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та поліпшення її стану в Кіровоградській та Волинській областях є
використання підземної шахтної води для потреб питного водопостачання, що
буде доцільно як для довкілля, так і для економіки цих регіонів.
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Постановка проблеми в загальному ви гляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Ринкові перетворення, що
відбуваються в Україні, зокрема, перехід до завершального етапу земельної
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реформи, поширення приватизації земель, розвиток ринку землі та іншої
нерухомості, потребують невідкладного вдосконалення засобів управління
земельними ресурсами та нерухомим майном.

В умовах економічного реформування значно  зростає  роль державного
земельного кадастру, який є інформаційною базою для ефективного управління
земельними ресурсами, ведення земельної статистики, землеустрою,
регулювання земельних відносин, підтримки податкової та інвестиційної
політики держави і розвитку ринку землі, обґрунтування розмірів плати за
землю.

Належна земельна політика держави, прозорий і привабливий  для
інвестування ринок землі (та нерухомості загалом) потребують насамперед
ретельного та повного обліку земель, визначення об’єктивних підстав для їх
оцінки та захищеності прав власності на нерухомість (земельні ділянки та
нерозривно пов’язане з ними нер ухоме майно).

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. Дослідження стану та проблематики удосконалення ведення
державного земельного кадастру в Україні висвітлені у роботах широкого кола
вітчизняних науковців, таких як А. П. Вервейко, Р. П. Возняк, М. О. Володін,
С. Л. Гоштинар, А. С. Даниленко, Д. С. Добряк, Т. О. Євсюков, Ш. І. Ібатуллін,
Ю. О. Карпінський, В. В. Кулініч, М. Г. Лихогруд, А. А. Лященко,
А. М. Муховиков, Л. Я. Новаковський, М. Г. Ступень, А. М. Третяк,
М. А. Хвесик, А. Д. Юрченко та інших.

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних основ
державного земельного кадастру в Україні. Об’єктом дослідження є процес
ведення державного земельного кадастру з метою інформаційного забезпечення
управління земельними ресурсами та землекористування.

Вивчення сучасного стану та напрямків вдосконалення ведення
державного земельного кадастру для підвищення ефективності управління
земельними ресурсами і прискорення процесу реформування земельних
відносин в контексті сталого з емлекористування на сьогодні є, безумовно,
актуальним.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Державний земельний кадастр, відповідно
до ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр» № 3613-VI від
07.07.2011 р. [1], розглядається як єдина державна геоінформаційна система
відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх
цільове  призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і
якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і
користувачами.

Повна і достовірна інформація про нерухоме майно і тісно пов’язані з
ним земельні ділянки, дозволяє органам виконавчої влади і місцевого
самоврядування приймати обґрунтовані рішення щ одо економічного і
соціального розвитку галузі, міста, адміністративного району, області і країни в
цілому [2, с. 94]
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Державний земельний кадастр виконує такі функції:
1) регулюючу – інформаційно забезпечити формування, удосконалення і

функціонування адміністративних і економічних механізмів державного
регулювання земельних відносин, і, особливо, формування земельного ринку;

2) фіскальну – інформаційно й організаційно забезпечити надходження
земельних платежів до бюджету, у тому числі при здійсненні різних угод і з
земельними ділянками;

3) правову – забезпечити реєстрацію правового статусу земельних
ділянок (їх приналежність, дані про угоди, про форму права на ділянку і її
власника) та її інформаційне забезпечення;

4)  облікову – здійснити державний кадастровий облік зем ельних
ресурсів як найважливішого національного надбання, а також облік нерухомого
майна, яке тісно пов’язане із землею;

5) господарську – забезпечити потребу в даних про цінність земель для
народного господарства та придатність, наприклад, для сільськогоспод арського
або іншого використання [3, с. 26–35].

Систему органів, що здійснюють ведення Державного земельного
кадастру, становить центральний орган виконавчої влади з питань земельних
ресурсів та його територіальні органи.

Всі складові державного земельного  кадастру (кадастрове зонування;
кадастрові зйомки; бонітування ґрунтів; економічна оцінка земель; грошова
оцінка земель; державна реєстрація земельних ділянок; облік (кількості та
якості земель) мають різне застосування в загальній системі управління
земельними ресурсами. Так, наприклад, кадастрове зонування включає
встановлення:

 місця розташування обмежень щодо використання земель;
 меж кадастрових зон та кварталів;
 меж оцінюваних районів і зон;
 кадастрових номерів адміністративно -територіальних одиниць.
У період реформування земельних відносин в сучасних умовах велике

значення мають кадастрові зйомки – комплекс робіт, виконуваних для
визначення та відновлення меж земельних ділянок.

