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Пробле~1З iнвентаризаui'j землi гостро виявила

себе в Jt'Ю8а'( рефоРf\.1)'Вання економ.iки. На дании

момент РОlроблена ос~lOва регулювання земе.1ЬНих.

вiднOCI1H - IЮВИИ Зе~1елЬНJ1Й кодекс, ша (' основою
i rapalГГO\1 розвитК) економiки землi.

Земеш.нi вiдносини, згiдно зi ст. 2 нового Зе1\1е

,1Ь1ЮГО кодексу, Вlt3начаються як СУСПlльНl ВIДНОСII

ни шодо володillНЯ. КОРIlС1Ування i розпорядження
зеМ.аею. Зе\1елыli вiдносини ( також i маr"ПЮВliМИ,

вони реl)'ЛЮЮТЬСЯ також ЦнвiлЫiJL\1 кодеКСО\f.

Icнy( велика заКОl-lодавча база, яка регул}()( nлат

Hicть землi, Ilапря\IOК розв~п",")' земельно'j рефоР~III,

Пlrraння паювання земель сiльеькогосподарськоro

призначеllllЯ й ouiHKY земель. 8арто вiдзнаЧIПII, що

деякi iенуючi законодавчi акти, що стосуються 06
лiку i управлiння землею, ПОЗllцiйно не вiдповiда

ють Земельному кодексу.

Вl1ведеиi також иопi ПРИНШfI1И земельного

законодавства - забезпеtlення рацiонаJlЪНОГО вико

р"стаllllЯ ii ОХОрОНИ земель i Ilрiоритету вимог еко

логiчноi' 6езпеки. У 1я
l
язку 3 ЦИМ 6iльш важливим

стас питания управлiння в галузi використаНIIЯ i
охорони земель.

ЦентралЫiУ лозицiю в управлiннi землею за

ймае: землеустрiй, що визначасться як сукупнicть

соuiально-економiЧIШХ i екологillНИХ заходш, спря

мованнх на регулювання земельних вiдносин та

рацiОI13..1ЫЮ·" органiзацii' територii' адмiнiстраТIIВIIO

терl1торiальннх утворень, суб'сктiв rocподарюван

ИЯ, що здiйснюються пiд вnливом суслiльно

виробничltХ вiдносин i развитк)' ПРОДУПltвних СИП.
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Метою зе:\ыеустрою с забезпечення рацiональ

IIОГО ВI1КОРИстання й охорони земель. СllюреllНЯ

СПрllЯТЛИВОГО еколопчного сереловища i полiпшен
ия npllpoDHHX ланлшафтiв. ТО:\"У зе~lлеустрiй РОЗ.'1i

ляcrься на OCHOBHi напрю.IКИ: а) Державний земель

ЮIЙ кадастр. шо прсдстаRЛЯС (дину лержавну сис

теМ) земельно-кадастровltх робiт; б) MOHiTOPltHr
зе~lель i в) контроль за BI-IКОрИстанням та охороною

зе~tель. Цi lIапрямки с як са:\tocтiйни:\1И систе~tаМII i
джере.lамн даних один д.1Я другого, так i складають
(дину cllcтeMY, що регулюс зе:\1ельнi вiдноскни.

Згi.J.НО зi СТ. 191 нового Зеr..'feJIЬНОГО кодексу,

монiторинг зе~1ель визначзcrься як система споете

рсження за станом земель з метою свО(часного

ВitяВЛСННЯ змiн, Ух оцiнки. вiдвернення i лiквiдаui'"

наслiдкiв !tегаТИВliИХ проuесiв.

Ведення монiторингу земель - uе реалiзацiя

функцi'i державного ynравлiння в галузi викорис

тзння fi ОХОрОНИ земель.

На рис. 1 представленj державний кадастр,

MOlliTOPIlHf земель i контроль за використанням i
охороною земель як складова частина землеуст

РОЮ. Але кожна складова частина реaniзус сво'!,

функui"i набагато ширше, тобто .!х завдання можна

роздiлиrн на задачi в галузi зеr...V1еустрою i в.ласнi ари

riнальнi цiлi. Рiзниця завдань предcтaв.nена в табл. 1.

