДЗК або іншим підприєм/
ством, які входять до управ/
ління Держкомзему; 
договір на державну реєстра/
цію державного акта з Цент/
ром ДЗК.
У рамках зазначених дого/

ворів здійснюється розроблення
та погодження технічної доку/
ментації, оформлення, реєстра/
ція та видача державного акта
власнику, внесення відомостей
до бази даних державного
реєстру земель.

Станом на 14 серпня 2009 року
кількість громадян України, які
мають право на безоплатну при/
ватизацію, становить близько 14
млн 460 тис. осіб. 

Скористалися своїм правом та
отримали відповідні рішення
місцевих рад близько 12 млн 400
тис. осіб. Майже 6 млн осіб
(41,4%) отримали державні ак/
ти. Кількість громадян, які не
отримали державні акти, стано/
вить 6,4 млн (51,6%). 

Наявність технічної докумен/
тації щодо виготовлення право/
встановлюючих документів на
земельну ділянку, у тому числі,
що розробляється, становить 510
тис. документацій. Тобто не/
обхідно розробити близько 7 млн
технічних документацій для за/
безпечення належної передачі
земельних ділянок громадянам
України із земель державної
власності. 

Центром ДЗК проаналізовано
стан готовності та потужність
своїх структурних підрозділів
щодо забезпечення реалізації
Порядку безоплатного оформлен/
ня та видачі громадянам України
у 2009 році державних актів.

Загальна кількість технічних
документацій, які можуть роз/
роблятися філіями та відділами
філій Центру ДЗК за місяць,
становить близько 63 тисяч, тоб/
то 252 тисячі за чотири місяці.
Для забезпечення реалізації
постанови Кабінету Міністрів
України № 844 Центр ДЗК та
інші підприємства, що входять
до сфери управління Держкомзе/
му, мають щомісячно розробля/

ти 1 млн 898 тисяч технічних до/
кументацій.

За статистичними даними
Центром ДЗК щомісячно реє/
струється 209 тисяч земельних
ділянок, тобто 836 тисяч реє/
страцій за чотири місяці. Для за/
безпечення реалізації постанови
Кабінету Міністрів України 
№ 844 Центр ДЗК має зареєстру/
вати близько 7 млн державних
актів на право власності на зе/
мельну ділянку або близько 80
тисяч державних актів в день,
відповідно — 3 державні акта в
секунду.

Таким чином, обсяги робіт, які
потрібно виконати структурними
підрозділами Центру ДЗК, є дуже
значними, особливо це стосується
кількості необхідних робіт на
місцевості, обстежень земельних
ділянок та визначення їх меж. 
За таких умов важлива скоордино/
вана робота працівників Центру
ДЗК, територіальних органів
Держкомзему та представників
органів місцевого самоврядування. 

З метою забезпечення ре/
алізації постанови Кабінету
Міністрів України № 844 Цент/
ром ДЗК вживаються такі захо/
ди: 

спільно з Держкомземом роз/
роблені необхідні методо/
логічні документи, зокрема,
розроблено Регламент ор/
ганізації безоплатного оформ/
лення та видачі громадянам
України у 2009 році держав/
них актів на право власності
на земельні ділянки, форми
типових договорів, технічних
документів, заяв, тощо; 
призначені особи, відпові/
дальні за напрямки робіт із
розроблення технічної доку/
ментації та реєстрації держав/
них актів; 
створено координаційну групу
з виконання постанови Кабі/
нету Міністрів України № 844;
проведені спільні наради на
центральному та регіонально/
му рівнях між керівниками
органів Держкомзему та
структурних підрозділів Цен/
тру ДЗК; 
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здійснені роботи із створення
мобільних груп для проведен/
ня польових, геодезичних
робіт, необхідних для визна/
чення меж земельних ділянок
(створено 274 геодезичні бри/
гади);
сформовані вимоги до про/
грамного забезпечення для
обліку документів, розроблен/
ня яких необхідне для
реєстрації та видачі громадя/
нам України державних актів;
розроблено механізм недопу/
щення випадків повторної
оплати землевпорядних робіт
та послуг з реєстрації держав/
них актів.
Для виконання фактичних об/

сягів робіт, тобто видачі близько
7 млн державних актів, Центру
ДЗК потрібно залучити за стро/
ковими договорами майже 17 ти/
сяч працівників, з яких: близько
8 тисяч працівників для геоде/
зичних робіт (4 тисячі польових
бригад), близько 6 тисяч пра/

цівників для камеральних робіт
та близько 3,2 тисячі реєстра/
торів.

Також для забезпечення ви/
щезазначеного об’єму робіт не/
обхідно використати геодезично/
го обладнання близько 4,3 тисячі
одиниць та поповнити парк
комп’ютерної техніки (Центр
ДЗК вже провів процедуру за/
купівлі комп’ютерної техніки),
але все це можливо за умови
своєчасного виділення коштів
Урядом.

Завдяки реалізації постанови
Уряду № 844 до бази даних дер/
жавного реєстру земель будуть
внесені дані про понад 7 млн зе/
мельних ділянок та їх власників.
А це, в свою чергу, сприятиме:

формуванню найбільш повно/
го централізованого обліку зе/
мельних ділянок та просторо/
вих даних щодо них;
гарантуванню всіх передбаче/
них законом прав громадяни/
на на земельну ділянку; 

здійсненню моніторингу та
контролю використання зе/
мель державними органами із
застосуванням оновлених пла/
ново/картографічних матері/
алів;
забезпеченню доступу до не/
обхідної, актуальної інфор/
мації землевласникам та зем/
лекористувачам, державним
органам влади та органам
місцевого самоврядування.

У цілому роботи з видачі
державних актів громадянам з ве/
ресня цього року повинні забезпе/
чити остаточне завершення
складного етапу земельної рефор/
ми, який спрямований на збіль/
шення ринкового обігу земель/
них ділянок та забезпечення їх
ефективного використання при/
ватними особами, тобто грома/
дянами України і найголовніше
— дасть можливість реалізувати
свої конституційні права неза/
хищеним верствам населення.
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Валентин КІЛОЧКО,
директор Черкаського інституту землеустрою

«МИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ДОПОМОГТИ
ЛЮДЯМ СТАТИ РЕАЛЬНИМИ

ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЛІ»

С ьогодні ми зібралися для
обговорення реалізації

завдань, визначених постановою
Кабінету Міністрів України від
05.08.2009 року № 844 щодо за/
хисту конституційних прав гро/
мадян України на землю.

Всі ви знаєте, що земельна ре/
форма в Україні здійснюється з
часів проголошення її незалеж/
ності. За ці роки право приватної

власності на землю набули
мільйони громадян. Проблеми
реформування земельних відно/
син завжди залишаються в
центрі уваги простих людей, ор/
ганів виконавчої влади та місце/
вого самоврядування.

Хочу наголосити, що нарада
такого рівня, присвячена
вирішенню проблем набуття
прав громадян на землю під голо/
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вуванням Прем’єр/міністра, про/
водиться в Україні вперше.

Це складний екзамен для
всієї землевпорядної галузі дер/
жави, який повинен дати
серйозний поштовх для її роз/
витку, адже зібрати весь реаль/
ний виробничий потенціал
землевпорядної служби, спря/
мувати й організувати його
чітку, злагоджену й ефективну
роботу з органами місцевого са/
моврядування і виконавчої вла/
ди та простими людьми, які жи/
вуть в селах і містах нашої
держави, нелегко. За 4 місяці
ми повинні виконати землевпо/
рядні та земельно/кадастрові
роботи, які за обсягом більші,
ніж виконані за 18 років прове/
дення земельної реформи.

На мою думку, землевпоряд/
на галузь нашої держави знахо/
диться зараз в тяжкому стані.
Протягом багатьох років Держ/
комзем України був об’єктом
для різних експериментів. Він
постійно знаходився в стадії ре/
формування та реорганізації,
внаслідок чого втрачено знач/
ний кадровий потенціал, а поса/
ди керівників різного рівня ста/
ли, на жаль, предметом
розподілу за квотами політич/
них сил. Як результат, у
більшості випадків, стають
керівниками тих чи інших ла/
нок люди, які не мають ніякого
відношення до землевпорядної
справи.

Для успішного виконання над/
звичайно великої за своїм обся/
гом роботи сьогодні нам потрібно
вирішити такі проблеми:

Перше — це забезпечення про/
цесу виконання робіт не/
обхідним обсягом фінансових ре/
сурсів. Ми вже розпочали
роботи, навіть за відсутності
фінансування. Проте, інститути
землеустрою, підрозділи Центру
державного земельного кадастру
не мають в достатній кількості
обігових коштів для продовжен/
ня роботи. Ще 2/3 тижні і ми
змушені будемо припинити робо/

ти. Тому, вельмишановна Юліє
Володимирівно, просимо Вас
взяти під особистий контроль за/
значену проблему.

Друге — це необхідність вре/
гулювання залучення до вико/
нання робіт працівників приват/
них ліцензованих структур. Їх
робота можлива за умови укла/
дення з ними договорів оренди
геодезичних вимірювальних
приладів, автомобілів та інших
матеріальних ресурсів.

Третє — це налагодження кон/
структивної і ефективної спів/
праці органів земельних ресурсів
з місцевими органами самовря/
дування та адміністраціями.

Розпочата нами робота уже по/
казує, що не всі сільські і міські
голови правильно розуміють зав/
дання постанови Кабінету
Міністрів України, є спроби на/
дати їй політичного забарвлення
і не бажання зрозуміти, що в пер/
шу чергу це робиться для про/
стих людей. Адже сьогодні дер/
жавні акти на землю в населених
пунктах, садових товариствах
отримали, переважно, заможні
люди, а пенсіонери, багатодітні
сім’ї, працівники соціальної та
бюджетної сфери, на жаль, не
мають коштів для оплати таких
робіт.

Шановні землевпорядники!
Ми з вами зобов’язані своєю зла/
годженою працею допомогти лю/
дям стати реальними власника/
ми землі, дати поштовх для
розвитку цивілізованого ринку
землі в Україні.

Після завершення цієї роботи,
напрацьовану взаємодію і досвід
співпраці потрібно застосувати
для подальшого реформування
земельних відносин в Україні.
Направити свої зусилля на ефек/
тивне використання і охорону
земельних ресурсів держави,
проведення розмежування зе/
мель державної і комунальної
власності, встановлення меж на/
селених пунктів, оновлення пла/
ново/картографічної основи та
землеустрою адміністративно/

територіальних утворень, оцінки
земель, розвитку ринку земель
тощо.

Для успішного вирішення
проблем земельних відносин в
Україні Держкомзем має стати
одним із найважливіших цент/
ральних органів виконавчої вла/
ди для всіх галузей економіки
України, адже всі галузі народ/
ного господарства базуються і
розвиваються на землі, яка є
найбільшим багатством народу
України.

Саме тому державна влада по/
винна забезпечувати відповідне
фінансування органів земельних
ресурсів. Сьогодні в Україні не
виконується норма Закону Укра/
їни «Про плату за землю» в тій
частині, яка визначає викорис/
тання 30% зібраних коштів на
потреби землеустрою, земельно/
го кадастру та охорони земель,
кошти від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісо/
господарського виробництва зна/
ходяться роками на рахунках і
депозитах органів місцевого са/
моврядування і не використову/
ються за цільовим призначен/
ням. Відсутність належного
фінансування призвело до того,
що ми разом з вами здійснюємо
земельну реформу на планово/
картографічній основі, виготов/
леній за часів радянської Укра/
їни, використовуємо матеріали
ґрунтових обстежень 30/ти
річної давності, користуємось
бонітуванням ґрунтів і еко/
номічною оцінкою радянської до/
би. Все згадане негативно впли/
ває на оперативність у вирішенні
проблем регулювання земельних
відносин, якість прийнятих
управлінських рішень, зрештою,
і на міру відповідальності за такі
рішення.

Вельмишановна Юліє Володи/
мирівно! Землевпорядники Ук/
раїни щиро вдячні Вам за увагу і
розуміння проблем землевпоряд/
ної галузі і сподіваються на по/
дальшу тісну, плідну співпрацю. 
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Я нова людина в системі
Держкомзему. Перші вис/

новки, які я зробила, аналізуючи
стан справ на дорученій ділянці
роботи, що управлінський ме/
ханізм в нашій галузі сформо/
ваний не професійно, а значить і
не ефективно функціонує. При/
чини зрозумілі: розбалансування
повноважень, часта зміна ке/
рівництва, низьке матеріально/
технічне забезпечення, відсут/
ність вертикалі управління. 

Складається враження, що в
державі наявні сили, які
зацікавлені в тому, щоб в земель/
них відносинах України якнай/
довше був безлад — у мутній воді
краще ловити рибу. Тому й не
дивно, що сьогодні в інфор/
маційному просторі все частіше
обговорюють кричущі випадки,
коли окремі особи і клани во/
лодіють не однією сотнею гек/
тарів цінних українських зе/
мель. В той же час, український
селянин так і не зміг остаточно
узаконити свій клаптик землі.

Хіба може бути інакше, якщо
управлінська структура галузі
виглядає таким чином:

Головна структура — Держ/
комзем, головне управління
Держкомзему в області — уп/
равління в районі — це окрема
вертикаль, далі самі собі госпо/
дарі — сільські землевпорядни/
ки. «Держава в державі», яка
підпорядкована сама собі і пра/
цювала лише на себе — Центр
ДЗК з його філіями в областях і
підрозділами в районах. Ана/
логічно до останнього часу пра/
цювала і земельна інспекція. Без
належної уваги і підтримки по/
троху занепадали державні
інститути землеустрою. Відчув/
ши можливість заробити, напло/
дилась величезна кількість при/
ватних структур — тільки на
маленькій Рівненщині їх 90! Не
заперечуючи право приватного
бізнесу в рамках закону здійсню/
вати відповідну діяльність (серед
них є досить професійні),
більшість з них — заробітчани на
селянах. Така розрізнена і неско/
ординована діяльність різних
структур і не могла дати пози/
тивного результату.

А люди, маючи проблеми
пов’язані з землею, звертаються
насамперед до влади — до най/
ближчої ланки — районного уп/
равління. І важко пояснити, що:

прийняття рішення залежить
від депутатів (яких же самі й
обрали) чи від районної
адміністрації, яка без пого/
дження з громадою розпоря/
джається землями запасу;
виготовлення документації —
від приватної фірми, у якої за/
хмарні розцінки, іноді від/

сутній навіть юридично
оформлений договір і нуль
відповідальності;
реєстрація та видача держав/
ного акта — функція філії
ДЗК, яка не підпорядкована
районному керівнику.
Тому, коли новий Голова

Держкомзему почав скеровувати
свої зусилля на наведення поряд/
ку, реакцією на його дії став ве/
реск, що піднявся в ЗМІ, під
стінами Кабміну. Мета була про/
ста: вплинути на думку Прем’єр/
міністра і домогтися заміни
керівника. Приємно констатува/
ти, що відповіддю на дії модних в
України «рішайл» були останні
постанови Уряду, які за своєю
суттю є досить революційними і
спрямовані на забезпечення кон/
ституційних прав на землю
нашим громадянам.

Перші кроки з удосконалення
управлінської структури зроб/
лені: Держкомзем, по суті, набув
статусу міністерства; досить пра/
вильним є рішення щодо відне/
сення Держземінспекції до струк/
турного підрозділу центрального
апарату Держкомзему, а її тери/
торіальних підрозділів до складу
територіальних органів Держ/
комзему. Вважаю за доцільне за/
пропонувати аналогічно врегулю/
вати діяльність Центру ДЗК. Як
логічне завершення формування
жорсткої вертикалі, варто було б
подумати про підпорядкування
сільських, селищних і міських
землевпорядників районним і
міським управлінням Держком/
зему, в решті/решт чітко визна/
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чивши їх обов’язки і повноважен/
ня, в тому числі надавши права
контролю за дотриманням зе/
мельного законодавства.

Нашим органам було б набага/
то легше, якщо б у їх складі пере/
бували інженери/землевпоряд/
ники сіл, селищ та міст, це
забезпечувало б вплив на процеси
на первинному рівні. Звичайно,
політика розвитку грома/
дянського суспільства передба/
чає надання широких повнова/
жень місцевій громаді щодо
розпорядження, в тому числі і
місцевими ресурсами. Законом
передбачено розмежування зе/
мель державної і комунальної
власності, постає необхідність
створення на місцевому рівні ко/
мунальних кадастрів земель, які
мають бути первинною структу/
рою державного земельного када/
стру. А це, у свою чергу, встанов/
лює принципово нові стандарти
до професійного рівня комуналь/
них землевпорядників. На жаль,
рівень цих спеціалістів на місцях
не дає змоги виконати у повній
мірі завдання, які ставить перед
ними сьогодення. Хотілося б,
щоб на цей процес впливали ор/
гани Держкомзему — перевіряли
кваліфікації цих осіб при при/
значенні їх на такі відповідальні
посади. 

Другою умовою, яка забезпе/
чить нам можливість наведення
порядку, є необхідність прискори/
ти створення АСДЗК, яка діяти/
ме, починаючи з первинної ланки
(району), в масштабах держави за
єдиними правилами, кодами до/
ступу, навченими людьми і що
особливо важливо — з високим
ступенем захисту інформації.

Зважаючи на величезний об/
сяг завдань, які ставляться перед
Держкомземом, розуміючи від/
повідальність за їх виконання
перед урядом, нам, працівникам
галузі, необхідно мобілізувати
увесь кадровий, професійний,
інтелектуальний потенціал, ма/
теріально/технічні ресурси. Ми
розуміємо ризики, які очікують
землевпорядну службу: блоку/
вання певними політичними си/
лами виконання постанови уря/

ду, вичікувальна позиція деяких
органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, су/
против ліцензіатів — приватників
(підтримуємо нові Ліцензійні
умови з їх високими вимогами).

На Рівненщині проведена масо/
ва організаційна робота: зустрічі з
усіма сільськими головами, інфор/
мування населення через засоби
масової інформації, підписано
відповідне розпорядження голови
обласної державної адміністрації
та надіслано до органів місцевого
самоврядування лист голови об/
ласної ради. Однак кількість пода/
них заяв за перший тиждень не
відповідає очікуванням. Не
сприяє виконанню постанови і
істерія в деяких заполітизованих
ЗМІ та, особливо, в Інтернеті.

Методологічні питання (регла/
мент роботи, порядок дій, типові
угоди, калькуляцію витрат)
успішно розв’язує Держкомзем.
Законодавчі ініціативи регіонів
теж останнім часом активно уза/
гальнюються і подаються в
Комітети Верховної Ради (ось
тільки коли Верховна Рада роз/
почне їх розглядати); однак є
проблеми, які в силі розв’язати
Кабінет Міністрів України:

1. У зв’язку із прийняттям роз/
порядження Кабінету Міністрів
України від 10.04.2008 № 610/р
«Деякі питання розпорядження
земельними лісовими ділянка/
ми», в областях складається
вкрай напружена ситуація, яка
має негативний вплив на гірни/
чо/будівну галузь регіонів.

Наочним прикладом є
діяльність виробника торфо/бри/
кетної продукції ДП «Рівнеторф»,
яким відповідно до виконання об/
ласної програми розвитку торф’я/
ної галузі на період до 2010 року
«Торф Рівненщини», отримано
спеціальний дозвіл від 17.07.2006
№ 4291 на видобування торфу ро/
довища «Гряда» на території Во/
ронківської сільської ради Воло/
димирецького району Рівненської
області.

Витрати підприємства пов’я/
зані з будівництвом згаданого це/
ху і дозвільною документацією
склали 1,2 млн грн, з яких

більше 90% — кошти державно/
го бюджету. Робота по видобу/
ванню торфу цього родовища і
відповідно виробництво торфо/
брикету не проводиться.

З аналогічною ситуацією сти/
каються десятки інших підпри/
ємств області, оскільки близько
40% площі — землі лісового
фонду, а практично всі торфоро/
довища розташовані на особливо
цінних землях.

Зважаючи на вищевикладене,
пропонуємо:

—внести доповнення до 2/го
абзацу розпорядження Кабінету
Міністрів України від 10.04.2008
№ 610/р: після слів «… із зміною
цільового призначення» — сло/
вами «крім випадків використан/
ня земельних лісових ділянок
для розробки родовищ корисних
копалин в межах площ, визначе/
них спеціальними дозволами».

2. Розпорядження щодо зе/
мель Міністерства оборони. На/
приклад, на Рівненщині ВАТ
«Любомирський вапняно/силі/
катний завод» є одним із най/
більших підприємств у галузі
виробництва будівельних мате/
ріалів і забезпечує робочими
місцями понад 450 осіб.

За погодженням з керівниц/
твом 233/го Рівненського загаль/
новійськового полігону, підпри/
ємством у 1999 році отримана
ліцензія на видобування пісків
Річицького родовища на тери/
торії полігону терміном на 20
років. Однак, заборона КМУ (до/
ручення КМУ від 31.07.2007
№4889/3/1/07) зупинила переда/
чу земель Міноборони під
ліцензійною площею. На сьогодні
запаси сировини на попередньо
відведених кар’єрах заводу ви/
черпані, що може призвести до
повної зупинки виробництва.

Необхідне окреме рішення
КМУ щодо вилучення зі складу
земель Міноборони, які знахо/
дяться в розпорядженні 233/го
Рівненського загальновійсько/
вого полігону, земельної ділян/
ки площею 54,2 га та передачі її
до земель запасу Малолюбашан/
ської сільської ради для розроб/
ки Річицького родовища пісків.
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Нині галузь не в найкращо/
му стані. Майже щорічна

реорганізація служби вимивала
фахівців, занурювала діяльність
органу виконавчої влади у вузь/
ко відомчу паперову мішуру,
відволікаючи державних служ/
бовців від об’єктів управління —
землі та земельних відносин, від
виконання важливих для країни
завдань і робіт.

Нарешті ми відчули довіру і
побачили реальну конкретну ро/
боту і чітке завдання. Але щоб
піднятись на гору Фудзіяма, спо/
чатку потрібно набратися сил, —
говорять у країні, де сходить сон/
це. Тому, не чекаючи коштів, в
області за останній місяць прове/
дена відповідна підготовча робо/
та, сформовано списки землев/
ласників, що не посвідчили
право в розрізі кожного села, се/
лища, району, міста; проводить/
ся оперативна робота органами
місцевого самоврядування, зем/
левпорядниками сільських рад,
відпрацьовані робочі механізми
виконання постанови на місцях.

Що необхідно терміново дооп/
рацювати на законодавчому рівні?

Історично склалося, що за ста/
тутом колгоспного двору садиба
селянина мала 61 сотку. Міста

ввібрали в себе сотні сіл із сфор/
мованими цілісними земельни/
ми ділянками, які більші за
розмірами, ніж існуючі норми
безоплатної приватизації на об/
слуговування житла — 10 соток
у місті та 25 соток у селі. Прива/
тизуючи садиби, ми на виконан/
ня норм Земельного кодексу,
(який в день прийняття уже за/
старів на 10 років, і потрібно не
доопрацьовувати, а терміново
кодифікувати земельне законо/
давство, приймати новий Зе/
мельний кодекс), змушені нада/
вати і виготовляти 2, а то й 3
державні акти на одну садибу,
виділяючи і в містах, і в селах
ділянки під особисте селянське
господарство. Все, що більше 
10/ти чи 25/ти соток — ОСГ. 
В результаті, маєш 1 сотку ОСГ
— ти не безробітний. Але ж це
надумане, не має економічного
обґрунтування і просторового
сенсу. Потрібно: 1 садиба — 1
державний акт. І це логічно і
традиційно! Знявши проблему,
ще зекономимо 40% коштів та
збережемо цілісність садиб. 

На черзі — єдиноспадковість і
неподільність ділянок, але це
окрема тема розмови.

З огляду на те, що постанова
зобов’язує працювати оператив/
но, варто визначитися з роботою
районних архівів щодо надання
людям витягів, адже рішення
місцевих органів, прийняті до
2000 року, уже знаходяться в
архівах. А там є проблеми —
відсутня необхідна технічна ба/

за, також на виконання послуг
потрібні кошти.

Зупинюся ще на одній проб/
лемі — необхідності вдоскона/
лення існуючих порядків і регла/
ментів. У Семенівському районі
Полтавської області необхідно
посвідчити 17 тисяч ділянок. На
кожну ділянку 5 актів прийому/
передачі, окремо по 2 договори
на кожну земельну ділянку у
двох примірниках. Думаю, що
система документообігу потре/
бує суттєвого спрощення.

Є проблеми і з друкуванням
бланків. Кадастровим центрам
терміново потрібні струйні чи ма/
тричні принтери, тому що тепло/
вий нагрів бланків державних
актів псує їх і уповільнює роботу. 

Необхідно внести зміни в по/
рядок 50/кратної компенсації за
зіпсований бланк, що становить
250 грн за один бланк, також
централізовано надрукувати
сотні тисяч бланків актів прийо/
му/передачі та типових дого/
ворів. 

Впевнений, що спрощення до/
кументообігу, особливо в частині
руху документації, введення
журнального обліку, укладання
одного договору на кілька зе/
мельних ділянок, групу земле/
власників дозволить не плутати/
ся в паперах, а більше часу
виділити на роботу на місцевості
— безпосередньо на селі.

Тепер зупинюся на питаннях
кадрового забезпечення. У підпо/
рядкованих нам територіальних
органах чисельність треба збіль/

Григорій ШАРИЙ,
начальник Головного управління Держкомзему у
Полтавській області:

«ПОСТАНОВА № 844 — 
ЦЕ ДОВІРА УРЯДУ 

ДО НАШОЇ СЛУЖБИ»

— 

АКТУАЛЬНО



шити з 287 до 484 осіб; у ДП «Пол/
тавський науково/дослідний та
проектний інститут землеустрою»
108 працюючих, необхідно залу/
чити за трудовими угодами ще
1139 фахівців; Полтавській
регіональній філії ДП «Центр
ДЗК» додатково треба залучити
931 працівника, із них у реє/
страційну сферу — 286 та вироб/
ничу 645 працівників, яким не/
обхідна землевпорядна освіта.
Враховуючи дуже стислі терміни
виконання робіт та настання зи/
мового польового сезону, зазначе/
ну кількість спеціалістів про/
ектного інституту необхідно
подвоїти.