Важливе значення для ефективного землекористування мають дані
бонітування ґрунтів, яке проводиться за 100 -бальною шкалою. Вищим балом
оцінюються ґрунти з кращими властивостями, які мають найбільшу природну
продуктивність.

Вагому роль у веденні державного земельного кадастру відіграє
здійснення економічної оцінки земель різног о цільового призначення, що
проводиться для порівняльного аналізу ефективності їх використання. Дані
економічної оцінки земель є основою грошової оцінки земельних ділянок
різного цільового призначення.

Дедалі більшої актуальності в сучасних економічних умо вах в Україні
набуває грошова оцінка земельних ділянок, яка визначається на рентній основі.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для



Економіка природокористування і о хорони довкілля

276

визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського
виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та
охорони земель тощо. Експертна грошова оцінка застосовується при здійсненні
цивільно-правових угод щодо земельних ділянок [4 ].

За даними Державного агентства земельних ресурсів України, витрати на
здійснення нормативної грошової оцінки у 2010 році становили 32 млн грн, а в
2011 році – 44 млн. Завдяки цьому держава отримала більш ніж мільярдне
щорічне збільшення бюджетних надходжень.

Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
щороку забезпечує стабільне зростання бюджетних доходів (рис.). Незважаючи
на економічну кризу, зберігається позитивна тенденція збільшення бюджетних
надходжень від плати за землю та, за оптимістичними прогнозами, може і далі
зберігатися на рівні не менш 1 млрд грн на рік принаймні ще 2–3 роки. На
кінець поточного року прогнозується, що величина цих надходжень складе
11,8 млрд грн, а вже на кінець 2014 року – 14 млрд грн, але при умові, що
проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів буде
здійснюватись у запланованих обсягах.

Рис. Бюджетні надходження від плати за землю

Завдання кількісного обліку земельних ресурсів полягає в постійному
системному веденні й оновленні інформаційних даних, які характеризують
кожну земельну ділянку за площею  та складом угідь.

Дані обліку кількості земель (табл.) відображають фактичний стан їх
використання, дозволяють відслідковувати динаміку змін у структурі
земельного фонду України по роках і слугують інформаційною базою для
подальшої оптимізації землекорист ування.

Земельний кадастр в системі управління земельними ресурсами повинен
забезпечувати порядок і стабільність в суспільстві шляхом реалізації гарантій
не тільки для землевласників та їх партнерів, але й для національних та
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міжнародних інвестиційних та к редитних закладів, торгових підприємств, а
також для уряду.

Таблиця

Земельний фонд України станом на 1 січня 2012 року

Площа земель

Основні види земельних угідь та економічної діяльності всього,
тис. га

% до загальної
площі території

України
Сільськогосподарські землі, зокрема 42 776,9 70,9

сільськогосподарські угіддя, зокрема 41 557,6 68,9
рілля 32 498,5 53,8
перелоги 277,2 0,5
багаторічні насадження 895,9 1,5
сіножаті 2 411,5 4,0
пасовища 5 474,5 9,1
інші сільськогосподарські землі 1 215,8 2,0

Ліси та інші лісовкриті площі, зокрема 10 611,3 17,6
вкриті лісовою рослинністю 9 683,3 16,0
не вкриті лісовою рослинністю 208,7 0,3
інші лісові землі 315,6 0,5
чагарники 403,4 0,7
Забудовані землі, зокрема 2 523,2 4,2
під житловою забудовою 473,5 0,8
землі промисловості 223,2 0,4
землі під відкритими розробками, картерами, шахтами та
відповідними спорудами 152,3 0,3
землі комерційного та іншого використання 54,5 0,1
землі змішаного використання 29,0 0,1
землі, які використовуються для транспорту та зв’язку 495,1 0,8
землі, які використовуються для технічної інфраструктури 68,1 0,1
землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті
землі 745,4 1,2
Відкриті заболочені землі 980,1 1,6
Сухі відкриті землі з особливим  рослинним покривом 17,7
Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним
рослинним покривом (кам'янисті місця, піски, яри інші) 1 022,9 1,7
Води (території, що покриті поверхневими водами) 2 422,8 4,0
Разом (територія України) 60 354,9 100,0

Незважаючи на те, що кадастр в Україні існує, досить гостро постало
питання впровадження принципово нової – «вертикальної» системи
Державного земельного кадастру, яка передбачає автоматизовану систему його
ведення, а також зберігання, аналіз та пошук дани х серед великого масиву
інформації.

