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н. нон ьнн. ек )JIO\ tЧН JI"{ кнасифікацііі, ЩО 
. . 

ВІJНІОВІДЗЮJЬ 

11. в родн11м с ПНtJН\)1 Іам, проведення моні~ орингу сколопчноrо 

ст·ш"' Ш\ВКQJШШНhОІ о 11рнродного середовища з урахування . 1 
\.ТШІ ЩНЇВ СС. ЩО передбачає ВЖІtТТЯ ТаКИХ заходів ЯК СТВОрСІІНЯ . . . . . . 
саrслппи\ ско 1юпчннх рахунюв та приведення у вщ11овщн1сть J 

ни ш снс ~ми показників статистичної звітності щоло охорони 
навколишньоrо ссрсдовшца та природних ресурсів 1 проведення 

татнсп1чно10 моніторингу екологічного стану навколишнього 

природного середовища 1 урахуванням стандартів С. 
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3.7. Публічне адміністрування землеустрою 

в умовах євроінтеграційного процесу 

В умовах становлення України на шляху до вступу в ЄС та 
пришвидшення глобалізаційних процесів механі м публічного 
ад нюстрування емлеустрою, його інформаційно-правове 
забезпечення набуває особливого значення як потенuійна 
можливість модернізації та подолання технологічної відсталості 
отримання підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед, на ринок С. 

Саме публічне адміністрування землеустрою як одна 1з основних 
функцій управління в rалузі використання і охорони земель, 
дозволя передбачити та оцінити можливі результати вjд активізації 

інноваuііtно-інформаційних процесів, спрогнозувати та уникнути 
ризики діяльності виявити фактори зовнішнього та внутрішнього 
впливу на рсалізанію інноваційно-інформаційних проектів в сфері 
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земе;~ьн11х ресурсів. Са е процеси євроінтеr рації) які відбуваються в 
Україні, мінливk-ть та 1-;е" табільність ·.ювнішньо1 о середовища 
ставлять нові вимопі re д 1радиційни.ми моделями нубл ічноr о 
3J\tініLїрування зеУ...~ е, ~" ~с . Тому, на нашу думку, необхідно 
говорити, в першу :.:~~·--у, про адаптивне правове забеJпечення 
П}ОЛІчноrо адмш·с ·::: ~Рная землеустрою відповідно д 
європейських норм д1" -:~5удови ефективної системи, де потрібно 
чпко визначити те"./""~-;-~·-:~-1; основи та змістове наповнення що 
за"Jначеної проблем~. 

Сьогодні Укра'"··а о 1єнтуrться на д1ючу в лровщних 
європейських країї1ах мо;.~ель соціально-економічного розвитку, ~цо 

потребує абсолютно нового механ1зму щодо публічн го 
адм1юстрування зе леустрою та його реалізації в в 1 rл1 

євроінтеграційного напряму. Земля - це найб ільше ба а rc rво 
українського народу і саме, ефективне публічне адмінісгрування 

землеустрою забезпечує баланс інтересів населення та реалізації 
земельної політики держави в площині євроінте рації. 

На нашу думку) відсутність ефективного механ ізму нуб ічно1 о 
адм1юстрування в сфері землеустро10 негативно вшшває ва 

сиrуацію, яка склада ься в сфері земельних відн ·нн наш її 
держави. При цьому важливою умовою публічно о ад~1ініс1 рувuння 

з млеус1рою доцільне та ефективне вик рис гання Jемні, де 
основою повинна стати реалізація екологічно бе·3 11 LJІJІ1л ф ч)~І 
землекористування ) інноваційна-інформаційні 1с н логії. ·1м~ ц~ 1 
є сучасним євроінтеграці йним напрямом 11убліч1101 ·о 
адм1н 1стрування землеус1 рою. 

Проблемам землеустр ю nрисвячсн 11рані 1 ·1ю 1 · науковщІ:J : 
Бутенко . В .) унько Л.А., Д рош Й .М ., Кован і u . І .• Ко1нкuн·1 О . І ., 
Колrанова І ..• Курнльціn r .м ., МсJІЬШІ'І к .10., ' ttB l:\013 (І . ' 
Тихенко r .13. Але не·шажаюч11 на велнL~е·.шу kЇJІІ~кі · 1 i.. до~лі ЖеІІІ.J, 
при цьому ш11ан11я нублі LІНО адм1ш · 1рувшшн '3 мл у · 1р 1 ) а ам~ 
його opr анізаційно-правовнй механі·3м ) ·3юш1ш1~ ь ·я не р ·3крн нм н 
повній мірі 1а таким ) ~цо 1101 ре у п дальшш о в11вчеш1я нt 

удосконалення в умовах вроін er риційн11 пр це ів . 
Земельний кодек У країни ( с r. 181) n ня· я «З мл~у 1 рій» . . 

тракrує як сукуншсть СОІ(JЗЛЬНО екОНОІ\1ІЧІШХ та СКОJЮГtЧШІХ 

заходів, що спрямовані на регут вання земельннх відноснн та 
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раціона.11ьн' органі1ацію території адм1н1с1раrнвно -
1сrнпоріальних утворень, суб'єктів господарювання і здійстою1ься 

пі.• впш1ном суспільно - виробничих вщносин ро1ви 1 ку 

прод к ПІRНИХ сил. 

Олнак, на наш погляд. такс визначення «землеустрою» не 

відповіпас реаліям сьогодення у євроінтеграційній nлощннt 

реалізації земельної реформи та є неповним, осюлькr1 лншс 

соuіа.1ьно економічними та сколопчними захода ш роль 

1емлеустрою не обмежується. 

Для roro. щоб визначити сутність даного поняття в контекс1 і 
публічного адміністрування , необхідно проаналізувати історичнніі 

генезис поняття «землеустрій» та дослідити варіативність поглядів 

на його визначення у науковій літературі. 

Ло няття землеустрою виникає на початку ХХ століття . Воно 

пов 'язане із здійсненням реформи у Російській імперії, зокрема. 

Столипинської. Відповідно до п. 2 Циркуляра 

«Главноуправляющаго Земле устроііствомь и ЗемлсдеЛІс\tЬ 

Землеустроительнь1мь Учрежденіямь оть 19.06.1911 года № 50 
«Обь основнь1х началахь зсмлеустройства» кінцевою мстою 

землеустрою є формування одноособових володінь у зручн11х для 

вигідного здійснення праці межах та загальне впорядкування 
. . . . 

поземельних в1дносин на основ~ поваги до прав, пращ ra власносп. 
У радянські часи функції землсустро1 р зш11рююr~,ся -

відокремлюється його містобудівний напрямок . У З мель11ому 

кодексі УРСР 1922 року у частині IV, яка мала 11а1ву «ІІро 

1емлеус1рій і переселення», поняття 1емлсустр 1 в1п11ачс1ю чср ·з 

йоrо мету, яка поля а в упорядкуванні іс11уючн зсмлек рнстува11ь 

та створенні 1ювих, згідно з правам11 на 1 млю та в11моrам11 

господарсько тех11і 1111ої доцільності. 

Зокрема, Новаковсм<Jfіі Л.Я. та r тяк А.М. ви111ача1 it. 

землеустрій як соніально - скономічниії пр цес нілеспрямованої 

організації тернторії і засобів виробниц na, щ 11 р 1рив11 пов яза11і 

з землею який проходить під дісю розвитку пролуктнвшrх снл 1 

внробничих відносин у суспільстві. 

Лісова Т.В. стверджує що землеустрjй є системою прав вих 

норм, які спрямовані на регулювання суспільних від1юс11н у сфері 

управління використанням й охороною земель та дійснення 
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KOl\tllJl~KCY від11овідю х )~ 1 . (ОДО RИШ1КІН~ЮІЯ 11р11ш111сння 11рава 

ВЛНСІЮ ''І і і орана ко~ '.:-~'Т ШІЯ ними, '3абе·311ече11ня раці ШНІіJІІОІ о, 
't:\ЛОІ О , СКШІОІ іЧ НО '"';-:,.: ·.-:ORaHOI О ЇХ ВНКОрІtСІЗІІІІЯ Й ОХОрОІІИ 1'1 

мшоt'ь ·ш м~1·у ·шбе·.н"!е .-;;!! r. 1ара11rій прав на ·3емлю. 
І Ішз~де11і в11ще ви· ~··:··енн~, на наш rІОПJЯд, не вовною міро~ 

від бражають су 1 ь ~у·.аuсного ·3емлеус1 рою, осюльки не 

відображають ба1ов1•х < ·:; кції, які ві в зараз виконує. 