Головною особливiстю € визначення монiтори

нту як системи, ща ма( свою CТPYJ..-rYPY, задачi,

функцii', мету, порядок ведения облiку i яка, В свою

чергу, ( складовою частиною державноi' системи

монiторингу навколишнього середовища.

Встановлення i змiна меж адмiнiстративно-територiальних утворень

I
Планування Вiдшкодування втрат

використання сiльськогосподарського

земель i лiсогосподарського

I
виробництва

I Землевпорядкува нliя

I

IДержавний кадастр --- Економiчне

Монiторинг земель
I стимулювання

рацiонального

використання

Контроль за використанням i охорони
i охороною земель земель

Рис, 1, Управлjння в галузi використання й охорони земель
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Основа манiторJ.ШГY складасться iз системати~

заваноi' i динамiчноi' iнформацiйно'l системн, ша

загanом можна представити так:

Збирання --+ оброблення --+ передаваllllЯ --+

збереження --+ Зllалiз iнформацiYпро стан земель --')о

прогнозуванняJмiи - розроблеllllЯ науково обгру

нтованих рекамендацiй --+ прийнятrя рiшень про

запобiгання негативних змiн стану земель i дотри
мання вимог екологiчноi" безпеки.

Монiторинг може буги нацiональний, регiоиа

льний i локальний у запежноетi вiд l1iлей, споетере

жень i охоплеНI!Я територiY. Ведения манiторинr)' 
npерогатива й обов'язок уповноважених оргаиiв

виконавчо'l влади з питанъ земелыlхx peCYPCiB, еко
логi'l i природних pecypciB. Але без ДОПQМОГИ i
сприяння I1Jомадських органiЗ3l1iй, екологiчних

об'(днань i громадян повноuiнне й Оl1еративнс ве·

дення монiторинry неможливе. Це обгрунтовуcrьея

ТИМ, шо ocтaHHiM часом видiляють HOBi наПРЯ\1КИ в

погiршеннi земельних дiлЯНОК - незаконннй ВИКИД

по6угоnих i промислових вiдходiв, злив niдnpaUbo

ван.их ре'ювии (олiй, транспортних сумiшей i т.д.),

нсгативний вплив на навколишн€ середовище до·

машнiх господарств. Якщо ранiш основними дже

релами забруднення були промисловi пiдПрИЕмет

ва, хiмiзацiя (руtпy i зоотеХНIчна дiяльнiсть сiльсь

когосподарських пiдприеметв, тобто тих суб'сктiв,

дiяльнiеть яких на землi контролювала держава, то

тепер коло джерел забруднення розширюcrься за

рахунок нових власникiв землi, що не усвiдомлю

ють власнiсть на землю не тmьки як право, але 1

вiдповiдальнiеть.

Варто вiдзначити: якщо робоТИ зi створеиня й

органiзацii' Земельного кадастру проводяться вже

бiльше 10 рокш i ще дanекi вiд завершения, то ство·

рювати операТИВIlИЙ монiторинг ЯК ЗО8Сiм. нову

систему прийдеться з самого початку. Тому ХОтiло

ся б запrхmонувати наС1)'ПНj напрямки МОlliторишу:

• аналiз заходiв для запобiгання негативно

го впливу на землю;

визначення розмiрiв змiн у CTaHi землi;

оцiнка стану землi i можливоетей лiквiда

цi·1 негативних наслiдкiВ;

епоетереження за реалiэацiею програм по

вiдновленню i полiпшенню земель,

Нашi дослiдження показують, що необхiднiсть

МОlliТОРШIГУ пiдтверджуеться даними по аварiйно,

му забрудненню навколишньоro середовища i Над

3Бичайних екологiчних ситуаuiях. Хоч ВИl1адкiв

забруднення землi спостерiгалося 8 2000 poui 56 iз

загальноi· кiлькоcтi 838, але розрахований збиток

склав 53122,8 тис. гри. iз 73931,2 тис. гри. усього по

Украi"иi, т06то 6,7% виладкiв забруднеНI-IЯ спричи

нило 71,9% Bcix нарахованих втрат. Таким чином,

середнiй збиток вiд забруднення земелыIх ресур

CiB склада€ 948,6 тис. грн. Але i ие не саме головне.