На жаль, у області такої
кількості фахівців/землевпоряд/
ників немає. 

Щодо робіт. Їх виконувати/
муть лише два підприємства —

Центр державного земельного
кадастру та Інститут землеуст/
рою. Прогнозую, що субпідряд з
державними підприємствами си/
стеми геодезії і картографії, дер/
жавними проектними інститута/
ми та підприємствами, що мають
державні ліцензії, актуальний і
нагально необхідний. Порядок
співпраці можна було б доопра/
цювати, особливо в частині
обміну геоінформацією, просто/
ровими і метричними базами да/
них. Зрозуміло, що просторові,
геоінформаційні та інші мет/
ричні характеристики, висока їх
точність — необхідні, але це
відомчі вимоги та інтереси. Голо/
вне не координати поворотної
точки, а вартість земельної
ділянки та її загальна площа.

Як на мене, із земельними
проблемами держава впораєть/

ся, створивши єдину землевпо/
рядну службу, до складу якої
ввійде Державний фонд земель,
ведення державного реєстру зе/
мель. 

Шановна Юліє Володими/
рівно!

Необхідність державного ре/
гулювання процесу реструктури/
зації земельного фонду та дер/
жавного управління земельними
ресурсами незалежно від форм
власності на землю і видів вико/
ристання — незаперечна. Але
завдання державної політики
щодо земель повинні бути чітко
визначені і їх рішення повинні
забезпечувати досягнення кон/
кретних поставлених цілей.

Виконання постанови уряду
№ 844 якраз і відповідає най/
гострішим викликам сьогодення
в країні. Ми до цього готові!
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Тетяна БАННА,
голова Всеукраїнської профспілки 
«Рідна земля»:
«НАЙБОЛЮЧІШЕ ВІДГУКУЮТЬСЯ 

проблеми земельних відносин
НА ПРОСТІЙ ЛЮДИНІ»

Земельні перетворення торк/
нулися, без винятку, кож/

ного українця з початку незалеж/
ності України. Всі ми ходимо по
землі. Саме землею, територією,
визначається громадянський ста/
тус кожної людини, її грома/
дянські права та свободи, які вона
отримує від народження і які
вчиться захищати все своє життя.

Землевпорядники, як і сто
років тому, виконують свою
місію. Та сучасні умови занадто
жорсткі для нашої галузі. 

Коротко мовою цифр. Красно/
мовний факт. За підсумками
фінансування заходів земельної
реформи протягом 2000/2005
років з державного бюджету
профінансовано — до 2%, з міс/
цевих — 0,8% від рівня заплано/
ваного. Аналізуючи державні
бюджети останніх п’яти років —
показовим є такий факт. Рівень
фінансування заходів земельної
реформи, землеустрою — зав/
жди вдвічі нижчий за рівень
фінансування циркових та ама/
торських творчих колективів. А
бюджет 2009 року передбачив
цей рівень вчетверо нижчий, ніж

фінансування художніх колек/
тивів. 

Цей прояв економічного
нігілізму особливо дивний за
умов активного розвитку ринко/
вих відносин та дії загальних
аксіом ринку. Землевпорядна
служба все/таки активний учас/
ник ринкових процесів, які про/
являються в статистичній
звітності. За даними Держком/
стату з 1994 по 2004 р.р. відбу/
лося збільшення сплати за зем/
лю у 54 рази! Не можна не
погодитися з думкою колег, що
гроші від землі до землі не по/
вертаються.

— 



Є межа недофінансування —
за якою прірва. На щастя,
нинішній день зупинив нас пе/
ред кроком в безодню. Зупинив
для того, щоб ми відчули крила.
Зупинив достатньо дієвим жор/
стким рішенням — постановою,
щоб дати можливість достойного
злету нашій державній земле/
впорядній службі. 

Звичайно, найболючіше відгу/
куються всі проблеми земельних
відносин на простій людині — лю/
дині, яка очікує гарантованих
якісних оперативних інфор/
маційних послуг, для якої держав/
ний акт на право власності на зем/
лю дається занадто дорогою ціною. 

Тепер про головну ідею поста/
нови, яку обговорюємо. Спрощен/
ня процедури видачі державних
актів на право власності на зе/
мельну ділянку не обмежиться
датою 1 січня 2010 року. Це ро/
зуміємо і ми, і Кабінет Міністрів.
Та починати цей процес треба вже
сьогодні. Прикро чути як кулу/
арні, так і офіційні коментарі що/
до складнощів, а то й неможли/
вості реалізації цього документа.
Та профспілка оптимістично ди/
виться у прийдешнє, бо має на це
серйозні підстави. Ось приклади.

Хтось скаже: неможливо
вирішити колізійне питання з
відшкодуванням втрат сільсько/
господарського виробництва, а
Одеса має відповідь на це.

Хтось скаже: неможливо ви/
конувати в належній мірі поло/
ження Закону України «Про
охорону земель» в частині зе/
мель сільськогосподарського
призначення, а Запоріжжя має
свою позицію та напрацювання з
цього приводу.

На початку 90/х років важко
давалися питання програмного
забезпечення інформаційної
бази державного земельного
кадастру, а Кіровоград взяв цю
планку.

Хтось скаже: не уявляємо в су/
часних умовах інноваційних
підходів щодо охорони та
раціонального використання зе/
мель у традиційному укра/
їнському аспекті, а Полтавщина
дає приклад екологічного стан/

дарту — органічного земле/
робства.

Таких прикладів — багато.
Ми по/державницькому підхо/
димо до вирішення питань на
регіональному, загальнодер/
жавному рівнях. Постановою 
№ 844 Кабінет Міністрів розвер/
нувся обличчям до людей і до
нашої служби. У центрі уваги —
Людина, яка на сьогодні неспра/
ведливо віддалена від права
власності. 

***

О бговорюючи організацію
оформлення безоплатної

видачі громадянам актів на зем/
лю, Павло Козирєв, голова
Асоціації малих міст України,
мер міста Українка, що на
Київщині, звернувся до Голови
Держкомзему з таким прохан/
ням. Часто виконавчі органи,
розробляючи та схвалюючи нор/
мативно/правові акти, не звіря/
ють свої позиції з громадами —
місцевими органами самовряду/
вання. І виходить, що прийма/
ються забюрократизовані рішен/
ня, які потім надзвичайно
складно виконувати громадя/
нам. Тому було б непогано зазда/
легідь погоджувати з громадами
проекти документів. З огляду на
те, що земельні відносини у
нашій країні ще реформуються,
будуть удосконалюватися, Ко/
зирєв вважає, що до його пропо/
зиції варто прислухатися.

Заступник голови Всеукра/
їнської асоціації сільських та
селищних голів Андрій Ковален/
ко висловив стурбованість і вва/
жає пропозицію — перепідпо/
рядкувати Держкомзему
землевпорядників із сільських,
селищних рад хибною.

— По/перше, їх треба дати для
того, щоб забрати. А нам ніхто
нічого не давав, — коментував
своє невдоволення виступаючий.
— Давайте працювати на громаду. 

Анатолій Бондаренко із Він/
ниччини взяв слово, щоб, висло/
вити уряду щирі слова подяки за
увагу до галузі. За час його тру/
дової діяльності, а він має
півстолітній стаж землевпоряд/

ника, нарада по вирішенню пи/
тань з регулювання земельних
відносин в державі на такому
рівні проводиться вперше. 

— Сьогоднішня зустріч свід/
чить, — відзначив ветеран, — що
Кабінет Міністрів України
відкриває нову сторінку у відно/
синах до землі, до землевпоряд/
ників, а через них і до всіх грома/
дян України, які мають у своєму
користуванні земельні ділянки і
з певних причин не могли офор/
мити право власності. Постанова
Кабінету Міністрів №844 надає
їм таку можливість. 

До цього часу земельна рефор/
ма для простого селянина прово/
дилась за його рахунок і багато
громадян не змогли оплатити
відповідні роботи з оформлення
документів, які необхідні для то/
го, щоб одержати державний акт
на землю. З прийняттям вище/
зазначеної постанови перед зем/
левпорядниками поставлено
відповідальне і дуже важливе
завдання державного рівня по
організації та безпосередньому
професійному виконанню робіт з
виготовлення державних актів
на право власності на земельні
ділянки.

Виконати це важливе урядове
завдання, вважає Анатолій Бон/
даренко, допоможе те, що Держ/
комзем консолідував головні та
районні управління Держкомзе/
му, Центру ДЗК та регіональних
інститутів землеустрою, що
дасть можливість оперативно
вирішувати питання в процесі
виконання землевпорядних ро/
біт. Він дав пораду інженерам/
землевпорядникам — повсякчас
бути справжніми спеціалістами
своєї справи, піднімати фаховий
рівень, вирішувати питання
відповідно до законодавства та
дорожити своїм званням.

Інший ветеран землевпорядної
служби Микола Кулик віршова/
ними рядками застеріг: «Ми
знаємо правду святу та єдину:
загубимо землю — загубим
країну!» Тож радив до всіх справ,
що пов’язані із землею та
громадянами, ставитися сумлін/
но, щоб не зашкодити. 
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ДЕРЖКОМЗЕМ РОЗ’ЯСНЮЄ

У випадку передачі у власність земельної
ділянки громадянину за рішенням ради до
2002 року для ведення особистого підсобного
господарства в межах населених пунктів та
у розмірі, що не перевищував 0,6 га за яким
цільовим призначенням виготовляти грома�
дянину державний акт на право власності?
Якщо необхідно у державному акті на право
власності на земельну ділянку вказувати в
такому випадку цільове призначення «для
ведення особистого селянського господар�
ства», то чи не буде це порушенням статті
116 чинного Земельного кодексу України
при прийнятті райдержадміністрацією роз�
порядження про безкоштовну передачу
йому земельної ділянки за межами населе�
ного пункту у розмірі до 2 га?

С таттею 56 Земельного кодексу України в ре/
дакції 1992 року було встановлено, що гро/

мадянам України в межах населених пунктів мо/
жуть передаватися безоплатно у власність земельні
ділянки площею до 0,6 га для ведення особистого
підсобного господарства.

Відповідно до частини шостої статті 5 Закону
України «Про особисте селянське господарство»
громадяни України, які реалізували своє право на
безоплатну приватизацію земельної ділянки для
ведення особистого підсобного господарства в
розмірі менше 2 гектарів, мають право на
збільшення земельної ділянки в межах норм, ус�
тановлених статтею 121 Земельного кодексу Укра�
їни для ведення особистого селянського госпо�
дарства. 

Таким чином, законодавчо визначена мож�
ливість отримати одним громадянином безоплат/
но у власність земельну ділянку для ведення особи/
стого підсобного господарства та для ведення
особистого селянського господарства.

Разом з тим, при прийнятті рішення про безоп/
латну передачу громадянину земельної ділянки із
цільовим призначенням «для ведення особистого
підсобного господарства» таке право власності
згідно із Декретом Кабінету Міністрів України від
26.12.1992 № 15/92 уже виникло, однак виготови/
ти державний акт та провести його державну

реєстрацію за таким цільовим призначенням на
сьогодні технічно неможливо. Тому органом місце/
вого самоврядування за заявою громадянина прий/
мається рішення про уточнення цільового призна/
чення земельної ділянки, яка вже знаходиться у
власності такого громадянина. У державному акті
зазначаються два рішення ради — про передачу у
власність земельної ділянки згідно із вищезазначе/
ним Декретом Кабінету Міністрів України та про
уточнення цільового призначення такої земельної
ділянки.

При цьому право на приватизацію земельної
ділянки для ведення особистого селянського госпо/
дарства в загальному розмірі, що не перевищує 2 га
з урахуванням площі вже наданої земельної ділян/
ки для ведення особистого підсобного господарства
такий громадянин не втрачає.

Чи можуть спадкоємці особи, якій згідно з
Декретом Кабінету Міністрів України від
26.12.1992 року № 15�92 передано у приватну
власність земельну ділянку, але державний акт
не видано, отримати державний акт на право
власності на земельну ділянку на своє ім’я?

А бзацом другим пункту 1 Перехідних поло/
жень Земельного кодексу України встанов/

лено, що рішення про передачу громадянам
України безоплатно у приватну власність земель�
них ділянок, прийняті органами місцевого само�
врядування відповідно до Декрету Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 15/92
«Про приватизацію земельних ділянок», є підста�
вою для виготовлення та видачі цим громадянам
або їх спадкоємцям державних актів на право
власності на земельну ділянку за технічною доку/
ментацією щодо складання документів, що
посвідчують право на земельну ділянку.

Відповідно до Цивільного кодексу України спад/
кування відбувається за законом, за заповітом або
за спадковим договором.

У випадку спадкування за законом спадкоємець
(спадкоємці) подає заяву про виготовлення та ви/
дачу державного акта на право власності на земель/
ну ділянку. До заяви додається свідоцтво про пра/
во на спадщину (на інше майно). У зазначеному

ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ВІД 05.08.09 № 844 у запитаннях і відповідях

Узагальнюючи практику застосування положень постанови Кабінету Міністрів України
від 05.08.2009 № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадяна�
ми України у 2009 році» та з метою єдиного підходу до вирішення проблемних питань,
які виникають під час реалізації згаданої постанови, Держкомзем роз’яснює таке.
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свідоцтві вказується, що майно успадковується
спадкоємцем повністю або в певних частинах.
Якщо повністю — державний акт видається на та/
ку особу, у випадку успадкування частини майна,
із заявою мають звернутися всі спадкоємці та отри/
мати у спільну часткову власність земельну ділян/
ку, передану у власність спадкодавцю за рішенням
місцевої ради згідно з Декретом Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року № 15/92.

У випадку успадкування за заповітом, питання
повинно вирішуватися з огляду на те, чи перейшло
за заповітом до спадкоємця нерухоме майно, яке
розміщене на цій земельній ділянці. У випадку
відсутності на земельній ділянці майна — питання
вирішується у судовому порядку.

Питання спадкування майна за спадковим дого/
вором є більш складним питанням і можливість ви/
готовлення та видачі такому спадкоємцеві держав/
ного акта на право власності на земельну ділянку
має бути підтверджено судовим рішенням.

Чи можуть територіальні органи земельних
ресурсів брати заяви безпосередньо у грома�
дян на безоплатні оформлення та видачу
державних актів на право власності на зе�
мельні ділянки у випадку блокування або за�
тягування передачі таких заяв органами
місцевого самоврядування?

Я к виняток такі дії можуть мати місце, од/
нак, при виникненні будь/яких непоро/

зумінь із зазначеного питання територіальний ор/
ган земельних ресурсів має терміново повідомити
про такі факти Держкомзем. 

На чиє ім’я подається заява громадянами,
які бажають безкоштовно оформити дер�
жавний акт на право власності на земельну
ділянку, до місцевої ради чи до територіаль�
ного органу Держкомзему?

В ідповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 05.08.2009 № 844 та Регламен/

ту, затвердженого Головою Держкомзему, на їх ви/
конання, громадяни, які бажають безкоштовно
оформити державний акт на право власності на зе/
мельну ділянку згідно з прийнятим рішенням про
приватизацію, подають відповідну заяву до
управління (відділу) Держкомзему в районі (місті).
Однак подають не самі безпосередньо, а через орга/
ни місцевого самоврядування, які здійснюють
організований прийом та передачу таких заяв до
відповідного територіального органу Держкомзему
за актами приймання/передачі. 

Підставою для укладання договору на виготов/
лення технічної документації із складання держав/
ного акта на право власності на земельну ділянку та
договору на виготовлення та державну реєстрацію

такого державного акта буде саме заява громадяни/
на до того органу, який і укладає такі договори.

У випадку, якщо заява буде подана органу місце/
вого самоврядування і звернена саме до нього, у
територіального органу Держкомзему не буде
підстав для укладання вищезазначених договорів.

Чи може громадянин добровільно звернути�
ся до землевпорядної організації, яка має
ліцензію на відповідний вид робіт, про виго�
товлення за його кошти технічної докумен�
тації та державного акта на право власності
на земельну ділянку?

П остановою Кабінету Міністрів України від
05.08.2009 № 844 передбачено можливість

безоплатних оформлення та видачі державних
актів на право власності на земельну ділянку за
спрощеною процедурою. При цьому можливість
скористатися наданим правом виникає у громадян,
які вже мають рішення органів місцевого самовря/
дування або органів виконавчої влади про передачу
їм у приватну власність земельних ділянок. Але це
не обов’язок громадян, а їх право, яким вони мо/
жуть скористатися або ж ні. У випадку, коли гро/
мадянин за різних обставин бажає добровільно
укласти договір на виготовлення технічної доку/
ментації та оформлення та видачу державного акта
право власності самостійно із організацією, яка
має ліцензію на відповідні види робіт, і оплата за
таким договором здійснюватиметься безпосеред/
ньо самим громадянином, ні територіальний орган
Держкомзему, ні структурний підрозділ Центру
ДЗК не вправі чинити перешкоди здійсненню цих
робіт. Разом з тим, з метою унеможливлення в по/
дальшому звинувачень щодо неправомірності дій
або не виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 05.08.2009 № 844, доцільно брати
відповідну заяву (розписку) від громадянина про
добровільність його дій.

Забороняється призупиняти реєстрацію та видачу
державних актів громадянам, які уклали відповідні
договори з Центром ДЗК до набрання чинності згада/
ної постанови Кабінету Міністрів України.

Чи може безкоштовно виготовлятися технічна
документація у випадку прийняття рішення
після 01.01.2002 року?

У цьому випадку рішення про передачу у при/
ватну власність земельної ділянки мало

прийматися вже за наявності розробленої землев/
порядною організацією, яка має ліцензію на прове/
дення відповідних робіт, технічної документації
або проекту відведення земельної ділянки і в тако/
му випадку безоплатним є тільки виготовлення та
реєстрація державного акта на право власності на
земельну ділянку.



Чи можна видати державний акт на право
власності на земельну ділянку для обслуго�
вування житлового будинку громадянину за
рішенням ради, прийнятим згідно з Декре�
том Кабінету Міністрів України від 26 груд�
ня 1992 року № 15�92 у випадку, якщо жит�
ловий будинок вже не є власністю такого
громадянина?

В ідповідно до статті 120 Земельного кодексу
України до особи, яка придбала житловий

будинок, будівлю або споруду, переходить право
власності на земельну ділянку, на якій вони
розміщені, без зміни її цільового призначення, у
розмірах, встановлених договором. 

Якщо договором про відчуження житлового бу/
динку, будівлі або споруди не визначено розміру
земельної ділянки, до набувача переходить право
власності на ту частину земельної ділянки, яка
зайнята житловим будинком, будівлею або спору/
дою, а також на ту частину земельної ділянки, яка
необхідна для їх обслуговування.

Таким чином, у громадянина, який продав або
іншим способом здійснив відчуження житлового
будинку, немає права на виготовлення та видачу
йому державного акта на право власності на зе/
мельну ділянку для обслуговування житлового
будинку, оскільки останній йому вже не належить.
У такому випадку на підставі договору купівлі/
продажу житлового будинку та свідоцтва про пра/
во власності на житловий будинок, виданий його
покупцеві, орган місцевого самоврядування має
прийняти рішення про те, що рішення про переда/
чу у приватну власність громадянину згідно з
Декретом Кабінету Міністрів України від 26 груд/
ня 1992 року № 15/92 втратило чинність. Право на
оформлення земельної ділянки для обслуговуван/
ня житлового будинку у власність або у користу/
вання має новий власник житлового будинку на за/
гальних підставах. 

Як бути, коли до заяви громадянина на без�
оплатні оформлення та видачу державних
актів на право власності на земельні ділянки
додається технічна документація (одна
книжка) на декілька громадян? Чи потрібно
у цьому випадку розшивати таку технічну
документацію?

Я кщо технічна документація розроблена на
декілька осіб, таку технічну документацію

розшивати не потрібно. Разом з тим, до такої доку/
ментації мають бути додані заяви на безоплатні
оформлення та видачу державних актів на право
власності на земельні ділянки тих громадян, яким
розроблялася ця технічна документація. 

У випадку, коли не всі громадяни зможуть за
різних обставин одночасно подати заяви на без/

оплатні оформлення та видачу державних актів на
право власності на земельні ділянки, вони зможуть
скористатися своїм правом пізніше, оскільки така
технічна документація після видачі державних
актів громадянам, які подали заяви, зберігається в
територіальному органі земельних ресурсів.

Який орган має право вносити зміни до
рішення ради, прийнятого згідно з Декретом
Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року № 15�92 в частині уточнення
площі або цільового призначення, якщо
відповідної ради вже не існує (об’єднання
декількох рад в одну, включення в тери�
торію міста тощо), або ж земельна ділянка
знаходиться за межами населеного пункту
(садівництво)?

В ідповідно до Земельного кодексу України в
редакції 1992 року повноваження щодо роз/

порядження земельними ділянками як в межах,
так і за межами населених пунктів мали відповідні
ради. Ці повноваження до 12.06.1997 року (дня на/
брання чинності Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні») могли делегуватися
виконкомам цих рад. 

На сьогодні відповідно до пункту 12 Перехідних
положень Земельного кодексу України повноважен/
ня по розпорядженню землями в межах населених
пунктів, які не передані у приватну власність та на
яких не розміщені державні підприємства, що
підлягають приватизації, належать органам місце/
вого самоврядування (сесіям), а за межами —
відповідним органам виконавчої влади (районним,
обласним державним адміністраціям, Кабінету
Міністрів України). 

У випадку злиття двох і більше рад в одну або
включення території сільських рад в межі міста,
рішення про уточнення як площі, так і цільового
призначення земельних ділянок приймають діючі
органи місцевого самоврядування або ж відповідна
міська рада, в межі якої включена сільська, селищ/
на ради.

У випадку прийняття радою (її виконавчим ор/
ганом) відповідно до Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року № 15/92 рішення
про передачу громадянину у приватну власність
земельної ділянки для ведення індивідуального
садівництва певної площі, а при виготовленні
технічної документації було виявлено розбіжність
між фактичною площею земельної ділянки та пло/
щею, зазначеною у рішенні, районна державна
адміністрація має прийняти розпорядження про
уточнення площі такої земельної ділянки (не про
внесення змін). При цьому у державному акті на
право власності на земельну ділянку має зазнача/
тися як рішення ради, так і рішення районної
державної адміністрації.
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НЕ ЧЕКАЛИ?

Щоб перевірити виконання рішень Уряду щодо безоплатних оформлення та видачі
громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки та
активізувати цю роботу на місцях Голова Держкомзему Олег КУЛІНІЧ здійснив робочу
поїздку регіонами України.

Полтава

Кіровоград

Миколаїв

НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ДЕРЖКОМЗЕМУ 
У ПИРЯТИНСЬКОМУ РАЙОНІ ВІДСТОРОНЕНО 
ВІД ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

П ід час перевірки діяльності районних відділів
(управлінь) Держкомзему у Полтавській області

керівник відомства з’ясував, що відділ Держкомзему у
Пирятинському районі не належним чином проводить
роботу з реалізації завдань, визначених постановою
Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року
№844. Так, у районі право на безоплатні оформлення та
видачу державних актів згідно зі створеним реєстром
мають 6 207 громадян, проте на час його перебування
тут зареєстрували лише 530 заяв і не уклали жодного
договору на виконання робіт із виготовлення технічної
документації. Як наслідок, по жодній заяві не здійсню/
ються відповідні роботи.  

Враховуючи недбале ставлення до поставлених зав/
дань, службову халатність, що фактично призводить
до зриву виконання Урядової програми, та розцінюю/
чи це як одноразове грубе порушення, начальника
відділу Держкомзему у Пирятинському районі Михай/
ла Олішевця відсторонено від виконання службових
обов’язків на займаній посаді.

У ЛУБЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ЦЕНТРУ ДЗК 
НЕ ВИСТАЧАЄ ПРАЦІВНИКІВ

Потім Олег Кулініч поцікавився роботою відділу
Держкомзему та відділу філії Центру державного

земельного кадастру у Лубенському районі. Тут началь/
ник відділу Держкомзему Надія Гориніна та директор
відділу філії Любов Лук’янова відповідально ставляться
до виконання завдань, визначених постановою №844.
Однак, недостатня кількість працівників у відділі філії
ДП «Центр ДЗК» зазначеного району не дає можливості
здійснювати у повному обсязі реєстрацію державних
актів — фактично тут працював лише один спеціаліст.
Внаслідок цього частина необхідних робіт виконувалася
у сусідньому Пирятинському районі.

Голова Держкомзему прийняв рішення про розши/
рення штату працівників філії. Це дасть можливість
забезпечити виконання необхідних робіт у межах
району та значно скоротити час на проведення
реєстрації державних актів.

***
За підсумками перебування у Полтавській області

Голова Держкомзему Олег Кулініч провів нараду з
керівниками області. Він наполягав на необхідності
активізувати роботу на місцях щодо безоплатних

оформлення та видачі громадянам України державних
актів на право власності на земельні ділянки, а також
акцентував увагу на актуальності, важливості та
загальнодержавному значенні завдань.

РОБОТУ КІРОВОГРАДЦІВ ВИЗНАНО 
НЕЗАДОВІЛЬНОЮ

На Кіровоградщині Олег Кулініч перевірив
діяльність територіальних підрозділів Держком/

зему в Онуфріївському та Олександрійському районах. 
Свої враження від ознайомлення з роботою тери/

торіальних органів голова Держкомзему підсумував на
нараді за участю представників обласного, районних
управлінь (відділів) Держкомзему, регіональних філій
ДП «Центр ДЗК» та інституту землеустрою.