)~орош Й .М . ннд·1 яє настунні функції 'Jемлеус·1 р 10: 
111ж ' ІІ 'р110 технічні , сощальні , екон мічні , адміністративно 

унравлін ькі , правові, екологічні, містобудівні , про1 нозно -
11ла11уваль11і , інноваційні, інвестиційні, інформаційні функції, які 
реалізуються чере·3 відповідн і засоби аналогічного характеру . 

Курильців Р . М. вважає, що землеустрій законодавчо визнано 
кладовою управління у галузі використання та хорони земель. Він 

в11сту11ає як механ ізм реалізації земельної реформи, маючи 

від11овідні 11ріоритети в той чи інші періоди, які диктують і 
відп відні види робіт залежно від 11ол1 ики держави, 
організаційного та фінансового забезпечення. 

Пр11 Ltь му , ре·3ультатом виконання р бі 1з землеустрою 

переважно с специфічна продукція: л.окумента1tія із з мл ус1 рш -
ро'1робле11і і затверджені відповідно до nередбаченог законом 

порядку пр грами, схеми, проекти, топографіч11і 11лан11 , ема Пttfнi 

кар11t 1а атласи , інша документація. Законом України «flp 
зсмлеу тр111» передбачаю ься випадки, в нк11х ·землсу 1 рш 
проводить я в обов'язковому порядку, а відп відна д кум нтація 

розр бля rься незалежно від категорії земель та форми власн 11. 

Землеус1 рій пр води ься, згідно зазначс11 го зак ну, в 

бов'язковому норядку на землях усіх катс1·орііі 11е'3анеж110 від 

форми власності в разі: 

а) розробки д кументації і·з 1емл у 1 р 1 щодо орrанізаці1' 
раніональноrо використан11я пt охор ни з м ль;б) вс ан вл ння та 

зміни м ж об'єктів землеустрою, у тому числі внзнач ння та 

в ановлення в на урі (на місцевості) державного корд ну У країни; 
в) надання, вилучення (викупу), відчуження зем льних ділян к; r) 
вс а1ювлення в натурі (на місцевос і) меж з м ль, обм жени у 
внкорис1аню 1 обмеж них ( бтяжених) правами 1нш11х іб 
(земел ьні с рвіту и); r) організації нових і впорядкування іс11уюч11х 
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об·rктів 1 f.1eycrpoю: д) виявлення порушених земель і зе tель, що 
зазнаюrь вплнву негативних процесів, та проведення заходів щодо 

іх в1дн< влення чн консерванії. рекультивації порушених зе 1ель. 

зе ·f1ІЮВ:1JІНЯ tалоnролук п1вних угідь захисту земель від ерозіі. 

пі оплсння, заболочення, вторинного засолення. висушення. 
ущільн ·ння. забруднення промисловими віл.ходами, радіоактнвни ш 

і хі tічннми речовинами та інших видів деградації, консерваuії 

ле paлoRaнrtx 1 малопродуктивних земель. 

А також, заходи. передбачені затвердженою в установлено ty 
поря ку локументаніЕ·ю із землеустрою, обов'язковими для 

впконання органами державної влади та органами м1сцевого 

сачовря.1ування. власниками земл~, землекористувачами, у тому 

чнслі орендарями. Власники землі, зе fлекористувачі, у TO\fY числі 

орендарі. при здійсненні землеустрою зобов 'язані забезпечити 

доступ розробникам документації rз зе шеустрою ло свої' 

'3е fельних ділянок. шо підлягають землеустрою. 

С1ід вказати, що в законодавстві та правозастосовчій праютщі 

тер.ніи «зе.н.rтев11орядиш1» в.живається виключно в коитексті 

зе.н.1еустрою, то.н; виказується ду.нка, що д.'1Я роз.нежування 

тер.ніиіR «зе.н.1еустрі11» та ((ЗеJнлевпорядкуват1я» підстав не..11ас. 

вотт JІОJІС)'І11Ь вживатися як сино1-1і.м11. 

Але, мн не можемо погодитись із даним ствердження f, оскільки 

вважаємо землеустрій інструментом забезпечення 

землевпорядкування, бо саме правильно організований землеустрій 

запорукою ефективного здійснення землевпорядкування. ТакнП . . 
n1дх1д на наш погляд дозволить уникнути протир1чь у проuес1 

удосконалення теоретичного та практичного забе печення 

лублічно1 о адмнлстрування землеустрою та буде с11рнят11 

ефсктнвному здійсненню процесу землевпорядкування . 

Також «вважаємо за доцільне вживати терміни «землеустрій» та 

«зсмлсв11орядкування» настуrтим •нrном: коли м ва йде про 1аход~і. 

які снрям вані на регулювання зсмсльннх відносин. організацію 

псвннх 1ep111opiif, то до1~іль1ю вжнва н термін «зе tлеустрій» . Якщо 

ж 1ова йде ІІро пронс псретв рення земельнн відно 1111, з 1іну 

якісних ч11 кількісннх " казннків розвитку земельн11 відносин та 

орт ані1ації ефек r нвного т1корн ш111я емельнн ресурсів, то такнй 
процес доцшьн назива н «землевп рядним>. 
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·уємся ·1 думкою І . І. Грещук) що сфек 11внс 
· , ~1шя неможлнв без 11рав11льної ор анізації 

вс1х рівнях, від с адії пр ектування а 
~ ;".} J ста;,ії контролю за виконанням прийнятих рішень. 

с" ·- н в ісrю розкрн 11 по енціал надзвичайно багатих 
герн io · n ." )і J ~ржавн, які прн цьому характеризую ься значною 

бап\ t't)~·. : : · • · стю 11р11родн11х умов. 

От.ж. с.: н. ·шшшm за111ачених 11011ять як сшюні.1ш вносить 

плу ган • 1 саму сутн1сть землеустроt ) а не точностJ в 

11онятіі Pt' у t\Іtapa ri унеможливлю внконання різних видів робі із 
зсмнсус 1 r ), та значно ускладнюю ь процес публічного 
а м1шсч ування землеустрою в Україні. І ільки розуміння 

землеустрою 1нструментом забезпечення землевпорядкування та 
внзначення правильно орган1зованоrо землеустрою є запорукою 

ефективного з Шснення землевпорядкування, дозволить уникнути . . 
прот11р1чь у процес~ удосконалення теоретичного та практичного 

забезпечення публічного адміністрування землеустрою та 
ефект11вноrо здійснення процесу землевпорядкування) що буде 

відnовідатн .в повній мірі вропейським стандартам. 
Таким чшюм, аналізуючи всі вищевикладені поняття щодо 

землеустрою, ми можемо визначити землеустрій ін трументом 

забезпечення землевпорядкування, який являє собою систему 
адмш1страт11вно-nравових, соціально-економічних та екол гічних 
заходів, що nрямовані на прийняття та реалізацію уnравлінськн 

рішень у сфері земельних відносин органами публічної владн, 
метою я.ких є забезпечення ефективного та рацюнаньного 
використання та охорони земель шлях м ви начення ·а 

раціонального встановлення меж адм1н1 ратнвно - рн оріальнн 

одвниць, землеволодшь землек рн тувань, організації вс1 
уб'єктів господарювання. 

В більшос і зарубіжн11х країн (1: рі~1 країн п раднн ьк г 
прос ору ноняття і слово «землеустрій» ві у ні , але є інші 
лінгвістичні ерміни до сфери яких відносяться емлевпорядні дії та 
процедури. В англійській мові такнми термінами є "La11d Us~ 
Planning" - планування внкорис ан ня емель, ··Land Manage111 11t" -
земельне управління, '"Land Survey" - з м льне межування. О 
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французькііі і німецькій мовах подібний 1міс1 маю1 ь 1ерм11m 
'Aшcnagemcпt Fot1cicr" і "dic Flurbcrcinigung". 