По ycix фактах заподiяння збитку землi було Biд·

шкодовано тiльки 63,7 тис- гр1l., ЩО В еерелньому

складас 1,1 тис. ГРН. на кожен випадок, чи 0,11 %
вiдшкодуваllНЯ при середньому рiвиi вiдшкодуван

ия по Bcix 06'сктах забруднення 21,4%. З усього

названого вище можна зробити виеНО80К, що еу

часна система державного контролю по oxopoHi
навКОШПlJНъого середовища себе не виnравдовус

Таблиця 1
Вззсмозв'язок ззвданъ землеустроlO кадастру монiторингу та контролю, ,

Завданняземлевпорядкува""~ Завдання Державного земельного кадастру

Реалiзацiя держ. попiтики наукава 06фунтованого пере-
3абезпечення повноти вiдомоетей про Bci З8М8льнi дiлянки

розподiлу земель

Iнформацiйне забезпечення механjзму регулювання 3астосування едино'! системи проеторових координат i системи iAeH-
земельних вiдносин rифiкацН земельних дiлянок

8становлення на мiсцевоетi меж дiлянок
Запровадження €.дино·1 еисrеми земельно-кадастрово'! iнформацi'i

та 'й доетовфноет)

Здiйенення заходiв рацiонального використання та охо-
Завдэння монiторингу земель

рони земель на рiзних рiвнях

Органiзацiя териrорiй сiльеькогоеподарських пiдприемств
Прогноз еколого-економiчних насЛiдкiв дегра-дацi·i земепьних дiлянак

з метою запобiгання або уеунення дГ! негативних процееiв

Розробка еистеми заходiв по збереженню i полiпшенню
Завдання контролю за використанням i охороною земель

ландшафтiв, якостi земель

Органiзацiя територiй несiльськогосподарських пiдпри-
Забезпечення додержання органами державно"! влади i мiецевого

€.MCTB, органiзацiй i установ
самоврядування, пiдприеметвами, органiзаЦiЯМИ i громадянами земе·

льного законодавства Укра'lни
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12681 nepeBipKa cтallY земельних pecypciB з 915911
перевiрок У вс"' сферах дер)l,авного контролю (ледве

б'lЬше 1,3%) i 1248,7 П1с. fJJH. iз 36196,0 тис. fJJH. ycix
накладених штрафiв (3,4%). Onкe, потрiбна систе

ма прiоритетного контролю за кожним забруднен·

ням земельннх pecypciB, IЦO входить у зага.лЫIУ

систему спостереження за станом землi - зсмель

ний монiторинг.

Основою стаНОШlення монiторинry повинна

стаПI суцiльна iнвентаризацiя земель аД:Мlнiстрати

вно-територiальних YГВOpelib з видiлеиня..\1 вiльних

зе~tелъ i зеМeJlЬ, стан ЯКИХ було атрOllOгенно погiр

шеНИЙ. Така iнвентаризацiя необхiдна в цiлому дл.я

ведения землевпорядних робiт у регiоиi та € також

джерелом iнформацiI Д..1Я ведення Державного зе

мельного кадастру.

ВиxiднJt\tи даними ЛЛЯ дослiдження ПОСЛУ'па1

.1а iнформацiя. издана Управлiнням зе~lельНltx ре

cypciB iдп "Севгеоиентр", що ПРОВОДlиаl суuiльну

iнвентаризацiю чаСПIIIИ Ленiнського району

м. Севастополя.