Загалом, роботу щодо виконання Урядової програми
в області визнано незадовільною. Розглядається питан/
ня щодо доцільності перебування на займаних посадах
керівників юридичного, кадрового та виробничого
підрозділів обласного управління. Прийнято рішення
покласти тимчасове виконання обов’язків начальника
Головного управління Держкомзему в Кіровоградській
області на Володимира Марченка, начальника
Управління Держкомзему в місті Кіровограді. 

ЗА НЕВИКОНАННЯ РІШЕНЬ УРЯДУ — 
КЕРІВНИКАМ ОГОЛОШЕНО ДОГАНИ 

Н аступним пунктом перевірки Голови Держком/
зему став відділ Держкомзему у Новобузькому

районі Миколаївщини.
Перебуваючи у цьому регіоні Олег Кулініч відвідав

інші районні відділи (управління) та взяв участь у
засіданні колегії Головного управління Держкомзему
у Миколаївській області.

Загалом стан виконання рішень Уряду Голова Держ/
комзему визнав незадовільним. Начальникам Головно/
го управління Держкомзему у Миколаївській області
Володимиру Янчуку, відділів Держкомзему Арбу/
зинського та Кривоозерського районів — Олексію Дов/
ганю та Олегу Грекову винесено догани. Керівники об/
ласної філії Центру державного земельного кадастру і
його виробничих підрозділів отримали попередження.
Голова Держкомзему Олег Кулініч розпорядився
терміново вжити відповідних заходів для активізації
роботи з оформлення та видачі громадянам державних
актів на право власності на земельну ділянку. Якщо
протягом десяти днів не відбудеться позитивних змін,
прийматимуться відповідні кадрові рішення.
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ПЕРЕВІРЯЄ КОМІСІЯ ДЕРЖКОМЗЕМУ

П івтора місяці тому до Го/
лови Держкомзему Олега

Кулініча звернувся листом
ректор Національного медично/
го університету імені О.О.Бого/
мольця, член/кореспондент АМН
України, професор Віталій Мос/
каленко. Суть звернення така:
більше 50 років на території
Козинської селищної ради Обу/
хівського району Київської об/
ласті функціонує спортивно/
оздоровчий табір «Медик», що
розкинувся на десяти гектарах
землі. Не одне покоління ме/
диків — співробітників універ/
ситету, членів їхніх сімей та
студентів — щороку оздоров/
люється тут у літніх будиночках,
мріючи повернутися сюди знову
і знову. Адже у таборі для літньо/
го відпочинку є все, чого, як ка/
жуть, душа бажає: літній кіноте/
атр, обладнані спортивно/ігрові
майданчики, пляж на річці Ко/
зинці, до того ж манить сюди чу/
дова природа. На базі комплексу
традиційно проводяться спор/
тивні змагання та культурно/
розважальні заходи, до яких до/
лучається місцеве населення. 

У 2003 році Національний
медичний університет

отримав державний акт на право
постійного користування зем/
лею, виданий згідно з розпоря/
дженням Обухівської райдерж/
адміністрації. Цей документ
засвідчив право власності на зе/
мельну ділянку площею 10 га,
якою університет користується
ще з 1957 року.

Ні в кого й гадки не було, що
через півстоліття керівництву
університету доведеться просити
аж Прем’єр/міністра України за/
хистити право на оздоровлення
та відпочинок у «Медику» де/
сятитисячного колективу сту/
дентів та майже двохтисячного
колективу професорсько/викла/
дацького складу. А почалося з
того, що навесні, 28 травня, мов
грім серед ясного неба, універси/
тет отримав повідомлення, а
точніше ухвалу Господарського
суду Київської області по пору/
шенню провадження у справі Ко/
зинської селищної ради щодо ви/
знання недійсним державного
акта на право постійного корис/
тування 10 гектарами землі, ви/

На тлі численних гучних історій, 
пов’язаних із землею на Київщині, 

цією навряд чи кого здивуєш. 
Тим більше, якщо йдеться про 

козинські землі, що в Обухівському 
районі… Та у кожної земельної історії 

свої особливості, свої уроки. 
І їх не завадить знати і пам’ятати, 
зокрема тим, на кому нині лежить

відповідальність не лише за власний підпис, 
а й за кожну сотку землі і за дотримання

земельного законодавства. 



ПЕРЕВІРЯЄ КОМІСІЯ ДЕРЖКОМЗЕМУ

24 «Землевпорядний вісник» № 9 2009

даного 27 травня 2003 року та
двома днями пізніше зареєстро/
ваного в Книзі записів держав/
них актів на право постійного ко/
ристування землею. А на
початку липня надходить рішен/
ня Господарського суду щодо за/
доволення у повному обсязі
позовних вимог, незважаючи на
наявність державного акта та
Указу Президента, який забо/
роняє вилучати земельні ділян/
ки, надані у користування націо/
нальним навчальним закладам. 

Ось тоді й довелося ректору
звертатися до голови Держком/
зему з проханням терміново
провести службове розслідуван/
ня, щоб передусім встановити:
коли, на підставі яких доку/
ментів і за чиєї ініціативи до
державного земельного кадаст/
ру було внесено відомості про те,
що за Національним медичним
університетом імені О.О. Бого/
мольця під розміщення існую/
чого спортивно/оздоровчого та/
бору обліковується земельна
ділянка площею 4,7 гектари?
Це на 5,3 гектари менше за пло/
щу, що належить медуніверси/
тету за раніше виданими доку/
ментами. 

Увідповідь на звернення
Держкомзем своїм наказом

від 26 серпня цього року «Про
проведення перевірки» створив
комісію у складі представників
Держкомзему, Головного управ/
ління Держкомзему у Київській
області, Державної інспекції з
контролю за використанням та
охороною земель у Київській об/
ласті та ДП «Центр Державного
земельного кадастру».

За результатами роботи комі/
сії встановлено, що підставою
для звернення Козинської се/
лищної ради до Господарського
суду Київської області із позовом
до Обухівської райдержадмі/
ністрації та Національного ме/
дичного університету імені 
О.О. Богомольця був лист Управ/
ління земельних ресурсів у
Обухівському районі від 23 лю/
того 2009 року. 

Звідки з’явився цей лист/
підстава? 20 лютого Козинська
селищна рада звернулася до
Обухівського районного відділу
земельних ресурсів з проханням
надати інформацію щодо земле/
користування Національного
медичного університету на її те/
риторії у зв’язку з виготовлен/
ням генерального плану селища
Козин й у відповідь отримала:
«згідно з базою даних Державно/
го земельного кадастру за На/
ціональним медичним універси/
тетом ім. О. Богомольця під
розміщення існуючого спортив/
но/оздоровчого табору «Медик»
рахується земельна ділянка пло/
щею 4,7 га».

Причому, відповідь було отри/
мано миттєво: у п’ятницю звер/
нулися, а в понеділок — після
двох вихідних — мали резуль/
тат! Таку б оперативність усім
зверненням!

До того ж, у цьому листі зазна/
чено посаду особи, яка його
підписала — «Начальник управ/
ління» та ПІБ — «С.О.Сергі/
єнко». Як повідомить пізніше
Управління земельних ресурсів
в Обухівському районі листом
від 1 вересня ц. р.: лист Управ/
ління від 23 лютого фактично
був підписаний заступником на/
чальника Управління Стуль/
гінскене І.Ю., згідно з даними,
якими Управління володіло на
час його підписання.

Перевіркою також встанов/
лено, що справді, згідно з базою
даних автоматизованої системи
державного земельного кадастру в
період з 08.11.2002 по 26.08.2009
за Національним медичним
університетом  ім. О.О.Богомоль/
ця, під розміщення існуючого
спортивно/оздоровчого табору
«Медик» в смт Козин Обухівсько/
го району Київської області, раху/
валася земельна ділянка площею
4,7 га (кадастровий номер
3223155400:05:018:0001). Тут же
значилося, що відомості про зе/
мельну ділянку були внесені
землевпорядною організацією
МП «Кадастр» 8 листопада 2002
року.

А «Кадастр» листом від 3 верес/
ня 2009 року на запит Держ/
земінспекції у Київській області
повідомив, що підприємством
інформація до Управління земель/
них ресурсів у Обухівському рай/
оні для присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці
Національного медичного універ/
ситету ім. О.О. Богомольця
площею 4,7 га на території
Козинської селищної ради під
розміщення спортивно/оздоровчо/
го табору «Медик» не надавалася.

Постало запитання: а що ж за/
писано за той період у Книзі
реєстрації державних актів на
право постійного користування
землею? А там знайшли запис:
державний акт на право по/
стійного користування землею,
виданий на підставі розпоряд/
ження Обухівської районної
державної адміністрації від
10.09.2002 № 401 Національно/
му медичному університету ім.
О.О. Богомольця під розміщення
спортивно/оздоровчого табору
«Медик», зареєстровано за № 27
від 29.05.2003 року (Книга реє/
страції за 1994/2003 роки).

Тож, з огляду на вищезазна/
чені факти, нічого іншого не за/
лишалося, як повернути все у за/
конне русло. 1 вересня 2009 року
Управління земельних ресурсів
у Обухівському районі внесло
зміни до бази даних державного
земельного кадастру, згідно з
якими за Національним медич/
ним університетом ім. О.О. Бого/
мольця в смт Козин Обухівсько/
го району Київської області
рахується земельна ділянка пло/
щею 10 гектарів.

Зазначеній земельній ділянці,
відповідно до заяви університету
та обмінного файлу, наданого ДП
«Київський науково/дослідний та
проектний інститут земле/
устрою», проекту відведення
земельної ділянки в постійне
користування Національного
медичного університету під роз/
міщення існуючого спортивно/
оздоровчого табору «Медик» та
технічної документації по перене/
сенню в натуру проекту відведен/
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ня земельної ділянки, присвоєно
відповідний кадастровий номер.

Крім того, Управління земель/
них ресурсів у Обухівському
районі 1 вересня на підставі доку/
ментації із землеустрою по відве/
денню земельної ділянки нав/
чальному закладу внесло зміни
до державної статистичної
звітності (форми 6/зем), за якими
за землекористувачем Націо/
нальним медичним університе/
том ім. О.О. Богомольця на тери/
торії Козинської селищної ради
Обухівського району Київської
області обліковується земельна
ділянка площею 10 гектарів.

Також, за результатами пе/
ревірки, Держкомзем зобов’язав
керівника Головного управління
Держкомзему у Київській області
Євгена Кузьменка відкликати
лист Управління земельних ре/
сурсів у Обухівському районі від
23 лютого 2009 року, в якому
викладена недостовірна ін/
формація щодо земельної ділян/
ки спортивно/оздоровчого табору
«Медик» в смт Козин Обухівсько/
го району Київської області, та
надати Козинській селищній раді
достовірну інформацію із зазна/
ченого питання, а також розгля/
нути питання про притягнення до
відповідальності заступника на/

чальника Управління земельних
ресурсів у Обухівському районі
Стульгінскене І.Ю., яка підпису/
вала цього листа.

Т а на цьому історія із десять/
ма гектарами землі, на

яких упродовж 50 років функ/
ціонує спортивно/оздоровчий
табір «Медик», на жаль, ще не
завершена. Нині справа розгля/
дається у Київському міжоблас/
ному апеляційному господарсько/
му суді. Хочеться  сподіватися, що
результати перевірки комісією
Держкомзему допоможуть ме/
дикам відстояти землю, яка їм
по праву належить. 

«У нас відібрали землю!» —
так починалося звернення
до Голови Держкомзему 
210 садоводів товариства
«Сонячна поляна», що у 
смт Пісочин на Харківщині. 
А закінчувалося воно
словами: «Остання наша
інстанція — апеляційний
суд, але ніякої надії у нас 
на це немає, так як увесь цей
рейдерський захват землі 
в Харківському районі
відшліфований давно…
Просимо Вас з виїздом на
місце розібратися у
причинах приватизації
приватизованих земель,
визначити наскільки
правомірні дії усіх посадових
осіб підконтрольних Вам
служб. Від вашої
принциповості залежить —
чи восторжествує правда».
12 серпня наказом
Держкомзему було створено
комісію з перевірки цієї скарги. 

П еревіркою встановлено,
що відповідно до держав/

ного акта на право постійного
користування землею, зареє/
строваного у травні 1998 року і
виданого на підставі розпоря/
дження Харківської райдерж/
адміністрації, за садовим това/
риством «Сонячна поляна»
закріплено дві земельні ділянки
для ведення колективного
садівництва загальною площею
21,37 гектара. Є також рішення
Пісочинської селищної ради від
9 грудня 1997 року, яке підтвер/
джує, земельні ділянки пере/
дані в приватну власність 132
членам «Сонячної поляни». 

У 2006 році до Харківської
райдержадміністрації зверну/
лися громадяни Балюк С.О.,

Балюк А.М., Блудова І.І. та Ро/
маненко С.І. із заявами про на/
дання їм земельних ділянок для
ведення особистого селянського
господарства поблизу с. Олеш/
ки Харківського району орієн/
товною площею 2 гектари кож/
на. За результатами розгляду
цих заяв відділом земельних ре/
сурсів у Харківському районі
було підготовлено проект розпо/
рядження голови Харківської
райдержадміністрації про на/
дання дозволу на розробку про/
екту землеустрою щодо відве/
дення земельних ділянок за
рахунок земель запасу сіль/
ськогосподарського призначен/
ня на території Пісочинської се/
лищної ради. 10 квітня 2007
року райдержадміністрація

ПРИВАТИЗАЦІЇ ПРИВАТИЗОВАНИХ ДІЛЯНОК
СПРИЯВ НАЧАЛЬНИК РАЙВІДДІЛУ.

АХРАЄМ ЗАЙМЕТЬСЯ
ПРОКУРАТУРА

Ш
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РЕКОРД: 
КОЖНИХ 18 ХВИЛИН —
ПОЗИТИВНІ ВИСНОВКИ
БЕЗ ЕКСПЕРТИЗИ

своїм розпорядженням нада/
ла такий дозвіл.

Керуючись ним, начальник
Харківського районного від/
ділу земельних ресурсів Ваку/
ленко В.Я. відразу видає ви/
копіювання з плану території
Пісочинської селищної ради,
де відображено місце розташу/
вання чотирьох земельних
ділянок загальною площею 8
га — на землях СТ «Сонячна
поляна» та технічне завдання
на виконання робіт по складан/
ню проекту землеустрою, в
якому передбачається відве/
дення зазначених земельних
ділянок «за рахунок земель за/
пасу сільськогосподарського
призначення». А те, що навіть
візуально видно, що ця земля
вже багато років обробляється
садоводами та використо/
вується у сільськогосподар/
ських цілях, приховується і до
уваги не береться. 

У результаті ТОВ «Експерт/
но/правова земельна ком/
панія» виготовило проект зем/
леустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність
вище згаданим чотирьом гро/
мадянам, отримало усі не/
обхідні погодження та пози/
тивний висновок державної
експертизи Головного управ/
ління Держкомзему у Харків/
ській області. 

І 2 листопада 2007 року
Харківська райдержадміні/
страція приймає розпоря/
дження про передачу у влас/
ність земельних ділянок для
ведення особистого селянсько/

го господарства, на підставі
якого громадянам Балюк С.О.,
Балюк А.М., Блудовій І.І. та
Романенко С.І. видаються дер/
жавні акти, підписані началь/
ником відділу земельних ре/
сурсів у Харківському районі
Вакуленком В.Я. та головою
Харківської райдержадміні/
страції Бакуменком В.Б. А
вже через місяць усі чотири зе/
мельні ділянки загальною пло/
щею 8 гектарів продаються
жительці міста Харкова Пар/
хоменко І.М. 

З а результатами пере/
вірки Держкомзем зо/

бов’язав начальника Головного
управління Держкомзему у
Харківській області Вовка А.І.
передати до обласної прокура/
тури всі матеріали, що підтвер/
джують незаконні дії Вакулен/
ка В.Я., який у 2007 році
очолював відділ земельних ре/
сурсів у Харківському районі,
з метою притягнення його до
кримінальної відповідальності
та надати пояснення щодо пе/
редачі у власність та пере/
оформлення земельних діля/
нок площею 8 га за рахунок
земель, що фактично перебува/
ють у постійному користуванні
СТ «Сонячна поляна». 

Також листом Держкомзему
поінформовано Генеральну
прокуратуру України для
прийняття відповідних проце/
суальних рішень та притягнен/
ня винних осіб до відповідаль/
ності.

Н айбільше членів комісії вра/
зила оперативність севасто/

польців — протягом одного робочо/
го дня ними проведено державну
землевпорядну експертизу та нада/
но позитивні висновки на 26 про/
ектів. Таким чином було погодже/
но передачу у власність земельних
ділянок громадянам — кожному
площею 0,1 га для будівництва та
обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд.
Далі з’ясувалося, що це землі жит/
лової та громадської забудови. І хо/
ча в матеріалах вибору земельних
ділянок знаходяться довідки Дер/
жавного підприємства «Севасто/
польське дослідне лісомисливське
господарство», яке добровільно від/
мовляється від ділянки Севасто/
польського лісництва, проекти
відведення по зміні цільового при/
значення і переведення лісогоспо/
дарських земель площею 2,6 га в
землі житлової і громадської забу/
дови не розроблялися. При цьому
слід зауважити, що вилучення
лісів площею понад 1,0 га відно/
ситься до компетенції Кабінету
Міністрів України.

ТзОВ «Виробничо/комерційне
об’єднання «Соляріс» одержало
позитивні висновки експертизи
щодо проектів технічної докумен/
тації із землеустрою на ділянки
для котеджного будівництва пло/
щею 0,20 га кожна, незважаючи на
те, що були порушені вимоги чин/
ного законодавства стосовно вста/
новлення меж ділянок у натурі, а
також виготовлення документів,



що посвідчують право оренди.
Не все гаразд з документами, що
посвідчують право на земельну
ділянку, яку використовує ТзОВ
«Кримспецінвест» для обслуго/
вування приміщень і споруд
мисливської станції на 1/му
кілометрі автошляху Руднико/
ве/Передове.

ЗАРОБЛЯЛИ  
ВСУПЕРЕЧ ЗАКОНАМ

Г оловне управління надава/
ло послуги на платній

основі, що не передбачено чин/
ними нормативно/правовими ак/
тами. Замовники сплатили
229,8 тис. гривень.

Не дотримуючись затвердже/
них спільним наказом Держ/
комзему, Мінфіну та Міеко/
номіки України визначених
розмірів оплати за земельно/
кадастрові роботи та послуги,
Головне управління впродовж
січня/червня 2009 року надало
87 висновків з містобудівного
обґрунтування, за які замовни/
ки сплатили 4,2 тис. гривень.
Крім того, Головне управління
надавало висновки по мате/
ріалах вибору, за які протягом
2007/2008 років та І півріччя
2009 року безпідставно стягнуло
225,6 тис. гривень.

ДВІЧІ ПЛАТИЛИ 
ЗА ОДНЕ І ТЕ Ж

Н а підставі Акту викона/
них робіт від 10 грудня

2008 року, підписаного началь/
ником Головного управління
Сізовим І.А. (замовник) та ди/
ректором ДП «Севгеоцентр» Бе/
резінцем М.В.(виконавець), Го/
ловне управління заплатило
49,5 тис. грн — коштами дер/
жавного бюджету за роботи з
інвентаризації земель Чорно/
морського флоту Російської Фе/
дерації на території м. Севасто/
поля, які фактично були
виконані та оплачені протягом
2003 — 2006 років.

Так само оплачено 16,6 тис.
грн за геодезичні та топографічні
роботи зі складанням земельно/
кадастрових планів з уточнен/
ням меж земельних ділянок, що
знаходяться в користуванні ЧФ
РФ в м. Севастополі, які фактич/
но вже були виконані та опла/
чені у 2006 році.

ПОДАРУНОК НА СУМУ
ПОНАД 
ЧОТИРИ МІЛЬЯРДИ

З емельна ділянка площею
1421,5 га у Байдарській та

Арнаутській долинах Севастопо/
ля, ринкова вартість якої сягає
понад чотири мільярди гривень,
була набута безоплатно у
власність ОК ЖБТІЗ «Уркуста»
без належних на те підстав та з
грубими порушеннями чинного
законодавства. 

Державні акти на право влас/
ності оформлені Севастополь/
ською міською філією ДП
«Центр державного земельного
кадастру», підписав їх перший
заступник начальника Головно/
го управління Черватюк А.А. 

На час перевірки в архіві Го/
ловного управління була відсут/
ня технічна документація із
землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують
право на 225 земельних ділянок
як ОК ЖБТІЗ «Уркуста», так і
ПК ОВ «Ньюкорп менеджмент
ЛТД». Єдиним документом, на
підставі якого видавалися їм
державні акти, є це технічний
звіт про встановлення меж у на/
турі лише для частини земель/
них ділянок.
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***
Інформацію про результати перевірки направлено до Генеральної

прокуратури України, матеріали передано до Служби безпеки
України для вжиття відповідних процесуальних заходів, передбаче�
них чинним законодавством. Видано наказ про звільнення з посади
начальника Головного управління Держкомзему у м. Севастополі
Сізова І.А. Першого заступника начальника Головного управління
Черватюка А.А. понижено на посаді.

Звернення народних депутатів України, громадських організацій,
громадян, що стосувалися злочинних схем відчуження земель кому�
нальної власності та фактів зловживань при виділенні і оформленні
земельних ділянок у Севастополі, перевірено. Вердикт комісії: посадові
особи Головного управління Держкомзему у Севастополі грубо пору�
шували земельне та фінансово�бюджетне законодавство, злісно
зловживали службовим становищем. 

ЗЛОВМИСНИКИ ВСТАНОВЛЕНІ.

АЧАЛЬНИКА — ЗВІЛЬНЕНО,
ЗАСТУПНИКА — ПОНИЖЕНО НА ПОСАДІ
Н
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КОНКУРС ЗАКІНЧИВСЯ: ХТО ПЕРЕМІГ

Н ині український медіа/
простір не страждає від

браку інформації на земельну те/
матику, — зазначив заступник
Голови Держкомзему Дмитро
ЗАВТУР. — Однак проблеми є.
Хвилює те, що більшість ма/
теріалів готується на замовлення. 

На його думку така інфор/
мація не відображає суті тієї чи
іншої ситуації, часто/густо вона
поза тими глибинними пробле/
мами, які насправді є у зе/
мельній сфері. Це, насамперед,
пояснюється тим, що замовни/
ки, які платять за підготовку та
розміщення публікації або сю/
жету, переслідують корисливу

мету і, зрозуміло, їх цікавить не
об’єктивна оцінка ситуації, їм
важливо схилити на свій бік чи/
тачів чи глядачів, створити таку
громадську думку, яка б
відволікала увагу від їхніх неза/
конних, а часто кримінальних
дій. Не рідко вони хочуть де/
стабілізувати роботу земельних
органів, вигороджуючи себе,
дискридувати інших, особливо
новопризначених керівників. 

За задумом конкурс, що прово/
дився в рамках проекту Світового
банку «Видача державних актів
на право власності на землю в
сільській місцевості та розвиток
системи кадастру», мав зацікави/
ти журналістів компетентно
висвітлювати проведення зе/
мельної реформи в Україні,
частіше звертатися до тих зе/
мельних питань, які хвилюють
громадян того чи іншого регіону,
вчасно інформувати людей про
зміни у нормативно/правовій базі
галузі, допомагати розв’язувати
конфліктні ситуації з одно/
часним роз’ясненням прав і
обов’язків власників землі, орен/
дарів, органів самоврядування, а
також виконавчої влади. Слово,
громадяни з боку журналістів
мали б постійно відчувати
підтримку в реалізації свого пра/
ва на землю.

— Критерії, за якими журі
оцінювало представлені на кон/
курс матеріли, дуже чіткі, — за/
уважив Дмитро Завтур. — Кож/
ний журналістський твір мав
бути, по/перше, актуальним, по/
друге, практичним, корисним
для землевласників у сенсі
вирішення питань, що турбують
їх нині або можуть виникнути у
майбутньому.

Виконувач обов’язків голови
Держкомтелерадіо України Олег
НАЛИВАЙКО, учасник «круг/
лого столу», схвально відгукнув/
ся про ініціативу Держкомзему
провести конкурс «Моя земля —
моя власність». Проведений
захід, хоч і тривав чотири місяці,

Д О  О Б І З Н А Н О С Т І  —  

—
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проте активізував ЗМІ до вико/
нання своєї ролі, яка полягає в
інформуванні та роз’ясненні гро/
мадянам вкрай важливих і акту/
альних питань. Він зауважив:
«Земельне питання — історична,
ментальна, ключова для нашої
нації, нашої країни тема».

— Український землевласник
дуже молодий порівняно, ска/
жімо, із європейським чи амери/
канським, — зазначив Сергій
КУБАХ, директор проекту Сві/
тового банку. — Він погано орі/
єнтується у чинному законо/
давстві, а воно у нас складне,
надто часто змінюється. Тому
землю нерідко сприймають як
джерело проблем, а не по/
тенційне джерело прибутку,
соціальних благ. Конкурсом ми
хотіли викликати хвилю пуб/
лікацій, які б допомогли укра/

їнському землевласнику отрима/
ти хоча б частину практичних,
необхідних знань із теми, що
йому небайдужа. 

— Земельне питання актуаль/
не сьогодні для багатьох укра/
їнців, — зазначив Костянтин
КВУРТ, голова правління МГО
«Інтерньюз/Україна», один із
провідних експертів медіа/про/
стору. — Землевласники мають
знати, як ефективно реалізувати
та захистити своє право на зем/
лю. Однак зараз у цій сфері
відбуваються постійні зміни, це
свідчить про нинішню невизна/
ченість політиків та державо/
творців у питаннях проведення
земельної реформи. 

З огляду на таку нестабільну
ситуацію, на думку фахівця, ЗМІ
мають надавати суттєву інфор/
маційну допомогу громадянам,
яким допікають земельні питання.