Вчені Фелерального політехнічного інститу ry в І {юрі ху зокрема 
пр фесоr І . Кауфманн й інші відносять землеустрій (Land 
Managcrнcnt) ло видів просторово - регулюючої діяльності та 

1с1одів (інструментів) 11оліпР1них дій [8]. При ньому, як інстру 1ент 
державної 1 fуніrтnальної діяльності, на їхню думку 1смлеустрііf 

повинен включати: планування використання земт· заходи щодо 

консолідапії ·3е 1ел1>них ділянок зміни нрав на землю, меліора11ії 

земель ландшафтного проектування трансфор tauiї угідь; 

моніторинг 1е fель. навігацію геоінформаційні, реєстраuійні та 

картографічні снстеми; межування земель, rеоде1ичні вишукування . . . 
Також вони вважають. що в основ~ уnравлнтя зе 1ельнJJ ш 

ресурсамн і землеустрою повинні лежати сучасні кадастрові 

снсте Hf. 

Об'єктом землеустрою Ніцци тут виступа територія комуни 

площею від 500 до 2000 гектарів з числом жителів від 1500 до 2500 
чоловік. Плановою основою слугує земельно-кадастрова карта. 

Подібні плани використання земель розробляються в Швсйuарії та 

lllвeuiї. 

В країнах Європейського Союзу на м1сцсво 1у р1вн1 

внкористовують такі види планів (проектів): 

комнлсксні плани розвитку території 

r1родуктивних сил на території об'єктів соціальної 

інфраструктури)~ 

{розміщсн11я 

і вир бн11чої 

- плани зонування земель (нільове використання зе 1ельних 

ділянок відп відно до функціонального призначення Je tель); 
- правила землекористування і забуд ви (будівель11J1іі реrла tент і 

дозволене використання земеЛІ>НИХ ділян к); 

- npoer< r JІ зсмлсусчюю (межування земель). у1 в рення нових і 

впорядкування і нуючнх об'rктів зсмлсустр 1 ( 1ісце 

розrашування, межі, конфіrуrація і пл щі 1смсль1mх ділян к)~ 

ланюнафтні плани ех ми, проекти землеустрою і 

природо хор нної облаштоnа11 с і тсрит рії сільськ ї місцев сті 

(диференнійоване внкорнс1 ання сільськогосn дарських 

л ісогос поларських 

агролісомеліорація 

. . . 
упдь, меторац1я та охорона земель, 

регламентування застосування добрив 
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orpyro іміка1іо, е ·оло&о ландшафтні заходи, боротьба ·1 ср 11 ю 

rрунrів). 
Управління земельними ресурсами ("Land Ma11ageine11C') щодо 

організації рацюналь1 01 о використання та охорони земель в ряд1 

країн здшснюється на основі державних, регі нальннх і 
му11іц11nальних програм . Лідером в цьому напрямку землеустрою є 
США. Ця країна фінансує про рами хорони навколишнього 

природн го середовища через Міністерство сільська о 

r подар rва, Міністсрс 1 во внутрішніх справ) Агенте во '3 ·1ахнсту 
навк лншньоrо с~редовнща, Армійський корпус інженерів 
сухопутних сил. В снстемі Міністерства сільського осnол.арс ва 

функціонує лужба х р ни rрунтів, яка п діб11а до нашої 
'3емлевпоряд11ої служби. 

Закордонні вчені доводять необхідніс ь ·земельного 
адміністрування (Land Ad111i11ist1·ation - управління ·3емельними 
ресурсами) і земпеустрою (Land Manageшent) як основи для 

перетворення в життя земельної політики держави . Це означає, щ 

реал~зац1я основннх засад земельно1· політики бе'3 по днання 

функцШ управління земельними ресурсами земл устрою не 
можлива. Вони поя нюють це такими причина ми: з мля -
кm човий фінансовий актив для сільського і міськ о населення, 
якому бракує вільних коштів; земля створю основу для nідвшц ння 
ділової активності та фуню~іонування ринковнх нерннк внх 
структур) включаючи осподарс1 ва, населення та державні 

підприємства; раціональне використання а д ходн від смлі 
впливають на економічне зростання і подолання бідн (.їі; ·зсмслью1іі 
ко1проль є головним чинником поні нчв ї стабільн ті 
підвищення зайня ості населення; с11стема ична дегра анія ·3емлі 
приводи ь до конфліктів, соц~аль1111х внбухів; д форм ваниfі 
земельний ринок вима ає об в'я'3к во о р~1·ул~ вання . 

У Великій Британії у11раол11111я 1ем~льннм11 р--сурсамн 

спрямоване на: 

- багатофункці 11аJІьнс в11кор11 ання землі; 

- збереження екол гічних ресурсів; 
_ сприяння довrос·1 роковому, '3доровому та районованому 

веденню сільсько о 1·ocn дар тва; 
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- pu1n111 ок сіm.с•)кої міснс1юс1 і, сі11ьс1)ко1 ос1ю;щрсr~ко1 о бі ·mссу 
1 а с1л 1> ~м·а)І о турн·1му~ 

- 16 рсжс ння шнщшаф 1 in як символу сіт,с1,ко]' міс11сиос11, 

бі лоr і•шо1 о рі нюмnніr1·я. істоr11•11юї а ку11ь1 урrюї спадщини; 
- 11ідrр11 1ку сільської цюмадн ; 

- З\U1УЧL'1ІІІЯ І l'IOM(1J{ChKOC І і ЛО у11раолЇНІІЯ ЗСМJІСJО. 

f ]ШШ)'RаНІІЯ 'JCMJICKOfН1C І УАЗІІНЯ JJ JI ЇдСрJІЗІІ)ІЗХ МЗ(' Tf>Ji riR11i: 
л.сржаRа - r1ponirщї1 - 1 ромади (1 міни). Дсржаrнrі нлашt розвюку 

'Jсмнекорнс1 уRа1111я роJробляюп, на тривалий строк 10 20 
rоків. МуJІінннш1h11 і планн я І Іідсршшдах це основа для розвитку 

1смлскорнстува11ня в конкретних грома/\ЗХ і подальшо~ о 

·Jсмлсус1рою, ол.сржання д<.пволів на 1абудову ·3смсльних діJІянок, 

Щ10ВСJ\СІІНЯ пrmрОДООХОf>ОНІІИХ ЗЗХОf{іВ . Ці ІІЛЗІІИ реалізують, 

rю·зробляючн та 1Jtійснюючн проекти 1смлсустрою фі11а11сова11і, як 

11равш10, з Jtсржавпих і місневнх бюджетів, а також за рахунок 

1емлевласнпюn 1 землекорнстувачІВ. 

1 'олоnнс защ\ання проектів землеустрою у Нілсрланлах - це 

органі уоати раціональне використання і охоро11у земель. У зв 'язку 

з п1м, що проекти землеустрою часто стосуються ч11малих 

rер1п орій, основу яких становлять землі сільськоr осподарського 
призначення, їх розробляють за участю Міністерства сільського 

1 осп дарс1 ва служби сільських районів (DLG), влади пр вінцій і 

муніцнпалітстів, комісій з управління земельними й водш1 ІН 

ресурсами зацікавлених землевласників і землекористувачів, 

Л ентства кадастру і реєстрації земель.. І Іа цей час розроблено 

більше 570 проектів територіального землеустрою (по голландськШ 
терміноло ії «проектів управління землею») на площі 2,4 млн. га . 

Такнм 111шом, в країні територіальним землеустроєм охоплено 

біль111с 75% території.[ третяк] Якщо вважатн, що в Нідерландах 
Rідбуnа . ься постійний оборот земель, відводять земельні діля11кн 

для 110 rреб 11ром11словості , транспорту, міської забудови, ведуть 

межування земель11их ділянок, то землевпорядні дії в країні -
важлива •1ас1 ина регуш вання еко11омік11 й природокористування, а 

зем11сnпорял11е пр сктуван11я r осrюпою проведення всіх заходів. 
' . 

пов я·3аш1х з використанням та охор ною земш . 

Цікавим є досв ід 1емлеустр ю в Австралії. Тут планування 

викорнстання земель І'армонііtно п днується з уnравл~нням. 
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1111е1шя уряду та орrан 1в місцевого самовря;~ування в галуз1 

емлекорнсту1 "юія втілюються в життя за планами розвитку 

т "р11 rорії 1 охоро~· t навколишнього природного середовища. 

ІІодібно до Сй' А :• Австралії існує три види планів: план ро'3витку 
терн rорії · :~: · \}, ~егіональні плани; місцеві нлани розвитку 

т ~р111оr1ї 1 с J" (-':!. 1 .т1>t1уюtюго врироююго середовища. 