Для ефективної роботи системи необхідно вирішити такі завдання:
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1) впровадити автоматизовану систему ведення Державного земельного
кадастру та систему захисту інформації на всій території України;

2) закупити та встановити технічне обладнання в центрі, областях та
районах, налагодити канали зв’язку та їх захист;

3) забезпечити отримання ведення та накопичення даних, серед яких
також і суцільна аерофотозйомка території України, на базі якої створюється
картографічна основа кадастр у;

4) навчити персонал, який працюватиме з цією системою (близько 2
тисяч фахівців). Тому в усіх регіонах існує потреба у підготовці кваліфікованих
фахівців, які будуть обслуговувати автоматизовану систему. Переважно це
працівники територіальних органів Держа вного агентства земельних ресурсів
та Центру Державного земельного кадастру.

Висновки та перспективи подальших досліджень.
1. Значення земельного кадастру в умовах формування ринку землі в

Україні та в процесі забезпечення сталого землекористування постійно з ростає.
Всебічне земельно-кадастрове забезпечення управлінських рішень щодо
сталого землекористування необхідне для вирішення проблем збалансованого
розвитку регіонів, екологічної безпеки довкілля, охорони земель та їх
раціонального використання, оптимізац ії землеустрою, визначення правових
відносин щодо землі та іншого нерухомого майна.

2. Земельний кадастр в Україні потребує розвитку фіскальної, правової,
регулюючої, облікової та господарської функцій. Якісна реалізація цих функцій
потребує електронного ведення державного земельного кадастру через єдину
автоматизовану систему, що потребує створення інтегрованих баз даних такої
системи.

3. Інтегровані кадастрові бази даних повинні поєднувати об’єктивну та
актуальну інформацію про місцезнаходження земельних діляно к, їх кількісні та
якісні характеристики, правовий режим, цільове призначення, цінність та
ефективність використання. Автоматизована система державного земельного
кадастру, по-перше, повинна базуватись на всебічній та повній інформації про
земельні ділянки, а по-друге, має бути реалізована в середовищі сучасних
інформаційних технологій.

4. Дані земельного кадастру, на нашу думку, мають слугувати
інструментом державного регулювання земельних відносин нових власників
землі, землекористувачів, у тому числі оренда рів. Оскільки, на підставі цих
даних державні органи забезпечують диференційоване справляння плати за
землю, залежно від якості земельних ділянок та їх розташування, здійснюють
заходи щодо економічного стимулювання раціонального використання та
охорони земель, відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
і втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

5. Успішна реалізація земельної реформи в Україні тісно пов'язана зі
станом організації державного земельного кадастру, призначен ого для
забезпечення органів державної влади і органів місцевого самоврядування,
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зацікавлених підприємств, установ, організацій і громадян відомостями про
використання земель.
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СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОГЛЯД
МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

UP-TO-DATE MECHANISMS OF NATURE RESERVING: REVIEW OF
INTERNATIONAL EXPERIENCE

У статті наведені результати дослідження сучасних механізмів природ оохоронної
діяльності, зокрема стратегічної екологічної оцінки, е -уряду та інтегрованого управління
прибережними смугами. Запропоновано заходи щодо їх нього запровадження в Україні.

Ключові слова: природоохоронна діяльність, сталий розвиток, механізми
природокористування.

In the article the results of research of modern mechanisms of nature reserving and saving
including strategic environmental assessment, e -government, and integrated coastal zone
management are represented. The steps on their implementatio n into Ukrainian practice are
proposed.

Key words: nature management, sustainable development, mechanism of nature reserving
and saving.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями . Під раціональним
природокористуванням розуміють таку його систему, при якій забезпечується
відновлення поновлюваних природних ресурсів, повн е й багаторазове
використання відходів виробництва [1, с. 15]. Наразі раціональне
природокористування, у тому числі збереження та  охорона довкілля, є
актуальною темою наукових досліджень. Утім, науково-технічний і
економічний розвиток, зміна соціального середовища та інші фактори
стимулюють розвиток економіки природокористування та охорони
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