Заодно він зауважив, що укра/
їнська журналістика ще недо/
статньо висвітлює соціальні теми,
і подякував Держкомзему за те,
що він організованим конкурсом
стимулював появу низки публі/
кацій на земельну тематику.

— Поки що наша земля в
українських руках. Поступово
від дрібних власників перехо/
дить вона до тих, у кого її стає все
більше і більше. На черзі —
транснаціональні корпорації.
Суспільству цікаво знати — добре
це чи погано? — наголосив Ко/
стянтин Квурт. — У кого довіда/
тися правду —
це теж наша
проблема!

К е р і в н и к
Київського бю/
ро Радіо Свобо/
да, член журі
конкурсу Інна
КУЗНЕЦОВА
дала оцінку
представленим
роботам з точки
зору журналіст/
ських стандар/
тів та відпо/
відності вимогам конкурсу. Вона
переконана, що на конкурс по/
трапила лише частина матеріалів
з тих, які надруковано, передано
через ефір радіоприймачами,

Висвітлення у вітчизняному інформаційному просторі земельних відносин, зокрема, процесу їх
реформування, вимагає від журналістів доброї обізнаності із земельною сферою, її законодавчим
забезпеченням і його постійним оновленням, а від профільного органу державної влади, його
територіальних підрозділів та відомчих підприємств — готовності до партнерського діалогу із
засобами масової інформації. Такого висновку дійшли учасники «круглого столу», проведеного у
столиці за підсумками журналістського конкурсу «Моя земля — моя власність», який Держкомзем
оголосив у квітні цього року. 

ЧЕРЕЗ ТІСНІШУ 
СПІВПРАЦЮ



показано у телеефірі. А тому, за її
словами, робити висновок, як
висвітлюється земельна реформа в
Україні, лише за присланими на
конкурс матеріалами, складно. 

Член журі конкурсу, началь/
ник Відділу інформаційного забез/
печення роботи з громадськістю та

ЗМІ Держкомзему Людмила
ЗІНКОВСЬКА зупинилася на пи/
таннях фаховості подачі земельної
тематики, наголосивши, що знач/
на кількість конкурсних ма/
теріалів, та й тих, що з’являються
у пресі, засвідчують низький
рівень обізнаності журналістів з
сферою земельних відносин, зе/
мельною проблематикою, законо/
давчою базою. Вона навела кон/
кретні приклади неточностей,
перекручень, помилок, які допус/
кають представники ЗМІ,
висвітлюючи ті чи інші події та
факти із сфери земельних відно/
син, діяльності Держкомзему та
його територіальних органів. 

Водночас Людмила Зінковська
коротко поінформувала при/
сутніх про ті заходи, що прово/
дить Держкомзем для жур/
налістів, які спеціалізуються на
земельній тематиці і хочуть роз/
ширити свою компетентність. До
їхніх послуг семінари, засідання
прес/клубу, неформальні зустрічі
з керівниками відомства тощо.

Далі Дмитро Завтур вручив дип/
ломи та премії переможцям кон/
курсу та тим, кого журі відзначи/
ло. Після цієї урочистої церемонії
присутні продовжили обговорення
актуальних питань висвітлення

земельної реформи, особливості
взаємодії медіа з владними інсти/
туціями, можливості поліпшення
співпраці між журналістами та ор/
ганами державної влади. 

Спеціаліст по роботі з гро/
мадськістю і ЗМІ Головного уп/
равління Держкомзему у
Чернівецькій області Володимир
ФІНІВ, у якого 26/річний стаж
роботи у практичній жур/
налістиці і 6/річний досвід у сфері
земельних відносин, запропонував
продовжити розпочату традицію і
проводити конкурс серед жур/
налістів на краще висвітлення

земельної тематики щорічно, як це
вже п’ять років поспіль роблять в
його обласному управлінні. При
цьому термін конкурсу варто знач/
но збільшити. 

Також він запропонував коле/
гам з інших управлінь Держком/
зему організувати випуск відом/
чих газет. Існувати така газета
може на передплатні кошти, у
цьому переконаний. Таке видання
підвищуватиме обізнаність пред/
ставників органів місцевого само/
врядування, виконавчої влади,
землевпорядників, власників та
користувачів землею з тими про/
цесами, що відбуваються у період
земельного реформування та, вза/
галі, у сфері земельних відносин
держави та рідного краю. Держ/
комзему він рекомендував провес/
ти семінар із спеціалістами Голо/
вних управлінь, відповідальних за
інформаційне забезпечення, та
представниками регіональних
ЗМІ, які пишуть на земельну те/
матику.

За підсумками засідання «круг/
лого столу» представники Держ/
комзему разом з журналістами ви/

робили подальший план дій щодо
підвищення ефективності спільної
інформаційної роботи. 

Зокрема, журналісти надалі у
своїй роботі мають послуговува/
тися інформацією з першодже/
рел, доносити до своїх читацької,
слухацької та глядацької ауди/
торій більше роз’яснювальної
інформації та практичних порад.
Представникам Держкомзему
слід оперативно і ґрунтовно ко/
ментувати зміни і доповнення до
чинного земельного законодав/
ства, інших нормативних доку/
ментів, конкретно і вчасно від/
повідати на запити ЗМІ.

На переконання учасників
«круглого столу», виконання цих
рекомендацій дозволить значно
підвищити якість матеріалів на
теми земельних відносин та, як
наслідок, забезпечити укра/
їнського землевласника актуаль/
ною для нього інформацією.

Журналісти/конкурсанти од/
ноголосно підтримали пропо/
зицію Держкомзему і наступного
року на такому ж рівні провести
конкурс серед ЗМІ.

КОНКУРС ЗАКІНЧИВСЯ: ХТО ПЕРЕМІГ
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регіональні друковані видання: переможці —
Галина КОНЧАКІВСЬКА, «Інформатор» 
(м. Львів), публікація «Земля в законі»; Людми�
ла ГРИГОР’ЄВА — газета «Трудова слава» 
(смт Новотроїцьке, Херсонщина), серія публікацій.

Крім того, журі вручило низку відзнак у
номінації «регіональні друковані видання»:

газеті «Колос» (смт Стара Синява, Хмельниччина)
за серію публікацій та, зокрема, за матеріали
Івана КОЗЕЛЬСЬКОГО;
газеті «Новий день» (м. Мелітополь, Запоріжжя);
Ірині ГАЄВСЬКІЙ, «Воля народу»
(м. Буськ, Львівщина);
Олександру ТКАЧУКУ, «Буковина»
(м. Чернівці).
Окремі відзнаки Держкомзему України за

активне й систематичне висвітлення питань
земельної реформи отримали: 

газета «Кам’янець�Подільський вісник» (м. Кам’я/
нець/ Подільський, Хмельниччина);
газета «Урядовий кур’єр»;
Галина КВІТКА, «Голос України».

За активну роботу із ЗМІ та сприяння в
організації конкурсу Держкомзем України відзна/
чив працівників, відповідальних за інформаційну
роботу у Головних управліннях Держкомзему в
областях — Олександра Нашиванка (Львівська),
Володимира ФІНІВА (Чернівецька), Олену
НЕСІНУ (Рівненська).

Ірина ЛУКОМСЬКА

К онкурс серед журналістів «Моя земля —
моя власність» тривав з 1 травня по 5 серп/

ня 2009 року у рамках Проекту Світового банку
«Видача державних актів на право власності на
землю в сільській місцевості та розвиток системи
кадастру» і був оголошений Державним комітетом
України із земельних ресурсів.

Конкурс проводився серед журналістів телеба/
чення, радіо, друкованих видань у шести
номінаціях, у кожній з них окремо розглядалися
матеріали регіональних та загальнонаціональних
ЗМІ. Переможців визначено у трьох із них. 

У 44 заявках на конкурс подано 139 матеріалів: 
регіональні друковані видання: 55 публікацій 
(23 заявки);
регіональні телеканали: 7 матеріалів (5 заявок);
регіональні радіоканали: 7 матеріалів (2 заяв/
ки);
загальнонаціональні друковані видання: 
47 публікацій (10 заявок);
загальнонаціональні телеканали: 17 матеріалів 
(2 заявки);
загальнонаціональні радіоканали: 6 матеріалів 
(2 заявки). 

Матеріали на конкурс надійшли з 15 областей:
Львівської, Сумської, Вінницької, Запорізької,
Чернівецької, Рівненської, Чернігівської, Дніпро/
петровської, Хмельницької, Херсонської, Харків/
ської, Житомирської, Черкаської, Полтавської,
Тернопільської, а також Києва. 

Загальний тираж друкованих видань, в яких по/
бачили світ публікації, представлені на конкурс,
становить 4,5 мільйони примірників.

Дипломи переможців та грошові премії отрима�
ли такі журналісти та видання (за номінаціями):

всеукраїнське телебачення: переможець —
Валентина МАХСМА (комунікаційна група
ESG), серія матеріалів;
регіональне телебачення: відзнаку отримала
програма «Млин» (Львівська ОДТРК), серія
програм;
всеукраїнське радіо: відзнаку отримала Надія
ШЕРСТЮК, проект «Звуки життя» («Наше
радіо» та «Радіо Свобода»);
регіональне радіо: відзнаку отримала програма 
«Контрапункт», «Радіо Трек» (м. Рівне), серія
програм;
всеукраїнські друковані видання: переможець —
Людмила ЗАГЛАДА, газета «Новая»), серія
публікацій;

ЗА ЗДОБУТКИ — 
ПРЕМІЇ ТА ВІДЗНАКИ
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— Тетяно, головою профспілки
вас обрали на установчому з’їзді.
Оскільки інформації про нього
майже не було, розкажіть чита�
чам журналу, що йому передувало
і як він проходив?

— У січні цього року в Києві на
засіданні оргкомітету за участі
представників трудових колек/
тивів було прийнято рішення про
створення всеукраїнської галузе/
вої профспілки працівників зем/
левпорядної служби України. А
20 червня в залі засідань Головно/
го інституту землеустрою відбувся
установчий з’їзд Всеукраїнської
профспілки, яку назвали «Рідна
земля». У ньому взяли участь 124
делегати від 25 регіонів, АР Крим,
Києва та Севастополя. 

Делегати представляли понад
десять тисяч працівників землев/
порядної служби України, а
саме: територіальних органів
Держкомзему, Держземінспек/
ції, Центру державного земель/
ного кадастру, Головного інсти/

туту землеустрою, суб’єктів зем/
левпорядної, землеоціночної ді/
яльності, землевпорядників сіль/
ських і селищних рад.

На з’їзд були запрошені та взя/
ли участь: заступник Голови
Держкомзему Антон Третяк, на/
родний депутат України, Голова
Конфедерації Вільних профспі/
лок України Михайло Волинець,
представники вільних профспі/
лок працівників залізничного
транспорту, медичних праців/
ників України.

Делегати з’їзду обговорили і
схвалили проект Статуту, обрали
голову та заступників все/
української організації. Першим
заступником обрали Сергія Миро/
нюка (ДП «Головний науково/
дослідний та проектний інститут
землеустрою»), заступниками —
Богдана Бегея (головне управління
Держкомзему у Львівській об/
ласті), Оксану Мазірову (ДП
«Центр державного земельного ка/
дастру») та Віктора Седуна (Голо/

вне управління Держкомзему у
Донецькій області).

— На нараді з організації без�
оплатної видачі громадянам актів
на землю, яку проводила Прем’єр�
міністр України Юлія Тимошен�
ко, ви сказали, що становлення
галузевої профспілки було непро�
стим. Що ви мали на увазі?

— Почалося наше становлення
із заборон та претензій з боку
Федерації профспілок України.
Там були проти нашого об’єднан/
ня в окрему профспілку. Їм біль/
ше імпонує, коли працівники зе/
мельної сфери розпорошені по
різних профспілках. Але, як ка/
жуть у народі, нічого не буває по/
ганого, щоби не вийшло на добре.
Їхня антиконституційна позиція
стосовно нашого волевиявлення
не завела нас у глухий кут. Нас
підтримала Конфедерація віль/
них профспілок України. Її очо/
лює відома в Міжнародній орга/
нізації праці, міжнародній
спільноті людина — Михайло Во/
линець, лідер незалежного проф/
спілкового руху України, гірняк…

— Цікаво, а звідки взялася
назва «Рідна земля»?

— Вона не випадкова, нам ду/
же імпонує та подобається, бо
відображає справжню сутність
нашого об’єднання. І ми вдячні
колезі, який запропонував саме
так її назвати. Але хочеться наго/
лосити на наступному. На сьо/
годні у правовому полі України
відповідно до Господарського ко/
дексу та Класифікатора видів
економічної діяльності в єдиному
реєстрі є «оптова торгівля голка/
ми», а «землеустрою, земле/
оціночної діяльності» — немає,
тобто правове закріплення земле/
впорядної та землеоціночної га/
лузі відсутнє. Саме тому ми не
могли назвати її, скажімо, все/
українською профспілкою земле/
впорядників. Саме це питання
стане одним з ключових в об’єд/
нанні та зміцненні землевпоряд/
ної служби України, оскільки в
нових ринкових умовах пред/
ставники галузі є флагманом еко/
номічних перетворень у державі.
Тож одним із перших заходів
Всеукраїнської профспілки

Тетяна БАННА:
«У КЛАСИФІКАТОРІ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ Є «ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ГОЛКАМИ»,
А «ЗЕМЛЕУСТРОЮ, 
ЗЕМЛЕОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» — НЕМАЄ. 
ТЕПЕР ПОБОРЕМОСЯ ЗА ПРАВОВЕ ВИЗНАННЯ

НАШОЇ ГАЛУЗІ».
27 серпня цього року Міністерство юстиції України зареєструвало
Всеукраїнську профспілку «Рідна земля». Відтепер нинішні
працівники, а також студенти вузів та коледжів — майбутнє по�
повнення сфери землевпорядної та землеоціночної діяльності
мають можливість, об’єднавшись в одну організацію, спільно
захищати свої трудові, соціально�економічні права і професійні
інтереси. Пропонуємо вашій увазі інтерв’ю з Тетяною БАННОЮ,
головою галузевої профспілки, до цього вона очолювала
профспілковий комітет Головного управління Держкомзему у
Полтавській області. 
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ПРОФСПІЛКА ВИРІШИЛА — 
ЗМІНИ ІНІЦІЮВАТИМЕ ОДРАЗУ



Юрій ЛЯХ, голова профспілкового
комітету Головного управління 
Держкомзему у Сумській області: 

«МРІЯ — СТВОРИТИ ПРОФСПІЛКУ,
НАРЕШТІ, ЗБУЛАСЯ»
— Створення галузевої профспілки — знаменна

подія в житті землевпорядників. Про це вже
віддавна мріяли на місцях. За сімнадцять років
існування землевпорядна служба в нових ринко/
вих умовах сформувалася як самостійна галузь.
Вона успішно функціонує поряд з іншими. Проте,
її працівники досі розкидані по різних профспілко/
вих об’єднаннях. Тепер, нарешті, об’єднаються.
Таким чином зможуть ефективніше вирішувати
соціальні проблеми, захищати інтереси
працівників. 

Людмила ЗАГОРУЙКО, член
профспілки Головного управління
Держкомзему у Харківській області: 

«ВІДТЕПЕР Є КОМУ ЗАХИЩАТИ НАШІ
СОЦІАЛЬНІ ПРАВА»
— У пам’яті сільських землевпорядників ще зали/

шилися сумні спогади про ті часи, коли вони мали
найнижчу тарифну ставку в Україні — 95 гривень
при мінімальній зарплаті майже 200 гривень. Акти/
вістам новоствореної профспілки є над чим працюва/
ти — рівень соціального забезпечення працівників
нашої сфери не повинен бути нижчим за інших. На
мій погляд, важливо, щоб галузева профспілка
організувала обмін професійним досвідом. Напри/
клад, землевпорядники Харківщини та Полтавщи/
ни можуть поділитися досвідом належної взаємодії з
органами місцевого самоврядування, сільськими та
селищними землевпорядниками. 
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«Рідна земля» стане круглий стіл
під назвою: «Землевпорядкуван/
ня, землеустрій, землеоціночна
діяльність — є така галузь». 

— Що ще у ваших планах на
найближчий час? 

— Серед цілей та завдань все/
української профспілки — укла/
дання колективних договорів, га/
лузевої угоди, забезпечення
гарантій дотримання трудового
законодавства, надання інфор/
маційно/методичної, консульта/
тивної та іншої практичної допо/
моги членам профспілки, а також
культурно/просвітницька, оздо/
ровча, спортивно/масова робота.

Нині ведемо активну підготов/
ку до обговорення і підписання
галузевої угоди між Державним
комітетом України із земельних
ресурсів та Всеукраїнською
профспілкою «Рідна земля».

Хочу наголосити, що саме в
рамках Генеральної угоди між
Кабінетом Міністрів України,
представниками всеукраїнських
профспілок та об’єднаннями робо/
тодавців, підписаної 15 квітня ми/
нулого року, сьогодні активно об/
говорюються нагальні проблеми
земельних відносин, реалізація
конституційних прав громадян.

В ідеології розвитку країн (що
визнали експерти ООН) пріоритет/

ним на даному етапі є не еко/
номічний розвиток, як оголошува/
лося раніше, а соціальний. Тобто
людина є головним мірилом всіх
показників розвитку. Тому у рам/
ках соціального діалогу будемо
звертатися до Кабінету Міністрів
України щодо врегулювання пи/
тань оплати праці у землевпо/
рядній галузі. Нещодавно на одній
із зустрічей начальник відділу
Держкомзему у Коломацькому
районі Харківської області згадав,
що починав професійну діяльність
з посади сільського землевпоряд/
ника. Оплату за труд отримував
набагато нижчу, ніж секретар
сільської ради. 

Тож соціальний захист пра/
цівників нашої сфери розпочнемо
з ретельного аналітичного зрізу
заробітної платні за останні три
роки, вивчимо систему оплати
праці інших комітетів, підготуємо
пропозицію до Кабінету міністрів
щодо врегулювання цього питан/
ня в рамках конституційного пра/
ва працівників на рівноправність
з іншими колегами.

— І насамкінець: ідея створити
галузеву профспілку — далеко не
нова. Ветерани�землевпорядники
кажуть, що така спілка вже була… 

— Історія профспілки нашої га/
лузі має свою багату історію. Зо/

крема, готуючи музейну експо/
зицію історії земельних відносин в
країні, ми знайшли в архівах
профспілковий квиток 1939 року
землевпорядника. Сімдесят років
тому існувала Профспілка земель/
них органів України.

Ми відчуваємо зв’язок поколінь
землевпорядників попереднього
століття: тих, хто реалізовував
столипінську реформу і чиєю пра/
цею (та українськими чорнозема/
ми) колишня Російська імперія
ще у 1913 році завоювала статус
головної житниці Європи. Ми
пам’ятаємо тих, хто самовіддано
працював та віддавав своє життя
за батьківщину в 40/ві роки.

На пам’ять про нараду — першу
широку представницьку зустріч
працівників нашої галузі з урядов/
цями, я від нашої профспілки по/
дарувала Юліі Тимошенко
архівний квиток Профспілки зе/
мельних органів України зразка
1939 року, він належав землевпо/
ряднику Михайлу Заїці. 

Цей документ є свідченням то/
го, що земельна служба на теренах
України має чималу історію, що
вона разом з іншими галузями роз/
будовувалася, творила і була
відповідальною за долю країни.
Ми готові кращі традиції минуло/
го продовжити і примножити.

ДУМКИ З ПРИВОДУ



Володимир ГОЛИК, 
заступник начальника Головного
управління Держкомзему у
Тернопільській області, кандидат
економічних наук

ВІДКРИТА ТРИБУНА

ЯК УДОСКОНАЛИТИ ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
З А  Ц І Л Ь О В И М  П Р И З Н АЧ Е Н Н Я М

У МЕЖАХ КАТЕГОРІЙ ЗЕМЕЛЬ?

Галина СОБОЛЄВА, 
головний спеціаліст відділу
оцінки та ринку земель
Головного управління
Держкомзему у
Тернопільській області 
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Ч инне законодавство Ук/
раїни cуперечливо регу/

лює одне з основоположних пи/
тань — поділ земель на категорії
та використання земель за цільо/
вим призначенням. Все частіше
виникають запитання щодо пра/
вильного тлумачення певних
норм, а головне, вірного (аде/
кватного) їх застосування.

Стаття 18 Земельного кодексу
України (надалі — ЗКУ) визна/
чає склад земель нашої держави,
до яких належать усі землі в ме/
жах її території, в тому числі ос/
трови та землі, зайняті водними
об’єктами, які за основним
цільовим призначенням поділя/
ються на категорії. Категорії
земель України мають особли/
вий правовий режим.

Чинний ЗКУ закріпив у ст. 19
дев’ять категорій земель (вони
відомі). Цільове призначення зе/
мельної ділянки, віднесеної до
певної категорії земель, відіграє
важливу роль у здійсненні осо/
бою своїх прав на цю ділянку та в
дотриманні обов’язків, передба/
чених законодавством. Так,
обов’язок використовувати зе/

мельну ділянку за цільовим при/
значенням є першим у переліку
обов’язків власників земель та
землекористувачів (ст.ст. 91, 96
ЗКУ). Крім того, відповідно до
ст. 143 ЗКУ використання зе/
мельної ділянки не за цільовим
призначенням є підставою для
позбавлення права на земельну
ділянку — примусового припи/
нення права на неї у судовому
порядку.

Разом з цим, законодавець не
закріпив нормативного визна�
чення понять «категорія зе�
мель», «цільове призначення»,
«основне цільове призначення
земельної ділянки», «функціо�
нальне використання».

П ід цільовим призначен/
ням землі слід розуміти

можливість здійснювати певну
сукупність видів діяльності,
спрямованих на досягнення
спільної мети, яка, як правило,
відображається у назві певної ка/
тегорії землі. Таким чином, по�
няття «цільове призначення зе�
мель» та «категорія земель» не є
тотожними, оскільки перше по�
няття слугує критерієм визна�
чення другого.

Що стосується понять
«цільове призначення» та

«основне цільове призна�
чення» земель. У части/
нах другій та третій
статті 20 ЗКУ зазна/
чається порядок зміни
цільового призначення
земель. Постановою

Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку
зміни цільового призначення
земель, які перебувають у влас/
ності громадян або юридичних
осіб» від 11.04.2002 року № 502
також визначається поняття
«цільове призначення земель».
Порушення цільового призна/
чення земель є підставою для
притягнення порушників до
адміністративної відповідаль/
ності.

Необхідність використання
земельної ділянки за цільовим
призначенням (а не основним
цільовим призначенням) за/
декларована у відповідній графі
державного акта на право влас/
ності на земельну ділянку чи
право постійного користування
нею, оскільки у формах цих
актів, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України,
йдеться саме про цільове призна/
чення (використання) земельної
ділянки.

Відповідно до ч. 1 ст. 126 ЗКУ
саме цей документ надає право
використовувати земельну ді/
лянку, визначає обсяг дозволе/
ного використання. Цільове при/
значення земельної ділянки,
наданої в оренду, визначається у
договорі оренди. Згідно ст. 15
Закону України «Про оренду
землі» до істотних умов договору
оренди земельної ділянки, які
обов’язково обумовлюються у
договорі, відносяться «умови ви/
користання та цільове призна/
чення».

Виходячи із зазначеного ви�
ще, власники та землекорис�

тувачі повинні дотримува�
тись вимог використання

земель відповідно до ці�
льового призначення,

а не до основного
цільового призна�

чення (ст. 19 ЗКУ),
оскільки зміст ос�

таннього у земель�
ному законодавстві

не знаходить свого
відображення.
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Т епер про доцільність
поділу земель на категорії

та правильність визначення кри/
теріїв такого поділу. Ст. 19 ЗКУ
передбачає поділ земель на кате/
горії за критерієм цільового при/
значення. Тут виникає сумнів
щодо об’єктивності і, на наш по/
гляд, відповідності реаліям. В ба/
гатьох випадках земельні ділян/
ки відносяться до певної
категорії не за їхнім цільовим
призначенням, а, наприклад, за
посуб’єктним використанням.
Так, відповідно до ст. 68 ЗКУ, ст.
23 Закону України «Про транс/
порт» до земель транспорту нале/
жать як «землі смуг відведення
залізниць під залізничним полот/
ном», так і землі під «культурно/
побутовими будівлями та інши/
ми спорудами, необхідними для
забезпечення роботи залізнично/
го транспорту». Таким чином,
постає питання, що є спільного
між земельними ділянками під
залізничним полотном та земель/
ною ділянкою під будинком
культури залізничників? 

Крім того, в цьому ж контексті,
не цілком правомірним, на нашу
думку, є тлумачення ст. 4 Закону
України «Про використання зе/
мель оборони», згідно якої вій/
ськові частини за погодженням з
органами місцевого самовряду/
вання або місцевими органами
виконавчої влади і в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів
України, можуть дозволяти
фізичним і юридичним особам ви/
рощувати сільськогосподарські
культури, випасати худобу та за/
готовляти сіно на землях, наданих
їм у постійне користування для
оборонних цілей держави.

Землями сільськогосподар/
ського призначення визнаються
землі, надані або призначені для
виробництва сільськогосподар/
ської продукції, здійснення
сільськогосподарської науково/
дослідної діяльності тощо (ч. 1
ст. 23 ЗКУ). Після надання їх
для сільськогосподарських по/
треб ті, що придатні для потреб
сільського господарства, повинні
надаватися насамперед для

сільськогосподарського викори/
стання (ч. 1 ст. 23 ЗКУ). Інші ж,
відповідно до п. «б» ч. 2 ст. 22 та
ч. 3 ст. 23 ЗКУ, можуть викорис/
товуватись як несільськогоспо/
дарські угіддя під дворами,
будівлями, об’єктами транспор/
ту, об’єктами промислового
будівництва тощо. І останні —
також землі сільськогоспо/
дарського призначення. 