В Австр~J · ~ '"'~.еvд ться землеустрій окремих 'Jемлекористувань, 

11аnр11ю1а о., ~ ~·:rv ерського госнодарства, який здііІсшоється 

11а ушшм ~; ':~ ~,. 

І . llpoв д.'1" ·,с~ аерофотознімання чи коригування плану земель 

фер~tерсько! з осподарства з складанням плану 1снуюtюrо 

в11кор11станю· ·~~мсль. 

2. Ро3робг~ється класифікація земель з врахуванням потенційної 
родючості грунтів і необхідності проведення грунто1ахисних 

заходів. При цьому аналі'Jуються кліматичні умови, грунти, рельєф, 

рослннність, водотоки, частота затоплень, вогнища вітрової і водної 

ерозії, ступінь солонцюватості, засолення, досвід рослинющтва та 

тварннн11цтва . 

3. У відповідності з потенційною придатністю земель для 

шьськогоснодарських потреб і необхідністю їх охорони 
розробляється схема грунтозахисних заходш проводиться 

землевrюрядю роботи з облаштування території: будуються 

огорожі, дороги; лінійні елементи організації терн орії суміщаються 

з природними межами і кордонами; намічають я місця закладкн 
nолезахисннх вітроломних лісосмуг; проектується система сівозмін 

і догляду за пасовищами; відпрацьовуються заходн бор тьби з 

деrрадац~сю земель. 

4. кладаєть я фінансовий план фермер ького г ' 11 дарс 1ва, 

який врахову затра и на проведення землевn рядн11х робіт і їх 

ефективність, наміча ься черговість проведення заходів . 

Картографічне забезпеч ння землеустрою в більшості 

вропейських країн здійсю ься за рахунок кадастрових знімань, 

аерофотознімань та коригування існуючих план вих матеріалів. 

Огме, зарубіжний досвід щодо зазначеної nроблемн демонстру , 
що проведення землеустрою дося а ьcsr шляхом геодезичних та 

карта рафічних робіт, rрунтових, геоботанічних та інших обстежень 
і вишукувань) оцінки якості та інвентаризації земель, nла11ування і 
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r 1111 рш 1 f:ШJJІ)rro1 о вrrкорнс н11111я земет, і їх охорони, опису 

МЇ Н р 1ПІІІІ 'НіНІНЯ j Bt:J31IORJI ІІJІЯ JJH МіСІ~СВОСГі меж об 'сюія, 
вн_ рн < 1 ( н1pc1.kor о Jсмлсустrою, де головна рош, яідвелена 

ІІ)бЛJЧJІО f) ~Дl\fШІCJrYRШllJIO. 

В1 ю. щ) п адмініс rrатнnному r1рав1 України мсха1111м 

а \~ШІІLТр;t r 11вно-11rановоr о pcr улютнтя J(C сукупність правових 

lас\1бів, 1а до110 юr ою ЯКJІ '< зліііс11ю<їься правове регулювання 

rуt·11ілмш nід11ос11н у сфері ;щміні грn1 ивног права. 

В спо о чср1 \1. мсхюrі JM 11ублі 1ню1 о адміністрування щодо 

ro JRll fl\)' Je ІеЛІ.JПІ '( RЇ){(ЮСІІН 06'сю1уr rpyny інструментів ПрЯМОГО 
" . . . 

RIJ ІІІ А. ' ІШ су 'fІJЛЬНІ RЩІІОСJІІІІ-І щоло ВОJІОЛІІІНЯ, розпорядження, 

n11 кор11с1 ання. ох.оро1111 і nі1нворен11я земельних ресурсів . Отже, 

1нн111іі Іt' \nніз 1 R 11on11iii мірі nкш час інструменти та структурні 

слс-.1сm н. які внлнвають на суспільні nілносннп щодо управління в 

1 аJІ) ~і в11кор11сп111ня і охорон11 земель, а саме в сфері землеустрою. 

Bpn, овуючн в11щ за шР1е11е, нами заnроnоновано наступю 

ел І\ІСнтн механізму публічног адм1н1струnапня землеустрою: 

н р шпrвно-nравовиіі: інстнтуціііний· адміністративно-

к нтр льrшіі; ло вільннй . 

І Іормапrвно-правовнй елемент включає наступну снстему 

аконо11авства: О новт1й Закон нашої держави - Конституцію 

) кµаїнн. а са te в нііІ закріплено, що Земля, її надра атмосферне 

nовітrя. водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 

тернторії Укра'Інн. природні ресурси її континентального шельфу, 

в11ключної ( юрської) економічної зони об'єктами права власності 

Українськ r о народу. Від імені Українського народу права власника 
з.зііісю ю1 ь органи державної влади та органи місцевого 

са 1 вря ування в межах, внзначеннх цією Конституцією. Держава 

забсзпечус за нет прав усіх суб'єктів права власності і 

г сподарювання. соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти 

права власності рівні перед законом (стаття 13) та Земля є основним 
ющіональним багатством що перебуває під особливою охороною 

державн (стаття 14)· Закони України, основним11 з яких є : 
3ечельнш1 кодекс України від 25.10.2001 № 2768-Jll. Закон України 
«Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV. Закон Україин «Про 
лержавнтї контроль за використанням та охороною земель» від 

19.06.2003 № 963-JV; Закон України «Про Державний земельний 
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кадастр» від 07.07.2011 № 3613-VI, Закон України «Про оцінку 

земель» від 11.12.2003 № 1378-JV та jнші Закони України; Укази 
Президента: Указ Президента України «Про Міністерство ar рарної 
політики та продовольства України» від 23 квітня 2011 року 

№ 500/20 І., іlостанови Кабінету Міністрів України: «Про 

затверджеnн.Р і:::>рядку визнання статусу саморегулівної організації 

у сфері земг..,ус•рою» від 05.06.20 І 3 № 398, Постанова Кабінету 
Міністрів У \:,...а:·ни, якою затверджено. Положення про Державну 

службу ~ - --~~;~-:~~ з питань геодезії, картографії ·1а кадас ру від 14 
січня 20і S ;. Jf:! 15, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
20 січня 2~ · ~ ?ОКУ № 112-р «Про надання дозволу на розроблення 
проекту зе~1:г~устрою щодо відведення земельних ділянок», накази 

центральних органів виконавчої влади, рішення органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також інші 

нормативно-правов1 акти . 

Інституційний елемент включає органи державного управління в 

сфері землеустрою, а саме: Верховну Раду У країни, Верховну Ра у 

Автономної Республіки Крим, Кабінет Мініс рів України, Раду 

мш1стрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, місцеві державні адміністрації. Також, зазначений 

нами елемент включає органи спеціальної компетенції, якнм11 є 

Міністерство аграрно} .політики та продовольства України, як 

забезпечує здійснення землеустрою, оцінки та ринку з мель, 

установлення меж області, району, міста, району в мі ті, ла і 

селища, проведення земельної реформи, лісового а ~ІН лнвського 

господарства. Державна служба У країн11 з шпань одезії, 

картографії та кадастру, одним із основних на11рямів діяльн ті якої 

є землеустрій та охорона земельних ресурсів. В на ргані·ювує 

виконання на відповідній території робі із землеу трою та о цін кн 

земель, що проводяться з метою внесення відомос,1ей до 

Державного земельного кадас ру: здійснює землеус рій, у тому 

числі забезпечує проведення державної інвентаризації земель; 

забезпечує створення, формування і ведення Державного фонду 

документації із землеустрою; визнає статус саморе улівної 

організації у сфері землеустрою; здійснює державний на ляд у сфері 
землеустрою; створює інформаційну базу даних з nитань 

землеустрою тощо. 
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Н н, шу думку, Міністерство аграрної політики та 
nµtщ0Rom,c1 na Українн не повинно дублювати завдання Державної 
снужбн України J ш1пнн1 гео;1езії, картографії та кадастру. Це буде 
сnрия1 н. н першу чергу, ефективному публічному адмініструванню 
1с~ it:ycтriit. 

fакож, з м тою уникнення дублювання функ11ій органами 
Rиконавчої вшщJt (ft ор1·анамн місневого самоврядування та взагалі 
щодо рсалі'Jюtіі сф tпноно1 о мсхані1му публічного алміністрування 
земле) строю, мн вважмf\ о, необхідно створити Державну службу з 
питань зе ."1сустрt)І{) та охорони 1емель, де Міністерство аtрарної 
nолпики п1 вро tонольс1ва України , Державна служба України з 
питань rеоде'3ії, картографії та кадастру повинні передати завдання 
функнії по з111йснснню землеустрою зазначеній службі. Основним та 
єд11ннм напрямом діяльності якої повинен стати землеустрій та 
охорона земель. 