Севастополь - MicTO, розтаwоване на niBAeHHo
зaxiдному узбережжi Чорного моря, займае пл~щу

86356 га (тер.порiя ВеЛltКОГО Севастополя), иа якiй

ПРOiкивас бiльше 41О тис. чоловiк. Прибережна

C\lyra СШlЬНО порiзана бухтами, балками, осипами,

укосами й iншими проявлеинями специфiчного

релы:фу. Територiя самого Micтa роздiлена на 4
райони: Ленiнеький, Нахiмовський, Гагарiнський i
Ба.'1аклавсьКИЙ. Ленiнеький район займа€ центр

Mieтa (ядро) i нзйбiльш забудовану й екоиомiчно
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розвинену йоге чаСТIIНУ. Площа району склада(

1691 га. Проведено суцiльну iнвентаризацiю бiль

шо·1 частини району - 1045 га. На жаль. iнвентари

зацiя не захОШUlЗ цеlПР Micтa, тому що в Управлiн

иi земельних pecypciB по данiй частинi району (
iнформаuiя, коч>з мiстить необхiдну 311алiтичнiсть

для ведення кадастру.

Дiлянки IlОСД:НУВалися по основному напрямку

використання в ЗОВИ. Укрупненi результати пред

ставленi в табл. 2, У якiй перед позначеиня},1 цiльо

вого використання 8казаний код напрям,,"'У викори

стання Зliдно з iснуючим у":ра'IНСЬКИМ К.1асифiкато

ром цiльового використания землi (УКЦВЗ).

Була lIадана така iнформацiя: моща пiд неза

конними смiТlПfками досяга€ 0,82 га в промисловiй

зонi i 1 га в ui..,OMY ПО територi'i iнвентаризацii'.

Причому приБЛИЗIIО 90% цих територiй - пiд про

МИС..10ВИМИ i будiвельними смillШК3..\tи i вiдxодами.
що багаторазово збiльшус Bap1iCТb 'iXHЬOi' лiквiдаui'i

i вiдновлення якiсних хараh'Теристик земельних

дiлянок.

KpiM того, варто видmити територiю, зайня1)'

пiд ПРОМИСЛОВИ\iИ i комерцii1ними об'(}стзми

(автотехобслуговувания, роздрiбиа й OnТOBa тopriB

ля, складськ; господарства, ринкова iнфраструкту

ра), як МОЖJ1иве джерело забруднення наВКОШfiU

"ього сереДОВIШIа. Якщо додати до uьoгo ще ruю

щу nin об'ектами транспорту i зв1язку, то 12,54%
територii' необхiдно постiйно контролювати на

пре~1ет погiршення стану земель.

ТаБЛIIЦЯ 2
Структура земель чаСТИНII Ленiнського району М. Севастополя

Малоловерхова багатоловерхова
3MiwaHe

Цiльове викориетаННА ПРОМ30на житлова житпова Уеього

забудова забудова
викориетаННА

га га га га га %до пiдСУМКУ

1.1, ведения товарного С/Г вир06ництвз 7.24 7.24 0,69

1.10. Промиcrювocтi 30.27 4.36 17,85 8.61 61.09 5.85

1.11. Комерцiйне використзння 23,04 0.53 11.72 5,63 41,12 3,94

1.12. Суспiльного призначення 25,47 4.01 53.23 54.45 137.16 13.13

1.13. 3мiшаного використання 8.43 4,97 168,55 0.23 182,18 17,44

1.14. ТраНа10РТУ, зв'язку 25.16 0.17 222 1.07 28.62 2,74

1.18lсторико-купыурного призначення 0.40 23.86 24.26 2.32

1.2 ведения садiвю!Цтва й ,нwe 19.82 11,45 85.19 116.46 11.15

1.8 Житno8З ПрИ8Зтна забудова 12.24 69,05 5.26 1,14 87,69 8.40

1.9. ЖИТПО80-, гаражно-
1.16 14,08 30,37 45.61 4.37

iдачнобудiвельнi кооперативи

1.21. !НШОГО призначення 10.31 96.24 112,23 218,78 20.94

121.1. Дороги в чеР80НИХ
35.06 45.57 6,12 7.55 94,30 9,03

l1iчiяx заБУД08И

У"",," 190.96 128.65 387,11 337.79 1044,50 100
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Ще ОДНИМ об'сктом ПИ.I1ьноi' уваги повиннi ста