Ідентична ситуація сформува/
лась і по інших категоріях земель.

Ці приклади свідчать про
низьку ефективність норм, що
передбачають цільове викорис�
тання земель відповідно до пра�
вового режиму категорії, до якої
вони віднесені.

У певних випадках для відне/
сення земель до тієї чи іншої
категорії використовується кри�
терій територіального розміщен�
ня. Наприклад, відповідно до ст.
38 ЗКУ, до земель житлової та
громадської забудови «належать
земельні ділянки в межах насе/
лених пунктів, які використову/
ються для розміщення житлової
забудови, громадських будівель і
споруд, інших об’єктів загально/
го користування».

Виникає запитання: які від/
мінності у правовому режимі по/
винні мати земельні ділянки для
розміщення, наприклад, житло/
вої забудови у межах та за межа/
ми населених пунктів, для того,
щоб віднести їх до різних кате/
горій земель? Або, як узаконити
використання земельної ділянки
під одинокою жилою будівлею чи
садибою, яка фактично нині зна/
ходиться за межами населеного
пункту? Зміна меж населеного
пункту в цьому випадку, мабуть,
єдиний, але не зовсім юридично
ідеальний варіант. 

Категорія, зазначена в п. «ж»
ч. 1 ст. 19 ЗКУ, фактично вклю/
чає будь/які інші, не згадані в пе/
реліку категорій, види викорис/
тання земель. До них науковці
відносять землі державного кор/
дону, матеріального резерву,
землі садівничих поселень, землі
культового призначення, еко/
логічно деградовані та небезпечні
землі, землі мисливського фон/

ду, родовищ корисних копалин
тощо. Однак, навряд чи можна
вважати задовільним те, що всі
ці землі відносяться до земель
іншого призначення, хоча б з тих
мотивів, що природність форму/
вання їх як категорії земель воче/
видь може бути одинарною, але
цільове призначення і особливо
функціональне використання
різко різноманітні.

Проте, і це не повний перелік
«інших» земель. Розвиток нових
галузей господарювання, еко/
номічні, екологічні потреби
суспільства впливають на виник/
нення нових видів діяльності.
Тому, можливість використання
земель для інших потреб вима/
гає нормативного закріплення
особливостей правового режиму
цих, та на загал усіх земель. 

У правовій практиці зустрі/
чаються також інші кри/

терії поділу земель за цільовим
використанням або функціональ/
ним використанням. Так, на/
приклад, об’єктами нормативної
грошової оцінки земель не/
сільськогосподарського призна/
чення є земельні ділянки, що
використовуються за функціо�
нальним призначенням неза/
лежно від того, до якої категорії
вони віднесені. Віднесення зе/
мель до категорії земель за
функціональним використанням
проводиться згідно з Інструкцією
по заповненню державної статис/
тичної звітності з кількісного
обліку земель (форми 6/зем,
6азем, 6б/зем, 2/зем), затвердже/
ної наказом Держкомстату Укра/
їни від 05.11.1998 року № 377,
зареєстрованої в Міністерстві юс/
тиції України 14.12.1998 року за
№ 788/3228. Ці положення виз/
начені у спільному наказі Держ/
комзему України, Міністерства
будівництва, архітектури та жит/
лово/комунального господар/
ства, Держкомітету по водному
господарству України, Міністер/
ства аграрної політики України,
Державного комітету лісового
господарства України, Укра/
їнської академії аграрних наук 
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№ 19/16/22/11/17/12 від
27.01.2006 року, зареєстрова/
ному в Міністерстві юстиції
України 05.04.2006 року за 
№ 389/12263 «Про порядок нор/
мативної грошової оцінки земель
несільськогосподарського при/
значення (крім земель у межах
населених пунктів)». Проте, у
жодному нормативному акті
немає визначення поняття
«функціональне використання»
чи «функціональне призначен�
ня» земельної ділянки.

На думку Р. Марусенка,
функціональне використання
характеризує вид використання
земельної ділянки, враховує
відносну прибутковість видів
економічної діяльності на ній.

Український класифікатор
цільового використання землі,
прийнятий для застосування
Держкомземом України (лист 
№ 14/1/7/1205 від 24.04.1998 ро/
ку), передбачає існування земель
комерційного використання,
громадського призначення, зе/
мель населених пунктів, земель
досліджень і розробок (у складі
земель комерційного викорис/
тання), земель для ведення
підсобного сільського господар/
ства тощо, у ньому використову/
ються різні критерії поділу зе/
мель. Хоча класифікатор не
повністю узгоджується із поло�
женням ст. 19 ЗКУ, терміно�
логічно застарілий та не зовсім
відповідає сучасному земельно�
му законодавству, разом з тим
він відіграв важливу роль у
внормуванні суттєвої прогалини
в законодавстві, і став фактич�
ним її підтвердженням. 

Проблемним є стан, коли зе/
мельна ділянка може одночасно
належати до кількох категорій
земель. Це в свою чергу виклю/
чає принцип необхідності цільо/
вого використання земель та
можливість зміни цільового при/
значення земельної ділянки.
Співвідношення між режимами
різних категорій земель чинним
законодавством на належному
рівні не врегульоване. Тому, ви/
никнення правових колізій між

режимами використання різних
категорій земель постійно на/
штовхується на необхідність по/
шуку шляхів їх вирішення.

Доцільним також вбачається
узгодити порядок встановлення
та зміни цільового призначення
з якісними характеристиками
земель. Це дало б змогу уникну/
ти поширеної практики переве/
дення земель з однієї категорії в
іншу без належного обґрунту/
вання із подальшим погіршен/
ням їх якісних властивостей.
Крім того, ст. 26 Закону України
«Про охорону земель» прямо
вказує, що основою поділу зе/
мель на категорії є районування
земель, як процедура поділу їх
на групи за природними харак/
теристиками.

Наступна потреба — законо/
давчо визначити чіткі критерії
допустимості зміни цільового
призначення земель, переведен/
ня їх з однієї категорії в іншу, а
також визначення самого поряд/
ку зміни цільового призначення
земельної ділянки шляхом роз/
робки землевпорядної докумен/
тації, в залежності від якісних
характеристик земель та цін/
ності родючого шару ґрунту, і та/
ким чином, узгодити деклара/
тивні норми Закону України
«Про охорону земель» із поряд/
ком встановлення та зміни
цільового призначення земель.

Н а думку Р. Марусенка,
поділ земель на нові

категорії можливий шляхом за/
провадження механізмів еко/
логічного, сільськогосподарсь/
кого та урбаністичного зону/
вання земель. За А.Мірошни/
ченком поділ земель на категорії
має значення лише тоді, коли
віднесення земельної ділянки до
певної категорії «автоматично»
означає поширення на неї визна/
ченого правового режиму. Якщо
ж цього не відбувається, поділ
земель на категорії перетво/
рюється на самоціль і не має
практичної доцільності. Стурбо/
вані такими невідповідностями і
інші вчені, а також практики. 

Виходимо з того (в тому числі і
з викладеного), що визначення
цільового призначення земельної
ділянки є не що інше, як ціле/
спрямоване (направлене) її вико/
ристання у спосіб, визначений
законодавством, з метою дося/
гнення очікуваного результату в
господарській діяльності, чи для
поліпшення корисних властивос/
тей земельної ділянки з ураху/
ванням умов та обмежень вико/
ристання, якщо такі характерні
для неї.А функціональне викори/
стання земельної ділянки можна
визначити як основний спосіб до/
сягнення такого результату.

С тосовно визначення понят/
тя категорія земель. Кате/

горія земель в Російській Феде/
рації — це частина єдиного
державного земельного фонду,
що виділяється за основним
цільовим призначенням, і яка
має певний правовий режим. За
функціональним призначенням
росіяни поділяють землі на: землі
сільськогосподарського призна/
чення; землі населених пунктів;
землі промисловості, транспорту,
зв’язку і подібного призначення;
землі природоохоронного, рекре/
аційного і історико/культурного
призначення; землі лісового фон/
ду; землі водного фонду; землі
запасу. Майже таку структуру
категорій визначив Земельний
кодекс Республіки Казахстан.

Указ Президента Республіки
Білорусь «Про деякі питання
віднесення земель до відпо/
відних категорій і видів, переве/
дення їх з одних категорій і
видів в інші» визначає поняття
категорія земель та передбачає
види земель. Згідно цього нор/
мативного акта, категорія зе/
мель — це землі, що виділяють/
ся за основним цільовим
призначенням і мають встанов/
лений законодавством правовий
режим використання і охорони.
Землі Білорусі ще розподіля�
ються на види: орні землі, землі
під постійними культурами, лу/
гові, лісові землі, землі під ку/
щовими насадженнями і т.д.
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Отже, як бачимо з огляду за/
конодавчих актів трьох держав,
не існує досконалої класифікації
земель за їх категоріями,
оскільки в основу покладені
різні узагальнюючі критерії.

Тому, для класифікації земель
необхідно було б звернути увагу
перш за все на природні власти/
вості землі. Адже в одному випад/
ку вона є природним ресурсом,
що дає змогу займатися вироб/
ництвом взагалі, в тому числі,
сільськогосподарської продукції
на родючих угіддях, створює про/
довольчу базу для суспільства.
Крім того, це є територіальна ос/
нова для, наприклад, будівниц/
тва житла, спорудження промис/
лових об’єктів тощо. 

Саме тому Земельним кодек/
сом України закріплено прин/
цип поєднання особливостей
використання землі як тери/
торіального базису, природного
ресурсу і основного засобу вироб/
ництва (капіталу — авт.) (ст.5
ЗКУ). Отже, поділ земель Укра/
їни логічно мав би базуватись на
цьому принципі, а тому най/
більш оптимальним була б кла/
сифікація земель за категоріями
на сільськогосподарські та не/
сільськогосподарські (за своїм
призначенням). 

Щодо інших існуючих кате/
горій земель, то їх класифікація
також є не зовсім вірною.

Так, наприклад, для таких зе/
мель, як землі природно/
заповідного та іншого природо/
охоронного призначення, землі
історико/культурного призначен/
ня у ЗКУ не визначено конкретно
цільове призначення, а зазначено
склад цих земель та задекларова/
но їх особливу цінність.

Таким чином, критерій кла/
сифікації земель виключно за
цільовим призначенням супер/
ечливо регулюється самим ЗКУ.
Тому, краще було б ці землі, а та/
кож землі родовищ, корисних
копалин, державного кордону,
державного матеріального резер/
ву тощо відокремити як, напри/
клад, землі особливого або
спеціального призначення. 

Або, наприклад, землями про/
мисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого
призначення визнаються зе/
мельні ділянки, надані у вста/
новленому порядку підприєм/
ствам, установам, організаціям
для здійснення відповідної
діяльності (ст.65 ЗКУ). З цього
визначення, очевидно, що кри/
терієм відбору таких земель є як
цільове призначення, так і
суб’єктне їх використання
(здебільшого це надання різно/
манітних послуг).

Отже, при класифікації зе/
мель України необхідно брати до
уваги такі критерії:

природні властивості (якості)
земель;
територіальне (просторове)
розміщення;
цільове призначення (мета ви/
користання) за корисними
властивостями земель, тобто
можливість отримання вигоди
від споживання;
посуб’єктна приналежність
(функціональне використання
тієї чи іншої земельної ділянки).

Категорія земель — це части/
на земель України, яка має своє
територіальне розміщення, наді/
лена відповідними природними,
історичними властивостями, ви/
користання якої певним суб’єк/
том здійснюється в межах
конкретних цілей і у спосіб, ви/
значений законодавством з ура/
хуванням корисних властивос/
тей, умов та обмежень з метою
досягнення результату у вибра/
ній діяльності, збереженні її
цінностей, особливостей та до/
тримання правового режиму ви/
користання об’єктів у випадку їх
наявності. 

Н а розсуд зацікавлених
осіб в цій тематиці пропо/

нуємо дещо уніфіковану, в
значній мірі оновлену і конкре/
тизовану систематизацію кате/
горій, видів використання зе/
мель, цільового призначення
(споживання) та функціонально/
го використання.

Так, на нашу думку, доцільно
виокремити такі категорії зе/
мель: землі сільськогосподар�
ського призначення; землі про�
мисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики….. іншого промисло�
вого призначення; фондові землі;
землі житлово�комунального та
іншого соціального призначення;
землі особливого або спеціально�
го призначення.

Для прикладу проведемо де/
талізацію суті окремих категорій
земель за видами використання,
цільовим призначенням та
функціональним використанням.
Так, землі сільськогосподарсько/
го призначення за видами
використання слід поділити на
сільськогосподарські угіддя
(сільгоспвиробничий капітал):
рілля, багаторічні насадження,
сіножаті, пасовища та перелоги);
несільськогосподарські угіддя (го/
сподарські шляхи і прогони, поле/
захисні лісові смуги та інші за/
хисні насадження, крім тих, що
віднесені до земель лісогоспо/
дарського призначення, землі під
господарськими будівлями і дво/
рами, землі тимчасової консер/
вації). Цільове призначення цих
земель: для ведення особистого се/
лянського господарства, для
садівництва, для городництва,
для сінокосіння і випасання худо/
би, для ведення товарного
сільськогосподарського вироб/
ництва, для дослідних і навчаль/
них цілей, для пропаганди пере/
дового досвіду ведення сільського
господарства, в тому числі для
розміщення об’єктів нерухомості.
Функціональним ж використан�
ням земель сільськогосподарсько/
го призначення є: основна
діяльність, допоміжна діяльність,
загальне користування, різні по/
слуги, запас (резерв), інші
функції залежно від мети.

Фондові землі за видами вико�
ристання слід класифікувати на
землі лісового фонду, землі вод/
ного фонду, природоохоронно/
заповідний фонд. За цільовим
призначенням ці землі також
мають відповідну градацію, яка
передбачена чинним земельним
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законодавством (зокрема, для ве/
дення лісового господарства, для
заліснення — лісовий фонд; для
догляду за водними об’єктами,
для рибогосподарських потреб
тощо — водний фонд; для обслу/
говування об’єктів і територій,
що мають особливу природоохо/
ронну, екологічну, наукову, есте/
тичну цінність — природоохо/
ронно/заповідний фонд). Разом з
тим, на нашу думку, для всіх цих
земель характерне таке цільове
призначення, як використання їх
для рекреаційних цілей. Функ/
ціональне використання для фон/
дових земель — аналогічне як і
для земель сільськогосподарсько/
го призначення. 

Землі особливого або спеціаль�
ного призначення за видами ви�
користання доречно розділити на
землі оздоровчого призначення,
історико/культурного призначен/
ня, оборони, державного кордону,
корисних копалин та мінеральної
сировини, іншого спеціального
призначення. За цільовим при/
значенням, хотілося б виділити
наступне: землі оздоровчого
призначення, крім передбачених
законодавством цілей, викори/
стовуються також і для рекре/
аційних цілей; землі державного
кордону повинні використовува/
тись для розміщення та обслуго/
вування об’єктів держкордону;
землі корисних копалин та міне/
ральної сировини — для роз/
міщення об’єктів переробки сиро/
вини, корисних копалин, їх
запасів за гірничими відводами.
Функціональне ж використання,
яке притаманне всім землям особ/
ливого (спеціального) призначен/
ня, це основна та допоміжна
діяльність.

Б езперечно, окремі позиції,
власне через такий підхід

до проблеми, вимагають незнач/
них уточнень, обґрунтувань то/
що, але, на нашу думку, вони
вже дають можливість глибше
усвідомити сутність категорій зе/
мель та похідних від них
дефініцій.
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ВИСНОВКИ:
1. Законодавство України передбачає декілька термінів, які

тлумачать одне поняття, що заважає запровадженню
системного підходу до використання одних понять в різних
актах земельного законодавства. А іноді одне поняття
вживається у декількох нормативних актах для позначення
різних правових явищ.
Таким чином, необхідно на нормативному рівні закріпити
визначення понять «категорія земель», «цільове призначення
земель», «цільове використання земель», «функціональне
використання земель» та привести у відповідність зміст
термінів, що вживаються у різних нормативно�правових актах,
але якими регулюється один вид правовідносин.

2. Доцільно привести у відповідність норми чинного
законодавства, визначивши єдину підставу віднесення
земельної ділянки до певної категорії цільового призначення. 

3. Також виникає потреба у законодавчому закріпленні
оптимального переліку категорій земель та чіткішому
врегулюванні порядку зміни цільового призначення земель,
можливостей зміни категорій земель. Запровадження більшої
кількості категорій земель, думаємо, не є виходом із ситуації. А
чіткий порядок переведення земельної ділянки до іншої
категорії з урахуванням її якісних характеристик, вимог щодо
охорони земель, раціонального використання, сприятиме
відновленню корисних властивостей земельної ділянки
(наприклад, непридатні для сільськогосподарського
використання землі можуть бути переведені до земель
лісогосподарського призначення або водного фонду).
Отже, цільове призначення земельної ділянки є одним із
основних принципів регулювання земельних відносин та
об’єднує порядок, умови, міру використання земельної ділянки
для досягнення конкретних цілей з урахуванням категорій
земель, які мають особливий правовий режим.
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Д ля того, щоб на належно/
му рівні зрозуміти склад/

ність сучасної ситуації щодо
нормативної оцінки сільсько/
господарських земель, доцільно
розглянути особливості створен/
ня її методичних засад. Перш за
все, слід взяти до уваги, що на
час отримання державного дору/
чення на розроблення відпо/
відної методики (кінець 1994 —
початок 1995 рр.), наша еко/
номічна наука майже не мала
власного досвіду грошової оцін/
ки земель, оскільки за ра/
дянських часів земля була поз/
бавлена статусу товару. До того
ж, на розроблення методики
грошової оцінки земель і (що
особливо суттєво) її впроваджен/
ня, тобто визначення показників
оцінки на чотирьох рівнях
(держава в цілому, області,
адміністративні райони, сіль/
ськогосподарські підприємства),
було визначено всього/на/всього
півроку. Вирішити основні на/
уково/методичні аспекти оцінки
сільськогосподарських земель
доручили Інституту економіки
НАНУ та інститутам УААН
(Аграрної економіки та Земле/

устрою). Урядове завдання вико/
нали вчасно: Методика грошової
оцінки земель затверджена
23.03.95 р., а показники грошо/
вої оцінки сільськогосподар/
ських земель (на всіх чотирьох
рівнях) були встановлені до
01.07.95 р.

Слід зазначити, що попри
загальну назву «Методика гро/
шової оцінки земель…», вона
фактично викладала зміст і
склад нормативної грошової
оцінки (поняття «експертна гро/
шова оцінки земельних діля/
нок» на той час ще не існувало).
З огляду на об’єктивну склад/
ність завдання, варто відмітити,
що процес створення «Методи/
ки» супроводжувався досить го/
стрими і цікавими дискусіями
(зокрема, щодо інформаційної
бази оцінки), проте критерій
оцінки — рентний дохід від ви/
користання земель — був прий/
нятий без заперечень. Розмір до/
ходу мав встановлюватися за
різницею між фактичними по/
казниками продуктивності та
виробничих затрат. Для цієї ме/
ти, згідно «Методики», залуча/
лися матеріали економічної

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ:
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УДК. 332.3 НИНІШНІ ПРОБЛЕМИ?
ЯК ВИРІШИТИ

НА ШЛЯХУ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ

Н еобхідність нормативної грошової оцінки земель сільсько/
господарського призначення є безсумнівною. Це пояснюється

важливістю використання її результатів, серед яких чільне місце на/
лежить визначенню розміру земельного податку. Крім того, вона є
основною для встановлення розмірів державного мита при міні, спад/
куванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні
ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогоспо/
дарського виробництва при вилученні відповідних земель. Пооди/
нокі точки зору, що згадані функції слід перекласти на експертну
грошову оцінку, позбавлені на сучасному етапі будь/якої реальності:
досить уявити собі обсяги робіт з експертної оцінки щодо мільйонів
земельних ділянок, здійснення яких у часі створить, зокрема,
проблему для оподаткування.



оцінки земель, яка за ра/
дянських часів у 70–80/х роках
проводилася кожні 5 років. 

Слід зупинитися на таких об/
ставинах. Критерієм еко/
номічної оцінки сільсько/госпо/
дарських земель вважалася
продуктивність землеробської
праці на землях різної якості, а
одним із важливих показників
оцінки — так званий дифе/
ренціальний дохід, тобто різни/
ця між розміром валового про/
дукту і затратами на його
одержання при певному рівні
рентабельності. Якщо не робити
наголос на термінології, то фак/
тично йдеться про рентний
дохід. Дуже важливою (можна
сказати — принциповою) скла/
довою оцінки земель є інфор/
маційна база, а саме — показни/
ки продуктивності земель і
виробничих витрат. Вони по/
винні бути не випадковими,
разовими, а статистично обґрун/
тованими, достовірними, зако/
номірними. Тому при еко/
номічній оцінці земель по
кожному сільськогосподарсько/
му підприємству збиралася на/
ступна інформація (за семи/
річний період, із зазначенням
даних по кожному з 7 років):

структура посівних площ;
внесення добрив — органічних,
мінеральних (форми, дози);
хімізація (вапнування, гіпсу/
вання, боротьба із шкідника/
ми, бур’янами); 
затрати на пальне;
оплата землеробської праці;
врожайність сільськогоспо/
дарських культур;
валові збори сільськогоспо/
дарських культур.
Названі 7/річні дані групували

по господарствах, що входили до
певного природно/сільськогоспо/
дарського району, внаслідок чого
розраховувалися для кожного та/
кого району показники валового
продукту, затрат, диференціаль/
ного доходу. Якщо взяти до ува/
ги, що до природно/сільсько/
господарського району входило в
середньому 50 господарств, а та/
кож взяти до уваги 7/річний

період фіксації даних, то статис/
тична обґрунтованість (обсяг
вибірки) середньорайонних по/
казників оцінки є безсумнівною.
Зібрати і опрацювати впродовж
кількох місяців 1995 року таку
докладну інформацію про госпо/
дарську діяльність для грошової
оцінки земель було нереально,
тому були залучені показники
економічної оцінки земель за
1988 рік.

З а чинним законодавством
нормативна грошова

оцінка земель повинна повторю/
ватися кожні 7 років. Фактично
ж і досі застосовуються показни/
ки оцінки 1995 року. Ці показ/
ники щорічно індексуються з
урахуванням інфляційних
явищ. Але вони, незалежно від
індексації, вже не відповідають
сучасному стану сільськогоспо/
дарського виробництва. Це сто/
сується і валової продукції, і
особливо виробничих затрат,
кількість яких кардинально
зменшилася. Також структура
затрат зазнала радикальних
змін, і не лише щодо вартості
пального. Не викликає запере/
чень те, що поновлення (пере/
складання) показників норма/
тивної грошової оцінки
сільськогосподарських земель є,
по/перше, безумовно необхід/
ним, по/друге, потребує принци/
пово нових підходів щодо ство/
рення інформаційної бази. У
сучасній ситуації зібрати дані,
адекватні тим, що використову/
валися при економічній оцінці,
абсолютно нереально. Колишні
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к і
підприємства складали щорічні
звіти про господарську діяль/
ність, показники яких фіксува/
лись органами Держкомстату.
На сьогодні така практика не є
обов’язковою. Достовірність да/
них, отримуваних шляхом опи/
тування, не потребує комен/
тарів. Тим більше, що кількість
землевласників (землекористу/
вачів) зросла багатократно.

Таким чином, удосконалення
(зміна) методики нормативної

грошової оцінки може здійсню/
ватися або шляхом обґрунтова/
ної екстраполяції достовірних
показників оцінки в межах при/
родно/сільськогосподарських
районів, або встановленням си/
стеми нормативних показників
продуктивності та виробничих
затрат. Останній спосіб пов’яза/
ний з цілою низкою умовностей
щодо нормативності (типовості,
відповідності) прийнятих показ/
ників. Він потребує залучення
досить складного математичного
апарату і копіткого доведення
відповідності обраних показ/
ників конкретним ґрунтовим
умовам (до того ж, з урахуван/
ням природно/сільсько/госпо/
дарського районування). Як ба/
чимо, відмова від фактичних
показників господарської діяль/
ності на користь «нормативних»
призведе до необхідності
розв’язати проблему — що вва/
жати нормативними? 

Оптимальний варіант — на/
ближення нормативних показ/
ників до фактичних. В такий
спосіб враховуватиметься поточ/
ний рівень розвитку продуктив/
них сил. Звичайно, нормативні
показники при цьому змінюва/
тимуться в часі, а це цілком
співпадає з вимогами поновлю/
вати матеріали нормативної гро/
шової оцінки земель через 7
років.

Якщо орієнтуватися на враху/
вання реальних, а не умовних
показників господарської діяль/
ності, то слід залучати макси/
мально можливий обсяг до/
стовірної інформації. Найбільш
об’єктивними і точними є дані
науково/дослідної мережі. При
проведенні польових дослідів ре/
тельно фіксуються технологічні
аспекти вирощування сільсько/
господарських культур, що до/
зволяє розрахувати конкретні
затрати, а також одержані вро/
жаї. Значний матеріал для
оцінки земель вміщують польові
досліди агрохімічної служби.
Але слід мати на увазі принципо/
ву обставину: одержувана в зга/
даних дослідах інформація не
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охоплює всього розмаїття
ґрунтів, а це не може не відбити/
ся на оцінці земель. Разом з тим,
існує можливість екстраполюва/
ти показники оцінки на ті землі
(ґрунти), на які відсутня безпосе/
редня інформація про їх продук/
тивність. Нині на кожний
виділений на території України
п р и р о д н о / с і л ь с ь к о г о с п о /
дарський район, а їх 198, розроб/
лено індивідуальні шкали
бонітування ґрунтів, в яких цей
вид оцінки диференційовано що/
до кожної агровиробничої групи
ґрунтів, площа якої перевищує 
1 га — тобто практично на всі
сільськогосподарські землі.