На основі цього пропонуємо внести зміни до статті 8 З.акону 
України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV та викласти в 
такій редакції: « Публічне адміністрування у сфері землеустрою 
здійснюють органи публічної влади: Верховна Рада України, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим Кабінет Міністрів 
України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи 
м ісцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, а також 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері землеустрою - Державна служба з 
питань землеустрою та охорони земель, центральні органи 

виконавчої влади , що реалізують державну політику у сфері 

земельних вщносин та у сфері нагляду (к нтролю) в 
агропромисловому комплекс~ у межах повноважень, встановлених 

законом». 

Також пропону мо ввести зміни та доповнення ло пункту І 
статті 4 Закону України «Лро землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV 
та викласти в такій редакції: «Суб'єктами землеустрою є органи 

публічної влади: Верховна Рада України Кабінет Міністрів України, 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, Державна служба з питань 
землеустрою та охорони земель, центральнt органи виконавчої 
влади, що реал1зують державну політику у сфері земельних 
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ві носнн ia у сфері нагляду (ко111 роню u ш ро11р )МІ1с110 1ю ty . . 
І\Ом1шекс1 1 opr а1· t мі~.:ц~вш о самоврядун:.шня 1 u м1снен1 деrжавш 
ад 1ініс 1 рації> 

Наступний е" t: еи мехашзму нублічноr о ад tІІІІL 1 рун ш1я 

земл ус1 рою t' мі 1істрат11вно-к 111ро11ьш1й елем~111 . яю1 іі 

передбачає ерГ-\~~:Н'Й і самоврядний к Ііrр л~, ·за 1днkне11t1я 1 
землеустрш , щр~ ;J:дальніс1 ь за n рушення закон дане 1 на у сфері 

землеустрок, стандар и, норми нраншш у с рср1 
землеустрою. 

Д звільню мент мехаюзму 11ублічно1 адмш1~ 1 рува~шн 
землеустрою повинен включати дозв ли на розр бку д k.умен rанії і·~ 

р бо· И 11р11 3АЇНСНІ.:І ІН і 
. . 

землеустрою, земельно-оцшочн~ 

землеустрою. 

Варто 11аrо1юсип1, що складна ситуація) я ка скналасн у сфері 

земельних відносин, як визначено концепцією Д ржавн ї ціль )И }·, 

програми розви1ку земельних відно ин в Україні на нсріо д) 2U2U 
року, яка схвалена розпорядженням Кабінету МінісІрів Українн від 

17 червня 2009 р. № 743-р (24] 
спр11ч11нена насамперед відсутні ю: п сш вної д~Р'і1'.'-1 ВШ.)t 

поштнки щодо комплексного розnн ку зем льн ro ·1al\011 } tJH~ 1 н·1 , 

фінансування здійснення землеустрою вед ш1н 3" 11.:J 1 ьн01 ~) 

кадастру, ф рмування інвес п1 1~Шнс -11рнt!абнщю1 о 

'3емлекорис· ува11ня ~ безсистем11 іст1 у ро·1в'н·3а1ш і 11р )QJt~ ' · що 
виникають п ід час проведення зсмсльн ї р ф рм 11 в У ~раїні норнн і·~ 

реформуванням в ідносин власності на маі\11 >, шнр )ШЩЖ нш1м 

нових ор1'анізаційно-нравоn11х форм 1· с 1юдарюванш1 ~ ну m в1шш1м 

функцій Держком1ему ішш1м11 органамн внконаu,юї и;нрщ 1а 

органами м1сцево1·0 с~м врядува11ш1 . 

Разом з тнм пр веденнй ауд1н щодо 01~ішї 1 · 1 ~ну у 11rшвнін11я у 

сфері використанНІя а охоронн '3ем ш, ·3а ·вц~'tу(' , що с 1 аном 11а 

01 .01 .2018 ор ани. м1сцев 1·0 самоврядування не ·ш ''311 чу 1 > 1 ь 

ефективне улравлшня коштами мі невн ЮJ\Же 1 і в, ·.юкр~ма 

коштами, що надхоJ\ять в порядку вщш1 ду 1ш11ня в 1ра1 

сільськоrосподарськоrо та лісо осподарськ внр 611ш~1 ва, дни 

фінансування заходів з осв ння земель для сіль ьк 1·0 11одарсью1 і 
л і огоснодарських потреб , поліпшення відповіщшх у~·ідь, о орош1 . 
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інпt·111 ар11 щнії і' t 'Jll, 1 а норм' 111n11oi 

. . . 
1.\Н 11_. )JН 111010 Н '\МІНІІ.'Ір ІШІІЩІ ., М 1СУl'І\)ОЮ у 

l Xt ро1111 ~~ 1('Jlh, 10 1у ЧІІ ·лі )С 1 'J\h 

1Ч І( Н~ЧСШІ І '\ ржnн1юї фоr1ш1 НJН\СІЮС..:11, 1а 
н ! н н ос1.11 н1м. 1tЖрсмн, для ї ·ф КГІІНІІОІО т,1 

ння, о хорс вн. обл і у 1 а t'l Щ'Іf"СІІШІ 

"· " ilt ' R . р н увnнtІЯ нraR усі . фоrм nла ·ное І і. На111 } 
t ,1 1Н'Ї 1 1н"· 111чщ 'і 4t\інн. с1 і '\ кінnкісно1 о обліку 'JСмсш, до 

tіні 'Т\ 1п1~н ї віn1 "1 і ·1 t\Їлм.іt·1ю1 о обліку ·~cMCJth 11 н~р tін11. 
ІШ Н,1 t 1ІНtl'1('рСНШ t1CI ЇО1Н\JlЬ1ЮГО fЮННІН<у, 

б~ ·~" н ва 1. ·н1л0Rо- )М\ ШUlhH го гос1юдаrс rва яін 30.12.20 t 5 
• ·_ .' . - (!tt 01.tїї.~0 16). J\сржа11ною ·л ж6ою УкраІ'нн 1 r1и1а11ь 

т " 1" Іі. ·~r1 І r~фti Пl t\~\!'\clCl ру н~ псрснс 'СІЮ. І Іе ПСfРІІСС но 13Кі 

дзю 1 ·n11ю ' на О 1.01.201 R. В ре· ультnті інформ ані я щ до 

·і.1ь 1 ·н t ( п11\у 1е. t ль від } ·ня. -' 'Jn' язку · щ1м рн111ю1 проявів 
1\tf \nці1. п в'я nні. в першу чср1у. '\ можлнвістrо маніпулюоання 
nнн ш пrн р )·щорядженні зс шямн д ржавн ї власн ст1, є 

1t 'r.пньо вн "ОЮІ ш. втомnтнзована снстсма вел ння Д ржавного 

і :п.ного кадастру наn внена інформацією пр форм ван~ 

t ".1ьн1 д.і.1~шю1 шііжс на дві трстннн тсрнторїї країнн. нагальна 

щчре( n ~ аб ~печенні належног кількі ного та якісного бліку 
fільше 2- t.'1H га t ль інф рмація про які у Дсржавн му 

е te.'1t-H ''У ка..1а ·тrі ві "утня. Також є необхідність в у1 ч11е11ні 
вн ен ї зо Держаsн го земельного кадастру інф рманії а баt а rьма 

е 1ельннм11 .:~ілянка ш, про що наrол шено у Звіті щ оцінкн 

тан~ управ.!'fіння у сфері внкорнстання та оронн мель . 
. 11д зазначнт11. що п становою Кабінету rvtіністрів краУнн І\Ї 

(\ "" 06.201 ї . ·о.+ 13 затверджено Страт ri1 удо конал ння te n11i 4МУ 
~·гrрав.11ння в сфері вн1< рнста11ня а , р нн смсль 

"І.1ьськоrоспо..аарського nrн на чення д ржавн ї вла но ·1 t 1 :.i 
ро1п рядження н11 flf. Мсга nрнйняття зn на'1 п ї тратегії полягаr 

\ створенні сучасної'. пр зор У і ді в ї и теми nублічtt о 

ад нюстрування ЗС;\fЛе строю, публічного управління у сфері 

в~rкорнстання та охорони земель сшьськоr сп дарськоr 

прнзначення державної власності, спрямованої на забе печення 

захисту інтересів суспільства (насамперед учасниюв 
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ан11псрорнс1 ичної операції), територіальних ромад 1а державн, а 

також раціонального та ефективного функніонування 

сільськоf'І с1 одарських рс1 іонів з урахуванням потреб розвитку 

населених н ктів, ·запобігання деrрадацїї земель, необхіднос·1 і 

забезпече1·а~' н ,одовольчої безпеки держави. тратегією визначено, 

що: до аr~анів які '3абе·шечують 11 реалізацію) віднесено 

MiнarpoнcJil чки, Держ~ еокадастр, інші міністерства та центральні 

органи ви.r<оt авчої влади, які беруть уt1асть у розробленні нроектів 

нормагив·•с-і1 авових актів з питань її реалізації; Мінагрополі1 нки 

лри її рсzл;·~ацї1 забезnеt1ує формування та реалізацію державної 

політики у сфері земельних відносин, землеустрою, у сфері 

Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в 
. . 