ти землi запасу, тому що ВОЮi складають область

рос1)' земельно-ресурсноro noтeHuiany Micтa. 3811
чайно, зазначену плащу варто скоршуваТI1 на рель

сфний КОМПQнект. Так, з iснуючоi" nлощi необхiдио

вiдНЯП1 середню величину немажrШВIfХ до викори

стання земель (вк.:uочаючи внеселитебнi тepltтopi"i,

дороги, прогови i рель<фнi особливocтi) по MiC1)'
(БЛltЗЬКО 11,2%). Зтого, що заЛl!lllИЛОСЯ - 9,74%,
велика частина тернторГ; (близько 55-60%) буде

маНI обмеження ПО використанmo (дiлянки будyrь

знаходитися в охоронних зонах iнженерн.их кому

нiкацiй, ЛЕП, пiд дiЕЮ cepBiтyтiB). Природно, тaKi

територii' зайнятi не будуть УН будyrь займаТIIСЯ в

останню чергу, тому для оцiнки розмiру HeAOOТPI1

маного доходу варта ВЗЯТI1 не бiльше oAHicj" десято',

площi такоготипу.

3 огляду на yci вишевикладенi причини 8ИХО

ДИТЬ, ща 46,75 га - земельний запас економiЧIIОro

роС1)' Ленiнеького району. Рiвномiрний розвиток

Micтa вимага€ розмiщення не тшьки комерцiйних i
промиелових об'сt-.-riв. Тому можливi надходжеllНЯ

тшьки по 69,43% територii". В iеиуючому nланi до

ходноi' частини бюджету плата за землю епiввiдно

ситься до ПJlат по €11ИНОМУ та фiксованому сiльсь

коrocподарському податку як 2,34:1. Якщо зберег

Пl таку тендеНЦLЮ на майбугнi надходження, сере

днiй piBeНb недоiМки 5% i врахувати базисну вар

тicть одного квадратного метра мicьких земель 
91 грн., ТОДL, за са.мими скромними пiдрахунка.чи,

мiський бюджет тiлЬКИ по Ленiнському району мае

запас росту надходженъ по палатку на землю й

оренднiй fU13TL (якщо чисельно В8ажзти орендну

плату рiВIЮЮ земельному податку) блюько

197 ТИС. грн., що склада( 5,7% Lенуючих надхо

джень по платi за земmo в даному районi i 1,5%

надходженъ у бюджет по цъому джерелу.

HayKoBi працi

Необхiдно УГОЧЮПИ, що данi розрахунки вели·

ся по caмof\.f)' мiнiIVlальному Bapiamy екоиомiчного

викорнстання, причом)' прl1 ouiHui нормативно'l

Bapтocтi враховувалися середнi коефiц;снти розта

шування дiлянки i lXHbOГO функuiонального вико

ристання рiвними 1.

Також не враховувався економiчний ефект Biд

можливого продЮh')' земельних дiлянок.

Але землi запасу - це не тiльки можливiсть

eKOHOMiI.JHOro рос1)' та збiльшення доходноi' чаC1li

ни бюджery. Taкi землi повиннi буги об'ектом пи

ЛЬНОl уваги монiторинry тому, що вони не знахо

дяться в КОРИС1)'Ваннi господарських еуб'(ктiв, а

значmъ, i знайти винуватця забруднення таких

дiлянок праkiИЧНО неможливо. Orже, повертати

збиток, нанесеЮfЙ земе..1ЬНИМ ресурсам, HixTO не

буде, а вiдновлювати якiсть землi та лiквiдовувати

незаконнi смiтники повинна буде MicbKa влада, ЩО,

в зв'язку з вiдсугнiетю коштiв у останньоУ, може

розтягнyrися на тривалий перiод.

Нашi дослiдження доводять lIеобхiднiсть MOHi

торингу земель. Причому його ведення необхiдно

вважатисправоюне тiлькидержави,а й суспiл.ьcrna.
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