Бали бонітету визначено для
орних земель (в тому числі окре/
мо щодо основних сільськогоспо/
дарських культур), багаторічних
насаджень (виноградників, садів
— з розподілом останніх на зер/
няткові та кісточкові), сіножа/
тей і пасовищ. Бали бонітету роз/
раховано, як це і передбачено
ст.199 Земельного кодексу Укра/
їни, за природними властивостя/
ми ґрунтів, стабільними у часі,
що корелюють з продуктивністю
земель. Наскільки статистично
обґрунтованими є показники
бонітування, можна побачити з
наступного. До основних власти/
востей, що покладено в основу
бонітування, віднесено вміст гу/
мусу, потужність гумусового го/
ризонту і показник механічного
складу. На кожні 100 га при
ґрунтових обстеженнях заклада/
лося 10 розрізів, в кожному з
яких фіксувалася глибина гуму/
сового горизонту, а у кожному
десятому розрізі відбиралися
зразки, що підлягали лаборатор/
ним аналізам. Тобто йдеться про
сотні тисяч визначень, що,
згідно математичній статистиці,
свідчить про беззаперечну до/
стовірність результатів. Тим
більше, що для кожної сільсько/
господарської культури порегіо/
нально встановлювався коефі/
цієнт впливу конкретних
властивостей ґрунту на врожай,
що враховувалося при визна/
ченні балів бонітету.

Зазначене відкриває можли/
вості компенсувати брак не/
обхідних для грошової оцінки да/
них щодо тих ґрунтів, які не
охоплені науковими польовими
дослідами. Показники, одержані
у науково/дослідній мережі щодо
продуктивності земель і відпо/
відних затрат, дозволяють розра/
хувати розмір конкретного рент/
ного доходу. Необхідно у межах
природно/сільсько/господарсько/
го району залучити низку вели/
чин доходності, розрахованих
для конкретного ґрунту. Чим
більше обсяг вибірки (кількість
випадків), тим точнішими будуть
подальші розрахунки. Реально це
досягається для найбільш поши/
рених ґрунтів. Оскільки бали
бонітету таких ґрунтів є відоми/
ми, нескладно визначити «ціну»
одного бала, яка може бути вико/
ристана для оцінки малопошире/
них ґрунтів (множенням на бал їх
бонітету).

Можуть виникнути питання
(заперечення). Наприклад, як
бути у випадках, коли (що є до/
сить типовим) матеріали ґрунто/
вих обстежень застарілі, і шкали
бонітету не повністю відповіда/
ють сучасному стану ґрунтового
покриву. Відповідь одна: провес/
ти нове ґрунтове обстеження,
оскільки будь/яка методика гро/
шової оцінки земель буде до/
стовірною саме за цієї умови.
Такі випадки, звичайно, стосува/
тимуться головним чином зе/
мельних ділянок, на яких розви/
нені деградаційні процеси. Щодо
чинності шкал бонітету, можна
впевнено стверджувати, що вони
задовольняють практичні потре/
би, широко впроваджені при
економічній оцінці земель, їх па/
юванні тощо. Чинність їх збере/
жеться як мінімум при прове/
денні очікуваного періоду
нормативної грошової оцінки зе/
мель. Їх удосконалення може
відбутися головним чином через
уточнення коефіцієнтів коре/
ляції між властивостями ґрунтів
і врожаями сільськогосподар/
ських культур, бажано для кож/
ного природно/сільськогоспо/

дарського району (діючі ко/
ефіцієнти розраховувалися щодо
рівня природно/сільськогоспо/
дарських провінцій). Проте, це
справа майбутнього, пов’язана з
великими обсягами наукових
досліджень. Серйозні досліджен/
ня мають також передувати по/
дальшій (періодичній) грошовій
оцінці земель. Маю на увазі
зв’язок нинішніх показників
продуктивності земель з такими,
що можна вважати нормативни/
ми, беручи до уваги істотну
розбіжність у рівні розвитку про/
дуктивних сил не лише між
регіонами, а й в середині них.
Нехтування цими чинниками
може негативно позначитися на
функціонуванні сільськогоспо/
дарських підприємств, які поряд
із загальною кризою відчувають
безперечну кризу сільськогоспо/
дарського виробництва.

ВИСНОВОК:

Науково�обґрунтована норма�
тивна грошова оцінка сільсько�
господарських земель потребує
значних обсягів дослідження,
фінансування і часу. Відсутність
на сьогодні обґрунтованої
системи оподаткування з огляду
на те, що користуємося мате�
ріалами оцінки 1995 року, при
необхідності їх поновлення
кожні сім років, ставить на поря�
док денний невідкладне прове�
дення оцінки. Базою для неї має
стати тимчасова методика, яка
врахувала би викладене мною
вище і наявні наукові розробки.
Очікувати на здійснення всього
складного комплексу ємних
наукових і практичних заходів,
які у будь�якому випадку дове�
деться здійснювати в майбут�
ньому, вважаю, поки що не вар�
то, бо з плином часу втратимо й
чималі фінансові ресурси.



В становлення нових земель/
них відносин, створення

нового земельного ладу на основі
сучасних діючих  земельно/законо/
давчих документів здійснюється за
посередництвом землеустрою. Зем/
леустрій у державі є незамінним
важелем у процесах здійснення зе/
мельного законодавства, спрямо/
ваного на реалізацію і подальший
розвиток земельної реформи,
постійне регулювання земельно/
правових відносин, створення
різноманітних форм господарю/
вання на землі — основи багатоук/
ладної економіки, на організацію
раціонального використання та
охорони всіх земельних ресурсів
країни — важливого джерела
суспільного багатства.

Призначення і зміст землеуст/
рою визначають статті 181–184
Земельного кодексу України та
статті 1–6 Закону України «Про
землеустрій», в яких зазначено,
що «землеустрій — сукупність
соціально/економічних та еко/
логічних заходів, спрямованих на
регулювання земельних відносин
та раціональну організацію тери/
торії адміністративно/територіаль/
них утворень, суб’єктів господарю/
вання, що здійснюються під
впливом суспільно/виробничих
відносин і розвитку продуктивних
сил».  [1, 2] 

Виходячи з цього, робимо висно/
вок, що землеустрій забезпечує:

розробку загальнодержавних,
обласних і регіональних схем
землеустрою і програм викорис/
тання, поліпшення та охорони
земельних ресурсів;
складання проектів формування
нових і упорядкування існуючих
землекористувань, відведення і
встановлення на місцевості меж
земельних ділянок, виготовлен/
ня документів на право користу/
вання (власності) на землю;
складання проектів земельно/
господарського устрою тери/
торій населених пунктів;
встановлення на місцевості меж
адміністративно/територіальних
утворень, територій з особливи/
ми природоохоронними, рекре/
аційними та іншими режимами;
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СТАНДАРТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
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розробку проектів землеустрою, що забезпечують
еколого/економічне обґрунтування сівозмін і впо/
рядкування угідь в сільськогосподарських
підприємствах, розміщення господарських дворів;
проведення інвентаризації земель, виявлення зе/
мель, що не використовуються, нераціонально ви/
користовуються або використовуються не за
цільовим призначенням;
проведення топографо/геодезичних, картогра/
фічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обсте/
жувальних та пошукових робіт;
складання робочих проектів землеустрою щодо
рекультивації порушених земель, захисту земель
від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, закис/
лення, засолення, підвищення родючості ґрунтів,
створення лісових насаджень тощо.
З викладеного з’ясовуємо, що основний обсяг про/

ектних робіт припадає на землевпорядні дії, у процесі
яких створюються нові форми використання та охо/
рони земель, організації їх території. Характер і фор/
ми землеустрою змінюються відповідно до розвитку
продуктивних сил, виробничих відносин, вимог збе/
реження та поліпшення природних ландшафтів, охо/
рони навколишнього середовища тощо.

Тому фахівець із землеустрою повинен про�
фесійно володіти не тільки знаннями і практичним
досвідом зі спеціальних землевпорядних, кадастро�
вих, земельно�правових і геодезичних дисциплін,
необхідних для успішного виконання вище пе�
релічених завдань, але й певним обсягом знань з
економіки, технології сільськогосподарського ви�
робництва, екології, ґрунтознавства, організації
землевпорядного виробництва тощо.

І з 40/х років минулого сторіччя таких
спеціалістів готують в Україні два землевпо/

рядних факультети Харківського і Львівського
національних аграрних університетів, де є від/
повідні педагогічні кадри, досвід, створена
необхідна землевпорядна база.

З початком земельної реформи виникли нові зав/
дання з реформування земельних відносин, а відтак,
збільшилася потреба у землевпорядних кадрах.

З цього часу пішов процес масового відкриття но/
вих землевпорядних факультетів і відділень у вищих
навчальних закладах, підпорядкованих Міністер/
ству аграрної політики та Міністерству освіти і на/
уки, більшість з яких, крім НАУ та ОДАУ, не мали і
донині майже не мають достатньої землевпорядної
бази, науково/педагогічних кадрів із землеустрою,
земельного кадастру. До навчального процесу у них
часто залучаються викладачі з інших ВНЗ, представ/
ники землевпорядного і геодезичного виробництва.

При підготовці землевпорядних кадрів у навчаль/
них закладах Міністерства освіти і науки перевага
надається вивченню дисциплін геодезичного циклу,
оскільки вони мають для цього всі умови (великий
педагогічний досвід, необхідне геодезичне оснащен/
ня), нехтуючи, у значній мірі, вивченням спеціаль/
них землевпорядних дисциплін.

Велика робота із організації підготовки землевпо/
рядних кадрів завдяки зусиллям деканатів проведе/
на у Київському національному університеті
будівництва і архітектури та Рівненському
національному університеті водного господарства та
природокористування, у яких створені необхідні
для цього умови.

Тепер підготовку фахівців із землеустрою
здійснюють 28 ВНЗ та більше 30 коледжів і тех/
нікумів. На жаль, процес відкриття цієї спеціаль/
ності продовжується в інших навчальних закла/
дах, які для цього не мають ніяких підстав:
кадрового забезпечення, геодезичного і землевпо/
рядного оснащення, обґрунтованої потреби у
фахівцях, відповідного педагогічного досвіду.

У зв’язку з новими вимогами до змісту і методів
проведення робіт із землеустрою і земельного

кадастру виникає потреба у внесенні змін і доповнень
до відповідних Галузевих Стандартів вищої освіти,
прийнятих у 2004 році щодо підготовки фахівців
освітньо/кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціа/
ліст, магістр.

При цьому є різні пропозиції щодо характеристи/
ки професійної діяльності бакалавра, переліку,
обсягу нормативних навчальних дисциплін та прак/
тик, назви бакалавра/землевпорядника та ін.

Спираючись на досвід країн Заходу, часто пропо/
нують для впровадження в Україні їх системи підго/
товки кадрів, організації землевпорядної служби,
змісту і методів виконання робіт з використання
земель, не враховуючи при цьому у достатній мірі
особливості природних та інших умов нашої країни:
склад, освоєння і співвідношення угідь, еко/
номічний стан ґрунтів, територіальні умови, досвід
ведення сільськогосподарського виробництва та ін.

Левова частка з переліку видів робіт, які прово/
дяться в Україні і подані на початку цієї статті,
після скасування підготовки фахівців на рівні
«спеціаліст» буде виконуватися бакалаврами з гео/
дезії, картографії і землеустрою. У цьому переліку
переважають суто землевпорядні і земельно/кадаст/
рові роботи.

При діючих Стандартах вищої освіти навчальні
плани підготовки бакалаврів, на мій погляд, як і
багатьох виробничників, науковців, педагогів,
управлінців системи Держкомзему, перенасичені
дисциплінами геодезичного спрямування. У той же
час дисципліни землевпорядного, земельно/кадаст/
рового, земельно/правового спрямування, з
управління земельними ресурсами віднесені до цик/
лу вибіркових дисциплін, зокрема, дисциплін
самостійного вибору навчального закладу, вільного
вибору студентів [3].

В умовах, коли університетам надано право визна/
чати свої навчальні плани, в Україні може статися
великий різнобій у переліку і обсягах наукових дис/
циплін землевпорядного профілю, що призведе до
поступового згортання підготовки землевпорядних
кадрів, на відміну від підготовки геодезистів.
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Як свідчить аналіз таких навчальних планів з
підготовки бакалаврів у аграрних ВНЗ на вивчення
геодезичних дисциплін згідно із Стандартами
вищої освіти відводиться майже 28% від загально/
го обсягу академічних годин.

У той же час для вивчення спеціальних дис/
циплін з управління земельними ресурсами, земле/
впорядного проектування, земельного кадастру,
робочого проектування, земельно/правових та
інших можна використати лише до 24% від загаль/
ної кількості годин.

З прийняттям нової кваліфікаційної характери�
стики бакалаврів, поданої для погодження до
Держкомзему України, питома вага геодезичних
дисциплін від загальної кількості годин має
збільшитися до 39%, звісно не на користь земле�
впорядних, земельно�кадастрових та інших
спеціальних дисциплін.

Зауважу, що на вивчення геодезичних і
спеціальних землевпорядних, земельно/кадастро/
вих, правових та інших дисциплін при підготовці
бакалаврів із «Землеустрою і земельного кадастру»
у Державному університеті із землеустрою (Моск/
ва) складало відповідно 10% і 25% від загальної
кількості годин [4 с. 314].

Проект нових Стандартів з підготовки бака/
лаврів і магістрів зі спеціальності «Землеустрій»,
розроблений цим відомим у землевпорядних колах
університетом, на вивчення геодезичних дис/
циплін передбачає 15,4%, на землевпорядні і зе/
мельно/кадастрові дисципліни — 33% від загаль/
ної кількості годин циклу професійних дисциплін.

Р озробляючи нові стандарти вищої освіти, на
мій погляд, слід враховувати наступне:

1. Відмовитися від попередньої схеми розробки стан/
дартів за пресловутими шифрами знань, вмінь та
ін. При визначенні переліку дисциплін, обсягу
годин на їх вивчення планувальники навчального
процесу мало звертають уваги на ці шифри та їх
практично важко врахувати. У цьому випадку бу/
де корисно визначити з врахуванням видів земле/
впорядних робіт, пропозицій землевпорядного ви/
робництва перелік наукових дисциплін (крім
циклу гуманітарної та соціально/економічної
підготовки), обсяг годин на їх вивчення, та розро/
бити структурно/логічну схему щодо порядку (по
роках, семестрах) їх викладання.

2. Зменшити кількість наукових дисциплін шля/
хом укрупнення споріднених, що буде відповіда/
ти вимогам підготовки кадрів за Болонською си/
стемою. Діючими навчальними планами
підготовки бакалаврів передбачається ви/вчення
у різних ВНЗ від 55 до 65 наукових дисциплін, 
в той час у західно/європейських країнах їх
кількість становить від 28 до 40.

3. Бажано змінити назву бакалавра («молодший
інженер») на таку, яка б не принижувала ви/
пускників і вищі навчальні заклади ІІІ/ІV рівнів
акредитації, які готують цих фахівців. Вважаю,
що назва випускника кваліфікаційного рівня
«бакалавр» повинна бути — інженер. А вже мо/
лодший, старший чи провідний інженер —
визначається його посадою в умовах землевпо/
рядного виробництва.
Така назва бакалавра із землеустрою та кадастру
прийнята у Білорусії, Казахстані, Росії тощо.

4. Внести доповнення до Класифікатора професій
рекомендації щодо виробничих посад і місця ро/
боти бакалаврів.

5. У галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій»
замість одного напряму підготовки бакалаврів
(6.080101) з «Геодезії, картографії та землеуст/
рою» передбачити два напрями: «Геодезія та кар/
тографія» (6.080101) і «Землеустрій та кадастр»
(6.080102), визначивши при цьому перелік,
обсяг і терміни викладання наукових дисциплін
з урахуванням кваліфікаційної характеристики
бакалавра, змісту його виробничої діяльності.

6. Передбачити як форму державної атестації
випускників виконання дипломних проектів, 
у тих вузах, де вона здійснюється у формі
кваліфікаційного іспиту.

7. Клопотати перед Кабінетом Міністрів та інши/
ми установами про подовження термінів підго/
товки магістрів до двох років, як це передбачено
у деяких університетах інших країн, збільшив/
ши час на наукову і виробничу практику, підго/
товку магістерської роботи.
При розробці нових або внесенні змін і допо/

внень до існуючих Галузевих Стандартів вищої
освіти з підготовки бакалаврів необхідно врахову/
вати особливості землевпорядних робіт у сучасних
ринкових умовах господарювання, вимоги до
екологобезпечного землекористування, прийняття
обґрунтованих рішень щодо раціонального вико/
ристання й охорони земель.
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ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ, ЯКІ
УСПАДКУВАЛИ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ, МАЮТЬ ПРАВО 
НА ЇХ ВІДЧУЖЕННЯ
Чи можливе посвідчення договору купівлі�прода�
жу земельної ділянки із цільовим призначенням
— ведення товарного сільськогосподарського ви�
робництва, якщо на даний час вона належить не�
резиденту, і була набута ним в результаті при�
ватизації, коли він був громадянином України?
Також поясніть, яким чином повинні виконува�
тися вимоги частини четвертої статті 81
Земельного кодексу України?

Частиною четвертою статті 81 Земельного ко/
дексу України передбачено, що землі сільсько/

господарського призначення, прийняті у спадщину
іноземними громадянами, а також особами без грома/
дянства, протягом року підлягають відчуженню.

Відповідно до частини четвертої статті 22 Земель/
ного кодексу України землі сільськогосподарського
призначення не можуть передаватись у власність іно/
земним громадянам, особам без громадянства, іно/
земним юридичним особам та іноземним державам.

Згідно із пунктом «е» частини першої статті 140
Земельного кодексу України підставами припинен/
ня права власності на земельну ділянку є, зокрема
невідчуження земельної ділянки іноземними особа/
ми та особами без громадянства у встановлений
строк у випадках, визначених цим Кодексом.

Частиною першою статті 145 Земельного кодексу
України передбачено, якщо до особи переходить
право власності на земельну ділянку, яка за цим
Кодексом не може перебувати в її власності, ця
ділянка підлягає відчуженню її власником
протягом року з моменту переходу такого права.

Відповідно до пункту 15 Розділу X «Перехідні по/
ложення» Земельного кодексу України до набрання
чинності Законами України «Про державний зе/
мельний кадастр» та «Про ринок земель» не допус/
кається купівля/продаж або іншим способом відчу/
ження земельних ділянок і зміна цільового
призначення (використання) земельних ділянок,
які перебувають у власності громадян та юридичних
осіб для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, земельних ділянок, виділених в на/

турі (на місцевості) власникам земельних часток
(паїв) для ведення особистого селянського господар/
ства, а також земельних часток (паїв), крім передачі
їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу зе/
мельну ділянку відповідно до закону та вилучення
(викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.

Враховуючи вищевикладене, оскільки норма час/
тини четвертої статті 81 Земельного кодексу Укра/
їни є імперативною, то з метою уникнення порушен/
ня права власності на землю, іноземні громадяни,
які набули у власність земельні ділянки сільського/
сподарського призначення при прийнятті ними
спадщини, мають право на відчуження таких діля/
нок, при цьому, дія пункту 15 Розділу X «Перехідні
положення» Земельного кодексу України на зазна/
чені правовідносини не поширюється.

ДЕ РОБИТИ ВІДМІТКУ, ЯКЩО НА АКТІ
НЕМАЄ МІСЦЯ АБО ВІН ЛАМІНОВАНИЙ
Відповідно до вимог частини шостої статті 126
Земельного кодексу України нотаріус, який
посвідчує (видає) документ, та орган, який
здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме
майно та їх обмежень, роблять на державному
акті про право власності на земельну ділянку
відмітку про її відчуження із зазначенням доку�
мента, на підставі якого відбулося відчуження. Чи
передбачена кількість таких відміток, яким чи�
ном повинен діяти нотаріус, якщо на державному
акті відсутнє місце для вчинення такої відмітки,
та яким чином повинні робитись відмітки на дер�
жавному акті, який ламінований з обох боків?

Пунктом другим Порядку здійснення відмітки
про перехід права власності на земельну

ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міні/
стрів України № 439 від 06.05.2009, передбачено, що
відмітка про перехід права власності на земельну
ділянку здійснюється на сторінках державного акта,
де знаходиться план зовнішніх меж земельної ділян/
ки, план меж земельної ділянки, починаючи з верх/
нього лівого кута зверху вниз, зліва направо.

Питання — як проставляти відмітки у випадку,
коли не вистачатиме місця на сторінці державного
акта, чинним земельним законодавством не врегу/
льоване.

Разом з тим, відповідно до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України № 439 від 06.05.2009,
державні акти, долучені до документа, на підставі
якого відбувся перехід права власності на земельну
ділянку, можуть бути замінені у разі добровільно/
го звернення громадян та юридичних осіб, до яких
переходить право власності на земельну ділянку.

Таким чином, у разі неможливості проставити
відмітку на державному акті пропонуємо но/
таріусам, територіальним органам Держкомзему
рекомендувати громадянам, які переоформляють
права власності на земельну ділянку, замовляти
виготовлення нових державних актів.

ЮРИДИЧНІ  КОНСУЛЬТАЦІЇ

Головне управління юстиції у Дніпропетровській
області звернулося з проханням роз’яснити деякі
питання земельного законодавства при застосу�
ванні Порядку здійснення відмітки про перехід
права власності на земельну ділянку, що затверд�
жений постановою Кабінету Міністрів України «Про
деякі питання посвідчення права власності» № 439
від 06.05.2009 р. Пропонуємо відповіді фахівців
Держкомзему на узагальнені запитання.
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ВІДМІТКУ ПРО ПЕРЕХІД ПРАВА
ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
ЗРОБЛЯТЬ ЛИШЕ ЗА НАЯВНОСТІ
КАДАСТРОВОГО НОМЕРА
Відповідно до вимог статті 132 Земельного ко�
дексу України у тексті договору про відчуження
земельної ділянки необхідно зазначати кадаст�
ровий номер такої земельної ділянки.
Яким чином повинні посвідчуватись такі право�
чини у випадку надання державного акта старо�
го зразку, у якому кадастровий номер земельної
ділянки не зазначений?

Д ля реалізації положень Порядку здійснення
відмітки про перехід права власності на зе/

мельну ділянку, затвердженого постановою Кабіне/
ту Міністрів України № 439 від 06.05.2009, та пунк/
ту ж) частини другої статті 132 Земельного кодексу
України Держкомзем видав наказ від 22.06.2009 
№ 326 «Про деякі питання реалізації положень За/
кону України «Про внесення змін до деяких зако/
нодавчих актів України щодо документів, що
посвідчують право на земельну ділянку, а також по/
рядку поділу та об’єднання земельних ділянок»,
другий пункт якого зокрема передбачає, що кадаст/
ровий номер, у разі його відсутності, присвоюється
земельній ділянці до проставлення відмітки про пе/
рехід права власності на земельну ділянку, після
відновлення її меж в натурі (на місцевості),
закріплення їх довгостроковими межовими знака/
ми встановленого зразка і внесення відомостей про
земельну ділянку до автоматизованої системи дер/
жавного земельного кадастру.

І ПРИ ОБ’ЄДНАННІ, І ПРИ ВИДІЛЕННІ ТРЕБА
СКЛАДАТИ ПЛАНИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
У якому порядку проводиться поділ (виділ),
об’єднання земельних ділянок?

З емельна ділянка — це частина земної по/
верхні з установленими межами, певним

місцем розташування, з визначеними щодо неї пра/
вами (частина перша статті 79 Земельного кодексу).

Відповідно до частини сьомої статті 126 Земель/
ного кодексу України відчуження частини земель/
ної ділянки з виділенням її в окрему земельну
ділянку здійснюється після отримання її власни/
ком державного акта, що посвідчує право власності
на сформовану нову земельну ділянку.

Стаття 56 Закону України «Про землеустрій» пе/
редбачає, що одним із видів землевпорядної доку/
ментації є технічна документація із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку, при поділі чи
об’єднанні земельних ділянок.

Відповідно до пункту «б» статті 22 вищезгадано/
го Закону землеустрій здійснюється на підставі

укладених договорів між юридичними чи фізични/
ми особами (землевласниками і землекористувача/
ми) та розробниками документації із землеустрою.

Таким чином, поділ чи об’єднання земельних
ділянок відбувається за клопотанням (заявою)
власників земельних ділянок до осіб, які отримали
ліцензії на проведення землевпорядних робіт. Під
час розроблення ними технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право власності на земельну ділянку,
при поділі чи об’єднанні земельних ділянок скла/
даються плани земельних ділянок, які об’єднують/
ся в одну земельну ділянку, або частини земельної
ділянки, яка виділяється в окрему ділянку.

ЯКЩО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
УСПАДКОВУЮТЬ КІЛЬКА ЛЮДЕЙ,
ВОНИ МАЮТЬ ОТРИМАТИ НОВИЙ АКТ
Частиною шостою статті 126 Земельного ко�
дексу України встановлено, що при набутті пра�
ва власності на земельну ділянку на підставі до�
кументів, визначених частиною другою цієї
статті, державний акт на право власності на зе�
мельну ділянку, що відчужується, долучається
до документа, на підставі якого відбувся перехід
права власності на земельну ділянку, в кожному
такому випадку відчуження земельної ділянки.
Як повинен діяти нотаріус, якщо набувачем зе�
мельної ділянки, що відчужується, є декілька осіб
або є декілька спадкоємців і на ім’я кожного з них
відповідно до п. 206 Інструкції про порядок вчинен�
ня нотаріальних дій нотаріусами України ви�
дається окреме свідоцтво про право на спадщину? 