агропромисловому комплекс~ в частиш дотримання вимог 

земельного законодавс ва, використання та охорони земель у іх 

категорій і форм власності, родючості грунтів; розроблення разом з 

ш1ш1ми центральними органами виконавчої влади проектів 

нормативно-правових актів на виконання положень цієї трате ії; . 

Держгсокадастр реалізує державну політику у сфері земельн11х 

відносин, здійснює розпорядження землями сільськоrосnодарськоrо 

призначення державної власності відповідно до закону, державннй 

нагляд (контроль) в агропромисловому комплексі в tta нні 

дотримання вимог земельного законодавства, використання а 

охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості грунтів; 

проводить моніторинг та оцінку результа нвності реалізації 

Стратегії. Стратегією також передбач ню, що для її реалізації 

необхідне розроблення та прийняття низки · ак нодаВLШХ та 

нормативно-правових актів, сnрямованнх на: 11ер п1яд прннцинів 

формування, наповнення та викорис ан ня цільових фондів для 

здійснення заходів з охорони земель; запровадження ел ктроннн 

земельних торгів; запровадження nрипцнnу «мовча·.шої з1· щш у разі 

затвердження нормативної грошової оцінки земель, якщо районна 

рада протягом одного м1сяця з дня надходження технічної 

документації з нормативної рошової оц~нк11 не прийняла рішення 

про її затвердження або не надала обrрунтовано1 відмови у такому 

затвердженні; здійснення електронної ре страції зем 11ьних ділян к 

у Державному земельному кадастрі ; передачу права розпорядження 

1емлями державної власності об'єднаним т ри оріаль1шм громадам · 
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ус н ння дублювання функній лержавноrо контролю .ia 

викп 11 ·1анням та охороною 1смсль та державного сколоr1 1т го 

ко п шо. j 1 вс1ановлення.м вимог здійснювати державнІfй контрол 

1а .шн рис ння f та охороною 1смсль усіх категорій та фор t 

в. "Н ті а також за "Jбережснням родючості rрунтів впклю1шо 

Дсржrсок( iac rpoм та йоrо ·гсриторіальними органа ш; посилення 

а .1ш тр 1 ивної відпов1дальності за порушення ви 1or 1смельноrо 
законо авства та недотримання заходів з охорони зс 1сль і 

берсження rрунтів шляхом підвищення адміністративних нпрафів: 

встановлення ч1ткого порядку дій державних інспекторі в 1 

контрплю 1а використанням та охороною земель під час злійсненн.11 

контролю· врегулювання інших питань реал ізації ui ї Стратеrії. Пrн 
цьому, Кабінетом Міністрів України вжито низку 1аход1 в. 
спрямованих на забезпечення виконання тратсгії. Зокре 1а. 

відповідно до постанови Кабінету Мінjстрів України від 21 .06.2017 
№ 688 Урядом погоджено реалізацію з О 1.10.20 І 7 пілотного лр екту 
із запровадження електронних земельних торгів територіальшr т 

органами Державної служби з питань геодезії. картографії та 

каластру. Крім того, зазначеною постановою Уряд атвсрднв 

Порядок реалізації пілотного проекту з проведення електрошшх 
земельних торгів. Також Кабінет Міністрів Укра'Інн погодився 1 

nропозиuією Мінагрополітики, Держгеокадастру. Лержав1101 о 
агентства з питань електронного урядування шоло здіііснсння 

заходtв, спрямованих на запровадження внк р11ста11ня снстС'-НІ 

зберігання та захисту даних Blockchain під ча провсдс1111я 
електронних земельних торгів та у робо і Державно~ о 1смсль1ю1 о 
кадастру. 

Важливим також 11ід11иса1111я 19 серпня 20 18 р ку (Ір "J1щс1110 f 

України Закону «Про внссст1я 1мі11 д деяких зак tIOJ\<tRч•tx актів 
ЩОДО вирннсння ПИТЗІІJІЯ кол КГИВJІОІ нласн СТ І на зс 1ЛІО. 

удосконалення праRил зсмлск ристування у маснва зе\1сль 

сільськогосподарського ripп 11ачсння, запобігання рейдерству тя 

стимулювання зрошення R Україні» передусім усува деякі 

проблеми, яю виникають при публічному адмш1струватн 
землеустрою. Зазначеним Законом надаються повноваження 

сjльським селищним, міським радам приймати рішення про 
затвердження технічної документації з нормативно гр шов ї оцінки 
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земельних ділянок за межами населених пунктів. Про що внося ься 

відповідні змінн до Закону України «Про оцінку земель». 

Відповідно до ст. 23 ЗУ «Про оцінку земель» технічна документація 
з бонітування rрунтів, економічної оцінки земель та норматнвної 

грошової оцінки земельних ділянок затверджується відповідною 

сільською, селищною, міською радою. Протягом місяця з дня 

надходження технічної документації з бонітування rрунтів, 

економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки відповідна 

сільська, селищна, міська рада розглядає та приймає рішення про 

затвердження або відмову в затвердженні такої технічної 

документації. 

Але, незважаючи на вищезазначене, слід наголосити, що 

публічне адміністрування землеустрою у період земельної реформи 

втратив свою вагу як інститут публічного управління земельними 

ресурсами, перестали розроблятися загальнодержавні програми 

використання та охорони земель як складові економічного, науково

технічного та соціального розвитку України і охорони довкіnля. 

XoLia Держrеокадастром було запропоновано Концепцію 

заrальнодержавноі· програми використання .та охорони земель на 

період до 2022 року, яка передбачала розробку у шестимісячний 
строк проекту Програми та подання його на розгляд Кабінету 

Міністрів Украі·ни, однак в умовах обмеженого фінансування та 

негативного впливу на економіку країни світової економічної кризн 

знайти фінансові ресурси для її виконання шляхом внесення змін до 

Державного бюджету України було неможливим, і Концепція 

залишилась не схвалена, що зупиняє рух правового та 

інституц1иноrо забезпечення публічного адмш1стрування 

землеустрою в умовах евро інтеграці й ного процесу. 

А питання щодо консервації понад 800 тне. а ·ектарш 

деградованих, малопродуктивних та техногенно забру дненнх 

земель, а також рекультивації 141 тис. гектарів порушених земель та 
поліпшення 253 тис. гектарів малопродуктивних угідь 

залишатиметься відкритим та не вирішеним найближqим часом. 

А майже половина земель державної власності (4649, О тис. га), 

яка перебуває у користуванні державних установ, підприємств та 

організацій, станом на О 1.01.2018 потребує визначення nравовоrо 
стану. 
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Таким чином. стан публічного адміністрування зе шеустрою у 
сфері внкорн тання та охорони земель, у тому числ~ зе 1ель 

сільськоr·осподарського прнзначення державноj' формн власності. та 
розпорядження ними не є достатнім. зокрема для їх ефективного та 
раuіонального використання. охорони, обліку та створення 
належн11х умов гарантування прав усіх форм власності. 

Колганова І. Г. вважає, що за роки земельної реформи в Україні 
втрачено інноваційно-інвсстиuійний напрямок, зокрема, щодо 

зонування земель за їх категоріями. впорядкування території 
населених пунктів та організації території сільськогосподарських 
піяприємств, еколого - економічне обrрунтування організації угідь. 

На думку Котикової О. І . головною запорукою зростання 
економ ічної екологічної та соuіальної ефективності управлінсьюr\ 
рішень у сфері землекористування має бут11 внсокиіі технічний 
рівень документації із землеустрою та оuінки земель. Цілко" 
очевидною є необхідність розробки сучасної класифікації .... 
документаu11 1 з землеустрою - як першооснови для впровадження 

відповідних галузевих систем стандартизації та нормування . а також 

ліuепзування відповідних видів господарської діяльно ті, у тому 

числt зі встановленням диференційованих квал іфікаuійннх. 
організаuійннх , технологічних та інших внмог до господарюючих 
суб'єктів . 

Доречно зазначити що Законом України «Про Дсржавнніі 
бюджет України на 2018 рік» (пункт 11 Пр11кінцев11х положень) 
передбачено що технічна документація бонітування rрунrів, . .. 
економ1 чно1 оц1нки земель та нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок у м ісячний строк дня її ющ, о ження 

розглядається відповідною сільськ ю, елнщн ю. м1сько10 радою. 
яка прийма р1шення про 11 атвердж ння або ві юву 
затвердженш. Підставою в1дмов11 у атв рдженн1 тсхнічн ї 
документації може бути лише ·.-i- н відп відні ть внм ra t 

законолавства . 

Тому, ми вважаємо, що в умовах євроінтеrраціііног npou у 
обійтись без ефективного публ ічн r адмі ні трування с tлсустр ю 
неможливо, крім того не новюшо ста н трижн вою осн в ю 

забезпечення переходу до нового земельного шщу нов1ш11 

ф рмамн господарювання, емлеволодіння it земл корн ·тування. Це 
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ста вкрай необхідним щодо евроінте1 раційного курсу в за'3наченій 

сфері. 

Прн цьому) аналізуючи сrан розвитку процесів землеустрою та 

трансформацію земельних правов1дносин в умовах 

евроінтеграцшного процесу) пропонуємо прийняти Програму 

розвитку, використання та охорони земельних ресурсів) яка б 

визначала основоположні засади функціонування та вдосконалення 

публічно о адмш1стрування землеустрою в умовах 

евроінтеrраційного процесу та rрунтувалась на наступних заходах: 

- фінансування державою найвагоміших робіт із землеустрою; 

- nриІіняп'я цільової програми щодо публічного 

адм1шстрування комплексного землеустрою; 

- створення та орrаназац1я діяльності Єдиної незалежної 

земельної інспекції; 

- внесення змш до Закону України «Про землеустрій» щодо 

здійснення публічного адміністрування землеустрою, зазначеними 

нами вище, органами публічно~· влади, а також, U\одо складання 

документації із землеустрою в електронному вигляді , і , безум вно, 

щодо визначення чітких вимог до кваліфікації землевnоря ннків~ 

- запровадження комплексного проеІ<Ту д ржавн г 

землеус1 рою на кожну територ1ю; 

- проведення інвентаризації земель органами nублічн 1 ВJЩ. 11 з 

використанням інформаційної бази; 

- прийняття Закону «Про охорону родючнх rрун ів» ; 

- прийняття Указу Президента Україин «Пр п ряд к 

завершення земельної реформи»; 

- оновлення інформаційного заб п ч ння рганізацііtно-

nравовоrо механізму землеустрою) на як ~iy rрунтує ь я 

обстеження земель, відповідно до вр пеіІ ьюt , rандар ів; 

- пр11йняття Закону Українн « Про ІІаціональну інфра ~руктуру 
rеоnросторових даних»; 

- адантація Національн ї інфраструк урн r с пр 
України до вропейсько) ун іфік ВеіН ї не мн; 

р вн данн · 

- удосконалення українських тан артів та правнл) кла ання 

проектів землеустрою, які б відповідали європ іі ьк11~1. 
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аки t чином. 31 ідно 3 виu1с1азначени 1 ми t же'ю зробитн 
RИ ·нонки, що сфскrнnнніІ механізм публічного ал 11ністрування 
зе шеустр ю в у tов.ах евроінтсграційного процесу повинен. в першу 
черГ). rрунтува п1ся на екологічному пріоритеті розвитку зе tельнвх 
в іююснн. лля ·3абс1печення якого необхідно запровадження всіх 
вка 1~ших 1 запропонованих нами виu1е складових Проrра ш 

розвитку. використання та охорони земсльннх ресурс1в . 

А пrтйняття Зак ну Укrаїни «Про наніональну інфраструктур} 

геоnросторових дан их» буде спрямоване на посилення коор1111наu11 

та взаrмолії державних установ, органів місцевого са юврядування. 

пілпри мств і органі1аuій усіх форм власності в сфері виробництва 

та використання ге інформаційних ресурсів з метою міні 1ізаuіі 

лублювання робіт із збирання та реєстранії геоnросторових данн . 
досягнення су tісн сті даних від різних внробннків. усунення 

необгрунтованих бар єрів і обмежень в інформаційній вза юдіі 

виробників і споживачів даних~ створення tіжвід ~чого 
коордннаційного органу з формування та розвитку національної 
інфраструктури геопросторових даних з широкими повноваження ш 
у сфері методичн г забезпечення nробле 111 та на.аагодження 
міжвідомчої взаємодії~ модерн.зацію kнуючої систе ш вир бнш.rтва 
rеоnросторових даних та картографічноі· продукції на основі 

всебічного застосування цифрових методів, суnутнпк вн tето1ів 

визначення координат дистанційного зондування Зс •лі. баз 

ге просторових даних та rеоінформаційнп те нол гій : 

забезпечення постійно діючого по б'єктноr т п графічного ra 
геоінформаційного моніторингу території. а як го 6~н11 

ге пр сторових даних актуалізуються снн ронн tіна 1 снтуаніі на . . 
1ісuевості· створення наці нальн ї системи т • Н1ЧІІН'\ р rлn (СНПВ 

та стандартів в сфері геоінф р 1а нки. 

міжнарол.ними с .андартами; формування 

гарм НІЗОВаНІІ\ 1 

інт гр ванн · баз 
rеопрост рових данttх та метал.анн аrмьно ржавноr . 

. . 
рсгюнального 1 м1 нсвоrо р1в111в;р r р ання мереж~ 

геоінформаційних не1пр1в, ге інф р tацііtннх nщпмів та 

спеuіалі ованих підnрн мств. LІ\ охоnл діяльніс ь рrанів 
публічного управління осн вні галузі к н мікн і сфери діяльн ті. 
в яких виробляється та використову ть я географічна інформація: 
забезпечення рівн правного. широкого та в1дкр11 го тупу 
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споживачів до геоnросторових даних на основі зас1осування 

телекомунікаційних технологій~ 1 лобальних інформаційних мереж 

та інтегрування У краl'ни в європейську і глобальну інфраструк·1 урн 

rеопросторових даних;п1дтримка та розвиток нацюнально1 о 

виробництва rеопросторових даних, засобів отримання 

розповсюдження даних; подальше ро1ширення ринкових вщносин у 

сфері топоrрафо-rеодезично1, картографічної, кадастрової та 

геоінформаційної діяльності. 

Ми вважаємо також, що наступними заходами ш.одо реалізації 

земельної реформи в Україні в умовах вроінтеrраційного курсу 

повинні бути: запровадження ринку землі за прийня ною для 

громадян України моделлю, обговореною на національному рівні, та 

складові яко1· будуть запозичені з позитивного досвіду країн 

пщтримка процесів децентралізації орган~ в мtсцевоrо 
. . 

самоврядування щодо управл шня в галуз1 використання а охорони 

земель в межах наданих їм повноважень; - удосконалення 

організаційно - правового механізму щодо здійснення державного 

контролю органами публічного управління за викорнстання~1 та 

охороною земель; - формування та упорядкування баз даних 

Державного земельного кадастру. 