У випадку, коли спадкоємців на одну земель/
ну ділянку декілька, виникає спільна част/

кова власність і кожному із спадкоємців має бути
видане свідоцтво про право на спадщину. Долучи/
ти до кожного свідоцтва про право на спадщину
оригінал державного акта на право власності на зе/
мельну ділянку, виданий спадкодавцю, неможли/
во. У такому випадку нотаріус має вилучити
оригінал державного акта на право власності на зе/
мельну ділянку, виданий спадкодавцю, видати
спадкоємцям свідоцтво про право на спадщину.
Спадкоємці на підставі свідоцтв про право на спад/
щину мають отримати новий державний акт на
право спільної часткової власності на земельну
ділянку, або при можливості виготовити окремі
державні акти на успадковані частини земельної
ділянки, виділивши їх в натурі (на місцевості).

Олена ЮРЕЦЬ,  начальник Управління 
правового забезпечення Держкомзему, 

Андрій ХАРЧЕНКО, начальник Відділу
представництва в судах 

та інших органах Держкомзему 
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ОБМІНЯТИСЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ
З СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ МОЖНА НА
ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ МІНИ ТА
ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ
ВАТ «Плодорозсадницьке», що розташоване у селі
Петрівське Києво!Святошинського району Київської
області, згідно з державним актом на право колек!
тивної власності належить земельна ділянка для
сільськогосподарського використання (землі під
господарськими будівлями та господарськими двора!
ми), частину якої товариство для доцільнішого вико!
ристання має намір обміняти на земельну ділянку
(рілля) відповідної площі, що перебуває у землях запа!
су Петрівської сільської ради Києво!Святошинського
району Київської області в межах села. Чи можливо
здійснити обмін такими земельними ділянками?
Якщо так, то на яких підставах та яку технічну
документацію необхідно виготовити сторонам для
проведення обміну? 

М.ГАВРИЛЮК, голова правління ВАТ 
«Плодорозсадницьке», с. Петрівське

Києво�Святошинський район 
Київської області

В ідповідно до п. 15 розділу Х Земельного кодексу
України до розмежування земель державної та ко/

мунальної власності повноваження щодо розпорядження
землями в межах населених пунктів здійснюють
відповідні сільські, селищні, міські ради.

Пунктом 15 розділу Х Земельного кодексу України
передбачено, що до набрання чинності законами
України про державний земельний кадастр та про ри/
нок земель не допускається купівля/продаж земельних
ділянок сільськогосподарського призначення держав/
ної та комунальної власності, крім вилучення (викупу)
їх для суспільних потреб.

Разом з тим розпоряджатися сільськогосподарськи/
ми землями шляхом укладення інших цивільно/право/
вих угод (крім договору купівлі/продажу) законом не
заборонено.

Для обміну земельними ділянками вам з сільською
радою потрібно укласти договір міни. Попередньо
сільська рада повинна в установленому законом поряд/
ку визначити призначену для обміну земельну ділянку
з встановленням її меж. ВАТ «Плодорозсадницьке» по/
винно також визначити земельну ділянку, яка підля/
гає обміну, виокремити її із земель, що внесені у акт на
право колективної власності і виготовити державний
акт на право власності на неї. Також обов’язково
потрібно провести експертну грошову оцінку обох зе/
мельних ділянок для визначення їх вартості. Договір
міни посвідчується нотаріально та реєструється.

НА ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДАЄ
Оксана СКОРОХОД, 

генеральний директор  
ТзОВ «Укрзем(консалтинг», адвокат

ЗАПИТУВАЛИ — ВІДПОВІДАЄМО



49E / m a i l :  z e m v i s n u k @ u k r . n e t

ГРОМАДЯНИ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ
ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ
ТРИВАЛИЙ ЧАС БЕЗ ДОКУМЕНТІВ, 
МОЖУТЬ ОФОРМИТИ ПРАВО 
НА ВЛАСНІСТЬ АБО КОРИСТУВАННЯ
Як практично застосувати положення
статті 119 Земельного кодексу України, в якій
зазначено, що громадяни, які добросовісно,
відкрито і безперервно користуються земель!
ною ділянкою протягом 15 років, але не мають
документів, які б свідчили про наявність у них
прав на цю земельну ділянку, можуть звернути!
ся до органу державної влади або органу місцево!
го самоврядування з клопотанням про передачу
її у власність або надання у користування.
Розмір цієї земельної ділянки встановлюється у
межах норм, визначених цим Кодексом.

Наталія СУС,
місто Баранівка

Житомирської області

П ередача земельних ділянок відповідно до
статті 119 Земельного кодексу України за

набувальною давністю здійснюється на загаль/
них підставах відповідно до поданої заяви та до/
казів про добросовісне, відкрите і безперервне
користування земельною ділянкою протягом 15
років.

ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ НЕ ПОТРІБНИЙ,
ЯКЩО ГРОМАДЯНИН ХОЧЕ
ПРИВАТИЗУВАТИ ДІЛЯНКУ, 
ЯКОЮ КОРИСТУЄТЬСЯ 
ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ
Громадянин користується земельною ділянкою
для ведення особистого селянського господар!
ства упродовж тривалого часу на умовах орен!
ди, тепер хоче приватизувати цю земельну
ділянку. Чи потрібно сільській раді давати
дозвіл на розробку відведення цієї ділянки, чи до!
статньо дати лише дозвіл на виготовлення
технічної документації? 

АЛІНА ДЕМЕНЧУК,
землевпорядник Чорнобрівської 

сільської ради

В ідповідно до Порядку розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних

ділянок, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України № 677 від 26 травня 2004 року,
проект відведення земельної ділянки не розроб/
ляється у разі, якщо земельна ділянка, межі якої
визначено в натурі (на місцевості), надається у ко/
ристування або безоплатно передається у власність
без зміни її цільового призначення.

Громадянин користується земельною ділянкою
за договором оренди, отже межі її повинні бути
встановлені в натурі (на місцевості) і при її прива/
тизації розробка проекту землеустрою не потрібна.

ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ 
НЕ ПОТРІБНО ОРЕНДУВАТИ
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЯКА НАЛЕЖИТЬ
ЙОМУ НА ПРАВІ ПОСТІЙНОГО
КОРИСТУВАННЯ
Наше фермерське господарство мало 50 га землі
в постійному користуванні. Після розпаювання
залишилася земельна ділянка площею 13,5 га.
Голова ФГ звернувся до органів влади про надання
в оренду земельної ділянки строком на 49 років.
В оформленні відповідних документів на право
оренди земельної ділянки господарству відмов!
лено на підставі того, що право на оренду цієї
ділянки можливо встановити лише шляхом
проведення аукціону. 
Прошу дати роз’яснення з приводу ситуації, 
що склалася.

Оля ЗИНИЧ

Н асамперед хочемо зазначити, що земельна
ділянка площею 13,5 га, яка залишилася

після розпаювання земель фермерського господар/
ства, і надалі залишається у його користуванні на
тих же підставах, що й до розпаювання. Однак
потрібно внести зміни до правовстановлюючих до/
кументів, де зазначити площу користування, яка
фактично залишилася фермерському господар/
ству.

Вилучити таку земельну ділянку, відповідно до
частини 2 статті 149 Земельного кодексу України,
можливо лише за згодою користувача тобто госпо/
дарства.

Отже, фермерському господарству не потрібно
орендувати земельну ділянку, яка належить йому
на праві постійного користування.

Якщо ж земельну ділянку площею 13,5 га було
вилучено з постійного користування, то органи
державної влади чи місцевого самоврядування
можуть передати її в оренду для ведення
фермерського господарства лише за результатом
земельних торгів (аукціону), відповідно до частини
2 статті 124 Земельного кодексу України.



50 «Землевпорядний вісник» № 9 2009

ЗАПИТУВАЛИ — ВІДПОВІДАЄМО

ОСОБИ, ЯКІ ВЕДУТЬ ОСОБИСТЕ
СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО,
НЕ ПЛАТЯТЬ ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК
ЛИШЕ ЗА ДІЛЯНКУ ПЛОЩЕЮ 
2 ГЕКТАРИ 
Чи передбачені пільги щодо плати за землю осо!
бам, які ведуть особисте селянське господар!
ство?

Г. МАРЧЕНКО,
діловод Соболевської сільської ради 

Брусиловський район
Житомирської області

П лата за землю відповідно до статті 2 Закону
України «Про плату за землю» справ/

ляється у вигляді податку на землю або орендної
плати, що визначається залежно від грошової
оцінки земель. 

Законом України «Про плату за землю» встанов/
лено, що від сплати земельного податку звільня/
ються пенсіонери, інваліди I і II груп, громадяни,
які виховують трьох і більше дітей; громадяни,
члени сімей яких проходять строкову військову
службу; особи, які користуються пільгами
відповідно до Закону України «Про статус вете/
ранів війни та гарантії їх соціального захисту»;
громадяни, постраждалі внаслідок Чорно/
бильської катастрофи. Не справляється плата зе/
мельного податку за земельні ділянки, лише в ме/
жах граничних норм, встановлених Земельним
кодексом України (земельні ділянки для ведення
особистого селянського господарства площею до
2,0 га), плата за земельні ділянки понад граничні
норми проводиться на загальних підставах.

Власники земельних ділянок, земельних часток
(паїв) та землекористувачі, за умови передачі зе/
мельних ділянок та земельних часток (паїв) в орен/
ду платнику фіксованого сільськогосподарського
податку, звільняються від земельного податку.

Крім цього обласні, міські, селищні та сільські
ради відповідно до статті 12 Закону України «Про
плату за землю» мають повноваження щодо вста/
новлення пільг по платі за землю тобто часткове
звільнення або зменшення суми земельного подат/
ку за рахунок коштів, що зараховуються на
спеціальні бюджетні рахунки відповідних бюд/
жетів.

Пільги зі сплати орендної плати за землю зако/
нодавством не передбачені. Орендна плата за зем/
лю сплачується відповідно до умов, на яких було
укладено договір.

ЯКЩО ВИБІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
СХВАЛЕНО, ТО СІЛЬРАДА 
БЕЗ ДОДАТКОВИХ ЗАЯВ ГРОМАДЯНИНА
ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ВІДВЕДЕННЯ 
У третьому номері «Землевпорядного вісника»
за 2009 рік надрукований зразок заяви (клопо!
тання) про вибір місця розташування земельної
ділянки. Які подальші дії громадянина!заявника,
який бажає набути у власність земельну ділян!
ку: чи повинен він писати заяву до органу місце!
вого самоврядування (якщо земельна ділянка
знаходиться в межах населеного пункту) про
надання дозволу на проект відведення земельної
ділянки та на виготовлення технічної докумен!
тації, чи все це робить сільська рада автоматич!
но після отримання висновків від відповідних
органів виконавчої влади про вибір місця розта!
шування земельної ділянки?

АЛІНА ДЕМЕНЧУК,
землевпорядник Чорнобрівської 

сільської ради

В ідповідно до пункту 10 статті 151 Земельно/
го кодексу України після отримання вис/

новків органів, зазначених у частині сьомій цієї
статті, про можливість відведення земельної ділян/
ки для цілей, зазначених у заяві (клопотанні), та
рішення Верховної Ради України (у разі не/
обхідності) відповідний орган державної влади або
орган місцевого самоврядування, згідно із своїми
повноваженнями, у двотижневий строк розглядає
матеріали вибору земельної ділянки і приймає
рішення про затвердження зазначених матеріалів
та надає дозвіл і вимоги на розроблення проекту
відведення земельної ділянки або мотивоване
рішення про відмову.

Тобто, особа, яка бажає набути у власність зе/
мельну ділянку, звертається лише з заявою про
вибір місця розташування, а рішення про дозвіл на
розробку відповідний орган приймає самостійно
без додаткових заяв.
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Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 
5 серпня 2009 р. № 844 «Деякі питання реалізації права
власності на землю громадянами України у 2009 році»
(Офіційний вісник України, 2009 р., № 61, ст. 2158, № 65,
ст. 2271) зміни, що додаються.

2. Здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду
в сумі 507 784,8 тис. гривень шляхом зменшення обсягу ви/
датків, передбачених пунктом 6 частини першої статті 76
Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»
за напрямом «Збільшення статутних капіталів відкритого
акціонерного товариства «Державний ощадний банк» та
відкритого акціонерного товариства «Державний експорт/
но/імпортний банк», у тому числі для іпотечного кредиту/
вання житла», і збільшення обсягу видатків, передбачених
пунктом 22 частини першої статті 76 зазначеного Закону за
напрямом «Інші витрати», для здійснення заходів з безоп/
латних оформлення та видачі громадянам України держав/
них актів на право власності на земельні ділянки.

3. Виділити Міністерству охорони навколишнього при/
родного середовища на безповоротній основі кошти, зазна/
чені у пункті 2 цієї постанови, для здійснення заходів з без/

оплатного оформлення та видачі громадянам України дер/
жавних актів на право власності на земельні ділянки за ра/
хунок надходжень від приватизації державного майна, а у
разі їх недостатності — за рахунок надходжень від цільово/
го розміщення державних цінних паперів.

4. Міністерству фінансів без погодження з комітетами
Верховної Ради України з питань фінансів і банківської
діяльності та з питань бюджету забезпечити відкриття
відповідних нових бюджетних програм та внесення змін до
розпису державного бюджету.

Міністерству охорони навколишнього природного середо/
вища та Міністерству фінансів забезпечити затвердження
паспортів відповідних бюджетних програм.

Державному казначейству забезпечити невідкладне пере/
рахування виділених відповідно до цієї постанови коштів.

5. Міністерству охорони навколишнього природного сере/
довища забезпечити погодження перерозподілених та
виділених відповідно до цієї постанови коштів
Стабілізаційного фонду з комітетами Верховної Ради
України з питань фінансів і банківської діяльності та з пи/
тань бюджету.

Прем’єр�міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 вересня 2009 р. № 951

Київ

Про спрямування у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів 
з безоплатних оформлення та видачі громадянам України 
державних актів на право власності на земельні ділянки

1. У пункті 3 постанови цифри і слова «5 953 800,6 тис. гри/
вень» замінити цифрами і словами «507 784,8 тис. гривень».

2. У Порядку використання у 2009 році коштів
Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплат/
них оформлення та видачі громадянам України державних
актів на право власності на земельні ділянки, затверджено/
му зазначеною постановою:

пункти 2 і 3 викласти у такій редакції:
«2. Головним розпорядником бюджетних коштів є

Мінприроди. Розпорядником бюджетних коштів ниж/
чого рівня є Держкомзем.

Одержувачами бюджетних коштів є державне
підприємство «Центр державного земельного кадаст/
ру», інші державні підприємства, що належать до сфе/

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 вересня 2009 р. № 951

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 5 серпня 2009 р. № 844
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ри управління Держкомзему та мають ліцензії на про/
ведення робіт із землеустрою. Бюджетні кошти нада/
ються їх одержувачам через Республіканський комітет
Автономної Республіки Крим із земельних ресурсів, го/
ловні управління Держкомзему в областях, мм. Києві
та Севастополі.

3. Бюджетні кошти спрямовуються: 
1)на утримання та оплату праці збільшеної граничної чи/

сельності працівників Держкомзему і його територіаль/
них органів та поліпшення  їх матеріально/технічного
забезпечення в обсязі 32 810,1 тис. гривень;

2)на виготовлення бланків державних актів на право
власності на земельну ділянку та додатків до них, роз/
роблення технічної документації із землеустрою щодо
складення документів, що посвідчують право на зе/
мельну ділянку, проведення державної реєстрації дер/
жавних актів на право власності на земельну ділянку, в
тому числі заповнення бланків таких актів, а також ви/
готовлення та відправлення повідомлень громадянам
України щодо безоплатних оформлення та видачі дер/
жавних актів на право власності на земельні ділянки в
обсязі 474 974,7 тис. гривень.

Калькуляція вартості робіт з розроблення технічної доку/
ментації із землеустрою затверджується Держком/
земом.»;

доповнити пункт 4 абзацом такого змісту:
«Бюджетні кошти спрямовуються з урахуванням Поряд/

ку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного
фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2009 р. № 289 (Офіційний
вісник України, 2009 р., № 24, ст. 793).»;

пункт 7 викласти у такій редакції:
«7. Республіканський комітет Автономної Республіки

Крим із земельних ресурсів, головні управління Держ/
комзему в областях, мм. Києві та Севастополі подають
Держкомзему щомісяця до 2 числа наступного періоду
звіти про використання бюджетних коштів та до 12
січня наступного року — річний звіт.

Держкомзем подає Мінприроди щомісяця до 3 числа
наступного періоду звіт про використання  бюджетних
коштів та до 16 січня наступного року — річний звіт.

Мінприроди подає Мінфіну щомісяця до 5 числа на/
ступного періоду звіт про використання бюджетних
коштів та до 20 січня наступного року — річний звіт.».

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 844 «Деякі питан/
ня реалізації права власності на землю громадянами Ук/
раїни у 2009 році» (Офіційний вісник України, 2009 р., 
№ 61, ст. 2158) затвердити типову форму технічного завдан/
ня з розроблення технічної документації із землеустрою що/

до складення документів, що посвідчують право власності
на земельну ділянку, під час безоплатного оформлення та
видачі у 2009 році громадянам України державних актів на
право власності на земельні ділянки, що додається.

Прем’єр�міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 вересня 2009 р. № 1050(р

Київ

Про затвердження типової форми технічного завдання з розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку,

під час безоплатного оформлення та видачі у 2009 році громадянам України 
державних актів на право власності на земельні ділянки



53E / m a i l :  z e m v i s n u k @ u k r . n e t

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 9 вересня 2009 р. № 1050/р

ТИПОВА ФОРМА
технічного завдання з розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо складення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, 
під час безоплатного оформлення та видачі у 2009 році громадянам України 

державних актів на право власності на земельні ділянки

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
з розроблення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, 

що посвідчують право власності на земельну ділянку

(прізвище, ім’я та по батькові громадянина України, паспортні дані 

(серія, номер, ким і коли виданий)

1. Цільове призначення земельної ділянки _______________________________________ ________________________

2. Місце розташування земельної ділянки 
(найменування міста,

селища, села, району, області)

3. Загальна площа земельної ділянки, гектар ______________________________________________________________  

4. Підставами для виконання робіт є:
рішення органу місцевого самоврядування від ________ _________ ____ р.       № ___________________;
договір на розроблення технічної документації від ______________ ____  р.      № ___________________.
5. Роботи, що повинні бути виконані:
польові геодезичні роботи;
роботи з:

— установлення меж земельної ділянки;
— складення кадастрового плану;
— виготовлення технічної документації;
— уведення земельно/кадастрової інформації на магнітні носії.

6. Технічна документація виготовляється відповідно до статті 56 Закону України «Про землеустрій».
7. Строк виконання робіт — згідно з договором.
8. Технічна документація виготовляється в двох примірниках:
перший — для _______________________________________________________________________________________;

(найменування територіального органу Держкомзему)

другий — для ________________________________________________________________________________________.
(найменування держателя Державного фонду документації із землеустрою)

ПОГОДЖЕНО

Виконавець_______________________________________
(найменування юридичної особи)

(посада керівника)                       (підпис)                  (ініціали та прізвище)

МП

________   _____________  2009 р.            

ЗАТВЕРДЖЕНО

Замовник_______________________________________
(найменування територіального органу Держкомзему)

(посада керівника)                       (підпис)                  (ініціали та прізвище)

МП

________   _____________  2009 р.         
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I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Зе/
мельного кодексу України, Законів України «Про ліцензу/
вання певних видів господарської діяльності», «Про оцінку
земель», «Про землеустрій».

1.2. Органом ліцензування на провадження госпо/
дарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт є Державний комітет України із зе/
мельних ресурсів.

1.3. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні,
кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги щодо здійснен/
ня робіт із землеустрою, землеоціночних робіт.

1.4. Суб’єкт господарювання зобов’язаний провадити гос/
подарську діяльність щодо проведення робіт із землеуст/
рою, землеоціночних робіт відповідно до цих Ліцензійних
умов.

1.5. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для всіх
суб’єктів господарювання, які проводять або мають намір
проводити роботи із землеустрою, землеоціночні роботи на
території України незалежно від їх організаційно/правової
форми та форми власності.

1.6. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити
господарську діяльність щодо проведення робіт із землеуст/
рою, землеоціночних робіт, особисто або через уповноваже/
ний ним орган чи особу звертається до органу ліцензування
із заявою про видачу ліцензії на проведення робіт із землеу/
строю, землеоціночних робіт (додаток 1).

Якщо суб’єкт господарювання планує провадити госпо/
дарську діяльність із землеустрою, землеоціночних робіт не
в повному обсязі, а частково (або з окремих видів робіт), то в
заяві про видачу ліцензії зазначаються ці види робіт.

1.7. До заяви про видачу ліцензії додаються документи:
копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта

підприємницької діяльності або копія довідки про вне/
сення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України, засвідчена нотаріально або орга/
ном, який видав оригінал документа;

за підписом керівника заявника — суб’єкта господарю/
вання відомості про наявність у нього матеріально/
технічної бази, необхідної для провадження
відповідного виду господарської діяльності; 

засвідчена в установленому порядку копія ква/
ліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної гро/
шової оцінки земельних ділянок ( у разі отримання
ліцензії для проведення землеоціночних робіт) та ви/
тягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок.

1.8. Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії,
про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката
ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються
за описом документів, що додаються до заяви про видачу
ліцензії (копії ліцензії, дубліката ліцензії, переоформлення

ліцензії) на провадження господарської діяльності щодо
проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (до/
даток 2). Копія опису видається заявнику з відміткою про
дату прийняття документів Держкомземом та підписом
відповідальної особи.

1.9. Заяви про видачу копії ліцензії, переоформлення
ліцензії, видачу дубліката ліцензії подаються суб’єктами
господарювання за формами, наведеними у додатках 3/5.

1.10. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду,
якщо вона подана (підписана) особою, яка не має на це по/
вноважень, та/або документи оформлені з порушенням ви/
мог статті 10 Закону України «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності». Про залишення заяви про
видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в
письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви
про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для
видачі ліцензії.

Після усунення причин, що були підставою для винесен/
ня рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без
розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу
ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому Зако/
ном України «Про ліцензування певних видів госпо/
дарської діяльності».

1.11. Держкомзем за результатами розгляду документів,
поданих заявником для отримання ліцензії, протягом деся/
ти робочих днів з дати надходження заяви про видачу
ліцензії приймає рішення про видачу ліцензії або про відмо/
ву у її видачі та протягом трьох робочих днів з дати прий/
няття такого рішення повідомляє заявника про це в пись/
мовій формі. У рішенні про відмову у видачі ліцензії
зазначаються підстави такої відмови.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих заявником
для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами
цим Ліцензійним умовам.

1.12. Для кожної філії, кожного відокремленого
підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську
діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, Держкомзем
видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії. Засвідчена
Держкомземом копія ліцензії є документом, що підтверд/
жує право філії або іншого відокремленого підрозділу
ліцензіата на провадження певного виду господарської
діяльності на підставі отриманої ліцензії.

1.13. Порядок видачі копії ліцензії, дубліката ліцензії та
її анулювання передбачений статтями 10, 11, 14, 18, 21 За/
кону України «Про ліцензування певних видів госпо/
дарської діяльності». За наявності підстав, передбачених
статтею 16 Закону України «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності», ліцензіат зобов’язаний
протягом десяти робочих днів подати до Держкомзему за/
яву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України 
із земельних ресурсів 05.08.2009 № 423

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
«31» серпня 2009 р. за № 821/16837

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення робіт 
із землеустрою, землеоціночних робіт



підлягає переоформленню, та відповідними документами
або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджу/
ють відповідні зміни. 

1.14. Строк дії ліцензії на право провадження госпо/
дарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт становить п’ять років.

1.15. Ліцензіат згідно з Законом України «Про державну
експертизу землевпорядної документації» має подавати до
Держкомзему (територіальним органам Держкомзему в об/
ластях) документацію із землеустрою та звіти з експертної
грошової оцінки земельних ділянок для проведення
обов’язкової, вибіркової та добровільної форм державної ек/
спертизи.

1.16. Ліцензіат у разі виконання ним топографо/геодезич/
них і картографічних робіт повинен мати ліцензію на вико/
нання топографо/геодезичних, картографічних робіт, вида/
ну Державною службою геодезії, картографії та кадастру.

1.17. Ліцензіат, що здійснює провадження госпо/
дарської діяльності щодо виконання робіт із землеустрою,
зобов’язаний представляти результати вказаних робіт в
електронному вигляді до територіальних підрозділів Дер/
жавного підприємства «Центр державного земельного ка/
дастру» згідно з вимогами, затвердженими Держком/
земом.

1.18. Розроблена юридичними особами документація із
землеустрою та звіти з експертної грошової оцінки земель/
них ділянок підписуються керівником ліцензіата та осо/
бою, що призначена відповідальною за дотримання вимог
законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються.

1.19. Назви посад та професій у штатному розписі
ліцензіата (юридичної особи) мають відповідати Національ/
ному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК
003:2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту
України від 26.12.2005 № 375.

1.20. Посадові інструкції працівників усіх посад, зазначе/
них у штатному розписі ліцензіата, повинні бути розроблені
відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого керівником
ліцензіата.

1.21. Про обсяги виконаних робіт із землеустрою, земле/
оціночних робіт ліцензіати інформують Держкомзем до 15
січня наступного за звітним року за формою, наведеною у
додатку 6.