Таким чином, оскільки, У країна обрала шлях до євроінтеграції а 

підписала Угоду про асоціацію з Є , слід зазнаL1ит11, що r ловною 
метою адаптації є досягнення відповідності правової сис· ми 

України до правових норм і стандартів ЄС (acquis co111mu11alltair ). 
Тому у сфері публічного адм1юстрування землеу трою 

законодавство повинно бути в повнш м1р1 уз1~оджен 

європейськими нормами і стандартами. Безумовно, nрав ве воле у 

сфері земельних відносин у період 20 l 20 І 8 років зазнавано 

певних зм1н. При цьому ц1 зміни здебільшого стосувалися 

врегулювання та удосконалення пнтань ро1nорядження 

Держгеокадастром землями сільськоr снодарсько1·0 нрнзнач ння 

державної власності. Разом з им, зак нодавLtі та норматнвно

правові акти, які забезпеL1ую ь ре1--улюван11я nи ань здіі1 нення 

державного контролю за використанням та охороною земель ус1х 

категор1и і форм власності, публічного адмш1стрування 

землеустрою і надалі залишаються недостатньо дієвими. Крім того, 

обраний євроінтеграційний курс Україною, в свою чергу, 
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. . 
обу ЮВЛІ актуальшсть використання таких шструментщ як 

Твіннінг. спрямованих на удосконалення законодавства та 

олп1 1і·3ацію практики у сфері публічного адміністрування 
землеустрою. 

Водночас на виконання Стратегії удосконалення механ1з fY 
уnравтння у сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та 
розпорядження ними необхідно вжити заходів щодо прийняття 
законодавчих програмних докуменпв, спрямованих, в першу чергу, 

на здійснення основних напрямів та належну реалізацію державної 

політики у сфері удосконалення земельних відносин, використання 
та охорони земель, а саме, публічного адміністрування землеустрою. 

що буде сприяти розвитку високоефективного 

конкурентоспроможного сільськогосподарського виробниuтва. про 
що нами наголошувалось. 

Також, з метою забезпечення ефективного процесу 
децентралізації повноважень у сфері землеустрою в умовах 
евроінтеrраційноrо процесу стд запровадити удосконален11й 
механізм надання адміністративних послуг у частвні реєстраuіі 
заяви про здійснення державно]· реєстрації земельної ділянк11 

сертифікованими інженерами землевпорядниками в електронній 
формі із застосуванням веб-технологjй, з використанням особ11стого 
електронного цифрового підпису, скороченням строку здійснення 

державної реєстрації земельно1' ділянки. Тому ми вважаємо. існує 

також необхідність внесення змін до Закону Україн11 «Про 

Державний земельний кадастр» щодо розширення перешку 
службових та посадових осіб органів публічної владн. які 
здійснюють внесення відомостей до Державного земельного 
кадастру та які повинні надавати релевантну інформанію нього. 

З цього питання нами досліджено, що зах щt землеустрою 

переважної більшості розвинутих зарубіжних країн rрунтуються на 
добре розвиненій системі зсмельног кадастру, прн цьФt 

землеустрій має три рівні: національний реrіональннІі і місuев11\і . В 
зв ,язку з цим потребує удосконалення українського законодавства і 
шодо державного земельного кадастру. Крім того, як зазначал сь 
вище публічне адміністрування землеустрою в Україні є не 
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достатньо вивченим, перебуває в стадії теоре1 нчноrо осв єння 

початку процесу практичної реалі·~ації з орієн1аці юна Є . 
На відміну від сучасного досвіду України, де відбува ься 

. . .. 
поступова вщмова держави вщ регулювання, ор анвацн 

здійснення землеустрою, в економічно розвнненн · країнах ідуть 
npouec11 посилення. державного впливу на Jемельннй лад й активне 

. . 
втручання в приватну власюсть ~з метою перетворення в жнтrя 

суспільних інтересів, насамперед в екологічній і соціально -
економічній сферах, методами державного землеустрою. Отже) в 

Україні виникла потреба переосмислення понятrя, сутності , ролі і 

місця землеустрою, а саме його публічного адміністрування в 

здійсненні земельної політики держави в умовах євроінтеграційних 

nроцес1в. 

Тут слід підкреслити, що країни вропейського союзу про ягом 

тривалого часу розвивають свої земельні відносини поетапно, а 

Україна) внкорнстовуючн методи «шокової терапії» і революційні 

засоби земельного реформування) зруйнувала існуючнn до цього 

земельний лад, не створивши умови для формування нового. Тому 

європейський досвід реформування земельних відно нн та 

ефективного механізму nублічноrо адмініс рування землеус рою є 

як ніколи актуальним для У країни саме сьо одні в умовах. 

євроінтеграційних процесів. 

Крім того, формування та реалізація механізмів адаn rнвноr 

планування інноваційної діяльності в системt nуб ічн го 

адм1юстрування землеустрою дозволять учасннм з мсльннм . . 
вщносинам оnтнмально шдлаштовуватися ш вплив факторів . . 
внутр1шньоrо та зовюшньоrо оточення для виявлення а уннкнення 

загроз, а також використання по енціііннх м жл~tвост й "ня 

підвищення ефективності реалізації інн вацШних npo к ів. Том 

подальші дослідження необхідно пров д~пн у напрямку формування 

удосконаленого механізму пубЛІічноrо а мініс -рування '3емn у~ рою 
. . 

через визначення nосшдовннх етап~в адап нвн го nnануваннs~ 

інноваційної діяльності в зазнаL1еніі1 фері . 

А також, зважаючи на зарубіжннЇ\ досвід) в Україні необ · ідно 

диференціювати компетенцію ор анів nублічн ї аnадн а їх 

повноваження в сфері управл іння землеу ро м та запров~ нти 

комплексні програми) за допомог ю якнх буде здііkнюва н я 
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ефсктнвне публічне адміністрування в цій сфері. В цьому процесі 
яо1юмагають країнп ЄС в межах проекту Твіннінr, що спря 1овюшй 

на розвиток відкритого і прозорого ринку сільськогосподарських 

Jсмсль в Україні та удосконалення іиституuійної та 1аконодавчої 

бази в сфері nублічноrо адміністрування землеустрою відповідно .no 
rвропейських норм і стандартів. 

Слід зазначи и також~ що проект Twinning є інстру tенто t 

технічної допомоги Європейського Союзу між органа ~и державної 

влади країн-членів ЄС та країни-бенефіuіара метою якого є 

допомога останній у покращенні та підсиленні адміністраntвноrо 

функuіонування органів публічної влади, їх структури, людських 

ресурсів, управлінського потенціалу що має сприяти введенню в 

наніональне законодавство норм законодавства ЄС. 

Реалізацію nроскту Twiпniпg «допомога у розвитку відкритого і 
npoзoporo ринку земель сільськоrосnодарського nризначення в 

Україні» для Державного агентства земельних ресурсів Украінн 
було розпочато 8 січня 20\4 року. Право на реалізацію проекту з1 
сторони Є було надано хонсорuіуму, який склада ться 1 

К ролівства Нідерландів, Федсративно1· Республіки Німеччина 1 

Литовської Республіки. Головною метою nроекту розвит к ринку 
сільськоrосnодарських земель в У країні, сприяння у створенні 
рнн1<ової земельної та аграрної політики на основі запровадження 

ефективного ринку землі та забезпечення безпеки зе шсволоління 
для всіх типів власників і користувачів земельних ділянок. 

удосконалення земельного законодавства на основі найкращн'< 

практик ЄС підвищення професtйної сnроможності фахівців, 

залучених до чотирьох пріоритетних секторів: 

- обіг земель (включаючи оuінку земель)~ 

- консолідація земель і землеустрій· 

уnравління землями (вкточаючи управлшня е 1ля щ 

державної власності)· 

- земельний кадастр розбудова з мельн 1 1нформаціі\ної 

системи. 

Таким чином ми вважа мо, що всі вищезазначені чннники щють 

сприяти становленню та розвитку публічного адміністрування 

зе tяеустрою в умовах євроінтеграції. А за допомогою заnропоиованнх 

нами механізму публічного адм1н1стрування землеустрою Програми 
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. . 
розвитку) використання га охорони '3емельних ресурс~ в ·1 а 1н11шх 

nро1ю1нцііІ, шщашtх вище, можливе носилення ролі органів публічної 
влади в зазнаt1енііі сфері. J Іри цьому, ро-зробка нових шшрямків 
публічного адміністрування 1а сгратеrії землеустрою для 11одальш01 о 
ефективного управління в галузі охорони T'd використання земель 

основне завдання, яке стої'І ь веред нашою країною в умовах 
євроінтеграції та потребує подальшого дослідження. В свою черrу, 
підвищення нрофесійної спроможності фахів1(ів, відкр111 і ь 1 а 
прозорість земельних вщносин буде с111рияти удосконаленню 

орrанізацШно-правовоrо мехаюзму землеустрою та публі~1ноrо . . 
уnравтння земельними ресурсами на основ~ кращих практик 
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