II. Види робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, 
які підлягають ліцензуванню

2.1. За ліцензією на проведення робіт із землеустрою мо/
жуть здійснюватись такі види робіт із землеустрою:

1) розроблення загальнодержавної і регіональних (рес/
публіканських) програм використання та охорони земель;

2) розроблення схем землеустрою і техніко/економічні
обґрунтування використання та охорони земель адміністра/
тивно/територіальних утворень;

3) розроблення проектів землеустрою щодо встановлення
і зміни меж адміністративно/територіальних утворень
(крім топографо/геодезичних та картографічних робіт);

4) розроблення проектів землеустрою щодо організації і
встановлення меж територій природно/заповідного фонду
та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого,
рекреаційного та історико/культурного призначення (крім
топографо/геодезичних та картографічних робіт);

5) розроблення проектів землеустрою щодо формування
земель комунальної власності територіальних громад і про/
ектів розмежування земель державної та комунальної влас/

ності населених пунктів (крім топографо/геодезичних та
картографічних робіт);

6) розроблення проектів землеустрою щодо відведення зе/
мельних ділянок (крім топографо/геодезичних та карто/
графічних робіт);

7) розроблення проектів землеустрою щодо створення но/
вих та впорядкування існуючих землеволодінь і землекори/
стувань;

8) розроблення проектів землеустрою, що забезпечують
еколого/економічне обґрунтування сівозміни та впорядку/
вання угідь;

9) розроблення проектів землеустрою щодо впорядкуван/
ня території населених пунктів;

10) розроблення робочих проектів землеустрою щодо ре/
культивації порушених земель, землювання малопродук/
тивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, забо/
лочення, вторинного засолення, висушення, зсувів,
ущільнення, закислення, забруднення промисловими та
іншими відходами, радіоактивними та хімічними речови/
нами, консервації деградованих і малопродуктивних зе/
мель, покращення сільськогосподарських земель, підви/
щення родючості ґрунтів;

11) розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) (крім топографо/геодезичних та картогра/
фічних робіт);

12) розроблення технічної документації із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право на зе/
мельну ділянку, в тому числі при поділі чи об’єднанні зе/
мельних ділянок (крім топографо/геодезичних та картог/
рафічних робіт);

13) розроблення спеціальних тематичних карт і атласів
стану земель та їх використання (крім топографо/геодезич/
них та картографічних робіт);

14) розроблення проектів землеустрою щодо організації
території земельних часток (паїв);

15) розроблення проектів землеустрою щодо встановлен/
ня водоохоронних зон уздовж морів, навколо озер, водосхо/
вищ та інших водойм;

16) розроблення проектів землеустрою щодо встановлен/
ня розміру та меж прибережної захисної смуги уздовж
морів та навколо морських заток і лиманів;

17) розроблення проектів землеустрою щодо визначення
розміру та режиму використання земельних ділянок смуг
відведення;

18) розроблення проектів землеустрою щодо визначення
розмірів берегових смуг водних шляхів;

19) розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення;

20) розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у разі надання в користування земель/
них ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місце/
вості);

21) розроблення проектів землеустрою щодо встановлен/
ня меж зон санітарної охорони курортів;

22) розроблення проектів землеустрою щодо встановлен/
ня меж зон санітарної охорони джерел та об’єктів центра/
лізованого питного водопостачання;

23) розроблення документації із землеустрою в галузі охо/
рони земель (схем землеустрою і техніко/економічних
обґрунтувань використання та охорони земель адміністра/
тивно/територіальних утворень, землеволодінь і землеко/
ристувань);

24) проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обсте/
жень земель при здійсненні землеустрою;
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25) проведення інвентаризації земель при здійсненні зем/
леустрою;

26) розроблення технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарсько/
го призначення;

27) розроблення технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів;

28) розроблення технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок несільськогоспо/
дарського призначення за межами населених пунктів;

29) розроблення технічної документації з бонітування
ґрунтів;

30) розроблення технічної документації з економічної
оцінки земель.

2.2. За ліцензією на проведення землеоціночних робіт
здійснюється експертна грошова оцінка земельних діля/
нок.

III. Вимоги до ліцензіатів, які здійснюють господарську
діяльність щодо проведення робіт  із землеустрою

3.1. Суб’єкт господарювання — юридична особа при
здійсненні господарської діяльності щодо проведення робіт
із землеустрою має дотримуватися таких вимог:

3.1.1. Організаційні вимоги:
наявність на балансі ліцензіата геодезичного обладнання

(високоточного або точного електронного тахеометра,
іншого вимірювального приладу), обчислювальної,
розмножувальної техніки, необхідного для прова/
дження виробничого процесу програмного забезпечен/
ня;

наявність інформаційного забезпечення процесу розроб/
ки проектної документації із землеустрою (інфор/
маційно–правового та методичного забезпечення);

наявність у складі ліцензіата структурного підрозділу,
який забезпечує проведення робіт із землеустрою;

забезпечення перевірки виконання документації із земле/
устрою, перевірки повноти та якості виконання за/
ходів, передбачених цією документацією, згідно із За/
коном України «Про землеустрій».

3.1.2. Кваліфікаційні вимоги:
наявність у складі ліцензіата не менше двох спеціалістів

(за основним місцем роботи), які закінчили вищий
навчальний заклад за спеціальностями «землевпоряд/
кування» або «землевпорядкування та кадастр» за
освітньо/кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр
та мають стаж роботи за спеціальністю не менше ніж
три роки;

наявність у складі ліцензіата спеціаліста (за основним
місцем роботи), який закінчив вищий навчальний за/
клад за спеціальностями «землевпорядкування» або
«землевпорядкування та кадастр» за освітньо/
кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, має стаж
роботи за спеціальністю не менше ніж три роки та
який за функціональними обов’язками відповідає за
дотримання вимог законодавства при виконанні робіт
із землеустрою. 

Відповідальні за дотримання вимог законодавства при
виконанні робіт, що ліцензуються, зобов’язані не рідше ніж
один раз на три роки підвищувати кваліфікацію інженера/
землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації в
навчальних закладах, які уклали договір про співробітниц/
тво з Держкомземом.

На дату призначення спеціаліста відповідальним за до/
триманням вимог законодавства при виконанні робіт із зем/

леустрою проміжок часу, коли він не працював за фахом
«інженер/землевпорядник», не повинен перевищувати
п’ять років. У випадку перевищення зазначеного строку та/
ка особа повинна підвищити кваліфікацію на курсах підви/
щення кваліфікації інженера/землевпорядника в навчаль/
них закладах, які уклали договір про співробітництво з
Держкомземом.

З метою забезпечення якості виконання робіт із землеуст/
рою відповідальний за дотриманням вимог законодавства
не може виконувати зазначену функцію в іншій юридичній
особі.

Для окремих видів робіт із землеустрою пунктом 3.2
Ліцензійних умов встановлюються додаткові кваліфіка/
ційні вимоги.

3.1.3. Технологічні вимоги:
виконувати роботи із землеустрою відповідно до законо/

давства України, в тому числі державних стандартів,
норм і правил у сфері землеустрою;

безоплатно передавати один примірник розробленої доку/
ментації із землеустрою у Державний фонд докумен/
тації із землеустрою;

забезпечувати зберігання копії примірника розробленої
документації із землеустрою відповідно до законодав/
ства; 

дотримуватись вимог законодавства про авторські права
при використанні матеріалів Державного фонду доку/
ментації із землеустрою;

надавати інформацію щодо ліцензованої діяльності та
відповідний примірник технічної документації із зем/
леустрою на вимогу органу ліцензування при
здійсненні контролю за додержанням цих Ліцензійних
умов;

при ліквідації юридичної особи ліцензіат має забезпечити
передачу розробленої документації із землеустрою у
Державний фонд документації із землеустрою;

ліцензіат повинен дотримуватись умов договору щодо
розроблення документації із землеустрою. 

Для окремих видів робіт із землеустрою пунктом 3.2
Ліцензійних умов встановлюються додаткові кваліфі/
каційні вимоги.

3.2. До окремих видів робіт із землеустрою встановлю/
ються такі додаткові кваліфікаційні вимоги.

3.2.1. Для розроблення загальнодержавної й регіональної
(республіканської) програм використання та охорони зе/
мель; розроблення схем землеустрою і техніко/економічних
обґрунтувань використання та охорони земель адміністра/
тивно/територіальних утворень — наявність у складі
ліцензіата спеціалістів, які закінчили вищий навчальний
заклад за спеціальностями «економіка», «правознавство»,
«агрохімія і ґрунтознавство», «містобудування».

3.2.2. Для розроблення схем землеустрою і техніко/еко/
номічних обґрунтувань використання та охорони земель
адміністративно/територіальних утворень; розроблення
проектів землеустрою щодо формування земель комуналь/
ної власності територіальних громад і проектів розмежу/
вання земель державної та комунальної власності населе/
них пунктів (крім топографо/геодезичних і картографічних
робіт) — наявність у складі ліцензіата спеціалістів, які
закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями
«правознавство», «містобудування».

3.2.3. Для розроблення проектів землеустрою щодо ор/
ганізації і встановлення меж територій природно/за/
повідного фонду та іншого природоохоронного призначен/
ня, оздоровчого, рекреаційного та історико/культурного
призначення (крім топографо/геодезичних і карто/
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графічних робіт) — наявність у складі ліцензіата
спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за
спеціальностями «екологія», «містобудування».

3.2.4. Для розроблення проектів землеустрою, що забез/
печують еколого/економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь; розроблення технічної документації
з бонітування ґрунтів, розроблення робочих проектів зем/
леустрою щодо рекультивації порушених земель, землю/
вання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії,
підтоплення, заболочення, вторинного засолення, вису/
шення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення про/
мисловими та іншими відходами, радіоактивними та
хімічними речовинами, консервації деградованих і малоп/
родуктивних земель, покращення сільськогосподарських
земель, підвищення родючості ґрунтів — наявність у
складі ліцензіата спеціалістів, які закінчили вищий нав/
чальний заклад за спеціальностями «агрономія», «ґрун/
тознавство».

3.2.5. Для розроблення проектів землеустрою щодо впо/
рядкування території населених пунктів — наявність у
складі ліцензіата спеціалістів, які закінчили вищий нав/
чальний заклад за спеціальністю «містобудування».

3.2.6. Для розроблення технічної документації з еко/
номічної оцінки земель; розроблення технічної докумен/
тації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок
сільськогосподарського призначення — наявність у складі
ліцензіата спеціалістів, які закінчили вищий навчальний
заклад за спеціальністю «економіка».

3.2.7. Для розроблення технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених
пунктів; розроблення технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів —
наявність у складі ліцензіата спеціалістів, які закінчили
вищий навчальний заклад за спеціальностями «еконо/
міка», «містобудування».

3.3. Суб’єкт господарювання — фізична особа/
підприємець при здійсненні господарської діяльність щодо
проведення робіт із землеустрою має дотримуватися таких
вимог:

3.3.1. Організаційні вимоги: 
наявність у власності ліцензіата геодезичного обладнання

(високоточного або точного електронного тахеометра,
іншого вимірювального приладу), обчислювальної,
розмножувальної техніки, необхідного для прова/
дження виробничого процесу програмного забезпечен/
ня;

наявність інформаційного забезпечення процесу розроб/
ки проектної документації із землеустрою, можливості
оперативного внесення змін до проектної докумен/
тації.

3.3.2. Кваліфікаційні вимоги:
наявність диплома про закінчення вищого навчального

закладу за спеціальностями «землевпорядкування»
або «землевпорядкування та кадастр» за освітньо/
кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та стажу
роботи за спеціальністю не менше ніж три роки;

не менш ніж один раз на три роки підвищувати
кваліфікацію інженера/землевпорядника на курсах
підвищення кваліфікації у навчальних закладах, які
уклали договір про співробітництво з Держкомземом.

3.3.3. Технологічні вимоги:
виконувати роботи із землеустрою відповідно до законо/

давства України, а також державних стандартів, норм
і правил у сфері землеустрою;

безоплатно передавати один примірник розробленої доку/

ментації із землеустрою у Державний фонд докумен/
тації із землеустрою;

забезпечувати зберігання копії примірника розробленої
документації із землеустрою відповідно до законо/
давства;

дотримуватись вимог законодавства про авторські права
при використанні матеріалів Державного фонду доку/
ментації із землеустрою;

надавати інформацію щодо ліцензованої діяльності та
відповідний примірник технічної документації із зем/
леустрою на вимогу органу ліцензування при
здійсненні контролю за додержанням цих Ліцензійних
умов;

ліцензіат повинен дотримуватись умов договору щодо
розроблення документації із землеустрою. 

IV. Вимоги до ліцензіатів, які здійснюють господарську
діяльність щодо проведення землеоціночних робіт 

4.1. Суб’єкт господарювання — юридична особа при
здійсненні господарської діяльності щодо проведення зем/
леоціночних робіт має дотримуватися таких вимог:

4.1.1. Організаційні вимоги:
наявність на балансі ліцензіата обчислювальної, розмно/

жувальної техніки, необхідного для провадження ви/
робничого процесу програмного забезпечення;

наявність інформаційного забезпечення процесу розроб/
ки землеоціночної документації (інформаційно–пра/
вового та методичного забезпечення);

наявність у складі ліцензіата структурного підрозділу,
який забезпечує проведення землеоціночних робіт;

забезпечення збереження документів, отриманих під час
проведення землеоціночних робіт від замовника та
інших осіб;

забезпечення перевірки повноти та якості виконання зем/
леоціночної документації, виконання заходів, перед/
бачених цією документацією, згідно із Законом Ук/
раїни «Про оцінку земель».

4.1.2. Кваліфікаційні вимоги:
наявність у складі суб’єкта господарювання спеціаліста

(за основним місцем роботи), який закінчив вищий
навчальний заклад за спеціальностями «землевпоряд/
кування» або «землевпорядкування та кадастр» за
освітньо/кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр,
має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три ро/
ки та який за функціональними обов’язками відпо/
відає за дотримання вимог законодавства при вико/
нанні землеоціночних робіт. 

Відповідальні за дотримання вимог законодавства при
виконанні робіт, що ліцензуються, зобов’язані не рідше ніж
один раз на три роки підвищувати кваліфікацію інженера/
землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації в нав/
чальних закладах, які уклали договір про співробітництво з
Держкомземом.

На дату призначення спеціаліста відповідальним за до/
тримання вимог законодавства при виконанні землеоціноч/
них робіт проміжок часу, коли він не працював за фахом
«інженер/землевпорядник», не повинен перевищувати
п’ять років. У випадку перевищення зазначеного строку та/
ка особа повинна підвищити кваліфікацію інженера/земле/
впорядника на курсах підвищення кваліфікації в навчаль/
них закладах, які уклали договір про співробітництво з
Держкомземом.

З метою забезпечення якості виконання землеоціночних
робіт відповідальний за дотриманням вимог законодавства
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не може виконувати зазначену функцію в іншій юридичній
особі; наявність у штаті не менше двох спеціалістів (за ос/
новним місцем роботи), які мають кваліфікаційне свідоцтво
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних діля/
нок, отримане відповідно до Законів України «Про оцінку
земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», витяг із Державного
реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних
ділянок та не менше ніж дворічний досвід практичної
діяльності з експертної грошової оцінки земельних діля/
нок.

Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних діля/
нок зобов’язані не рідше одного разу на два роки підвищува/
ти кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. 

4.1.3. Технологічні вимоги:
безоплатно передавати один примірник звіту з експертної

грошової оцінки земельних ділянок у Державний фонд
документації із землеустрою;

забезпечувати зберігання копії примірника розробленого
звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок
відповідно до законодавства; 

дотримуватись вимог законодавства про авторські права
при використанні матеріалів Державного фонду доку/
ментації із землеустрою;

надавати інформацію щодо ліцензованої діяльності та
відповідний примірник звіту з експертної грошової
оцінки земельних ділянок на вимогу органу ліцензу/
вання при здійсненні контролю за додержанням цих
Ліцензійних умов;

надавати дані (витяг зі звіту) про результати експертної
грошової оцінки земельних ділянок до територіально/
го органу земельних ресурсів за місцем її проведення у
триденний строк після підписання акта виконаних
робіт;

дотримуватись умов договору про оцінку. 
4.2. Суб’єкт господарювання — фізична особа/

підприємець, який здійснює діяльність щодо проведення
землеоціночних робіт, має дотримуватися таких вимог:

4.2.1. Організаційні вимоги: 
наявність у власності ліцензіата обчислювальної, розмно/

жувальної техніки, необхідного для провадження ви/
робничого процесу програмного забезпечення;

забезпечення збереження документів, які отримані під
час проведення оцінки від замовника та інших осіб;

наявність інформаційного забезпечення процесу розроб/
ки звітів з експертної грошової оцінки земельних діля/
нок, можливість оперативного внесення до них змін.

4.2.2. Кваліфікаційні вимоги:
наявність диплома про закінчення вищого навчального

закладу за спеціальностями «землевпорядкування»

або «землевпорядкування та кадастр» за освітньо/
кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та стажу
роботи за спеціальністю не менше ніж три роки;

наявність кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок,
отриманого відповідно до Законів України «Про
оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», витягу з
Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок та не менше ніж дворічний
досвід практичної діяльності з експертної грошової
оцінки земельних ділянок;

залучення на підставі трудового договору оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, який
має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, отримане
відповідно до Законів України «Про оцінку земель»,
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», витяг з Державного
реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки зе/
мельних ділянок та стаж роботи оцінювачем не менш
ніж два роки.

Оцінювач з експертної грошової оцінки земельних діля/
нок зобов’язаний не рідше одного разу на два роки підвищу/
вати кваліфікацію.

4.2.3. Технологічні вимоги:
безоплатно передавати один примірник звіту з експертної

грошової оцінки земельних ділянок у Державний фонд
документації із землеустрою;

забезпечувати зберігання копії примірника звіту з екс/
пертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно
до законодавства;

дотримуватись вимог законодавства про авторські права
при використанні матеріалів Державного фонду доку/
ментації із землеустрою;

надавати інформацію та відповідний примірник звіту з
експертної грошової оцінки земельних ділянок на ви/
могу органу ліцензування при здійсненні контролю за
додержанням цих Ліцензійних умов;

надавати дані (витяг із звіту) про результати експертної
грошової оцінки земельних ділянок в територіальні
органи земельних ресурсів за місцем її проведення;

дотримуватись умов договору про оцінку. 

В.о. начальника Управління 
державної експертизи землевпорядної 
документації та ліцензування В.О. Гулько
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Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності

щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

ЗАЯВА 
про видачу ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

Заявник 
(повне найменування суб'єкта господарювання — для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, 

паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) — для фізичної особи)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання)

(місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання)

(телефон)                                                                                          (факс)                                                                   (адреса електронної пошти)

організаційно/правова форма 

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 
(ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)

банківські реквізити
(поточний рахунок, МФО, найменування відділу банку)

___________________________________________________________________________________________________,

прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із

(землеустрою, землеоціночних робіт)

(перелік видів робіт згідно з розділом II Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних
робіт, затверджених наказом Держкомзему від 05.08.2009 № 423)

Відомості про філії, інші відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

Заявник
(підпис) (ініціали,  прізвище)

(дата) 

№
з/п Найменування Місцезнаходження Телефон, факс

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності

щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

О П И С
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії, дубліката ліцензії, 

переоформлення ліцензії) на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт 
із землеустрою, землеоціночних робіт 

Заявник

(підпис) (ініціали,  прізвище)
(дата) 

(посада відповідальної особи Держкомзему,                                                       (підпис) (ініціали,  прізвище)
яка перевірила наявнісь указаних в описі документів

Дата і номер реєстрації заяви в Держкомземі: __________________________   №   _______________________________

№
з/п Найменування документа Кількість аркушів Відмітка про наявність 

(заповнюється органом ліцензування)

1
2

РАЗОМ
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Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності щодо проведення
робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

ЗАЯВА 
про видачу копії ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт 

із землеустрою, землеоціночних робіт
Заявник 

(повне найменування суб'єкта господарювання — для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, 
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) — для фізичної особи)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання)

(місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання)

(телефон)                                                                                          (факс)                                                                   (адреса електронної пошти)

організаційно/правова форма 

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 
(ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)

банківські реквізити
(поточний рахунок, МФО, найменування відділу банку)

___________________________________________________________________________________________________,

прошу видати копію (копії) ліцензії (серія ________________№___________________)    на провадження господарської 
діяльності щодо проведення робіт із

(землеустрою, землеоціночних робіт)

(перелік видів робіт згідно з розділом II Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних
робіт, затверджених наказом Держкомзему від 05.08.2009 № 423)

виданої ______________________________________________________________________________
Дата та номер рішення про видачу ліцензії: ___________________________ № ___________
Термін дії ліцензії з _____________________ до ___________________________
Підстава для видачі копії ліцензії: _________________________________________________________
Відомості про нові філії, відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

Заявник

(підпис) (ініціали,  прізвище)
(дата) 

№
з/п Найменування Місцезнаходження Телефон, факс
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Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності щодо проведення
робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

ЗАЯВА 
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт 

із землеустрою, землеоціночних робіт
Заявник 

(повне найменування суб'єкта господарювання — для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, 
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) — для фізичної особи)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання)

(місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання)

(телефон)                                                                                          (факс)                                                                   (адреса електронної пошти)

організаційно/правова форма 

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 
(ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)

банківські реквізити
(поточний рахунок, МФО, найменування відділу банку)

___________________________________________________________________________________________________,

прошу переоформити ліцензію (серія ________________№___________________)    на провадження господарської 
діяльності щодо проведення робіт із

(землеустрою, землеоціночних робіт)

(перелік видів робіт згідно з розділом II Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних
робіт, затверджених наказом Держкомзему від 05.08.2009 № 423)

(перелік видів робіт згідно з розділом II Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних
робіт, затверджених наказом Держкомзему від 05.08.2009 № 423)

виданої ______________________________________________________________________________
Дата та номер рішення про видачу ліцензії: ______________________ № __________________
Термін дії ліцензії з ______________________ до ______________________
Підстава для переоформлення ліцензії _____________________________________________________
Відомості про нові філії, відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

Заявник

(підпис) (ініціали,  прізвище)
(дата) 

№
з/п Найменування Місцезнаходження Телефон, факс



ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності

щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

ІНФОРМАЦІЯ 
про обсяги виконаних робіт 

за __________рік

(із землеустрою, землеоціночних робіт)

(найменування ліцензіата)

Керівник
(підпис)                                                                                               (ініціали та прізвище)

№
з/п

Назва розробленої землевпорядної документації
(звітів з експертної грошової оцінки земельних

ділянок)

Номер та дата висновку
про державну експертизу

Замовник землевпорядної документації 
(звітів з експертної грошової оцінки земельних

ділянок)

1 2 3 4
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Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності

щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

ЗАЯВА 
про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт 

із землеустрою, землеоціночних робіт
Заявник 

(повне найменування суб'єкта господарювання — для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, 
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) — для фізичної особи)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання)

(місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання)

(телефон)                                                                                          (факс)                                                                   (адреса електронної пошти)

організаційно/правова форма 

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 
(ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)
банківські реквізити

(поточний рахунок, МФО, найменування відділу банку)
___________________________________________________________________________________________________,

прошу видати дублікат ліцензії (серія ________________№___________________)    на провадження господарської 
діяльності щодо проведення робіт із

(землеустрою, землеоціночних робіт)

(перелік видів робіт згідно з розділом II Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних
робіт, затверджених наказом Держкомзему від 05.08.2009 № 423)

виданої ______________________________________________________________________________
Дата та номер рішення про видачу ліцензії: ______________________ № __________________
Термін дії ліцензії з ______________________ до ______________________
Підстава для видачі дубліката ліцензії _____________________________________________________
Відомості про філії, відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

Заявник

(підпис) (ініціали,  прізвище)
(дата) 

№
з/п Найменування Місцезнаходження Телефон, факс



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.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
04080, м. Київ/80, вул. Фрунзе, 105. Тел.: 468/21/18, 468/21/30. Е/mail: zemvisnuk@ukr.net

Формат 60х84/8. Друк офсетний. Зам. 9081540674. Наклад 6485 прим. Підписано до друку 26.08.2009 р.
Віддруковано в ДП ВПЦ «Такі Справи». Адреса: м. Київ, вул. Виборзька, 84.

ЖУРНАЛ «ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ВІСНИК» видається з 1997 року
Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 2759 видане 31.07.1997 Міністерством інформації України. Постановою президії ВАК України від 10.11.1999 р. журнал
«Землевпорядний вісник» включено повторно до переліку наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора
і кандидата економічних наук (Бюлетень ВАК України, 1999, № 6)
Рекомендовано до друку науково(технічною радою Державного комітету України із земельних ресурсів.

Редакція журналу «Землевпорядний вісник» залишає за собою право на незначне скорочення та літературне редагування авторських  матеріалів зі збереженням
головних висновків і стилю автора. Надані матеріали не повертаються. При передруку посилання на «Землевпорядний вісник» обов’язкове. Відповідальність за
достовірність інформації несуть автори.

© «Землевпорядний вісник», 2009

ЖУРНАЛ «ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ВІСНИК», 
ЯКИЙ ТРИМАЄТЕ В РУКАХ, — 

ЄДИНЕ В УКРАЇНІ ОФІЦІЙНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИДАННЯ, 
ЗАСНОВНИКОМ ЯКОГО Є ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НАСТУПНУ СТОРІНКУ ЖУРНАЛУ. 
ТАМ НАДРУКОВАНІ ДОСТАВНІ КАРТКИ(ДОРУЧЕННЯ.

ЯКЩО БАЖАЄТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ НАШ ЖУРНАЛ 
НА ОДИН ЧИ ТРИ МІСЯЦІ, ПІВРОКУ ЧИ РІК, 

ВИРІЖТЕ ПОТРІБНУ ВАМ КАРТКУ,  І З НЕЮ ЗВЕРНІТЬСЯ 
ДО БУДЬ(ЯКОГО ПОШТОВОГО ВІДДІЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ.

БУДЕТЕ З НАМИ — ЗНАТИМЕТЕ ВСЕ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН!

«ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ВІСНИК» БУВ, Є І БУДЕ НАДАЛІ  
ВАШИМ  НАДІЙНИМ ПОРАДНИКОМ!

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ЖУРНАЛ НА 2010 РІК!  
ЖУРНАЛ  ВИХОДИТЬ ЩОМІСЯЧНО!
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