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СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УКРАЇНІ 
 

Земля завжди була, є і буде залишатися особливим об’єктом суспільних 
відносин, який характеризується просторовою обмеженістю, незамінністю, 
постійністю місцезнаходження тощо. Значення землі як провідного ресурсу 
людського розвитку у сільській місцевості, де вона виступає не лише як 
просторовий базис, але і як головний засіб виробництва, важко переоцінити. 
Саме тому дана тема є актуальною для суспільства.  

Основним інструментом держави, що покликаний забезпечити 
екологічно безпечне та економічно ефективне використання землі, є 
землеустрій, який, як важлива складова земельних відносин, виступає 
дійовим механізмом в організації землі як засобу виробництва і відповідною 
мірою регулює суспільні відносини щодо володіння, користування і 
розпорядження землею. 

Аналізуючи вимоги чинного законодавства, Закону України “Про 
землеустрій”, інші законодавчі та нормативні акти, практику 
землевпорядного виробництва, а також наукові розробки, можна 
сформулювати основні функціональні особливості сучасного землеустрою. 
Він має чітко виражений гармонійний, системний і комплексний характер, 
що охоплює політичні, організаційно-правові, технічні, соціально-
економічні, екологічні, естетичні та інформативні сфери впливу. 

Невід’ємною частиною економічної реформи, яка проводиться в 
Україні з початку дев’яностих років минулого сторіччя, стало реформування 
земельних відносин, яке нині наближається до свого завершення. В країні 
ліквідовано монополію держави на земельну власність, продовжуються 
процеси роздержавлення землі та передачі її у власність юридичним особам і 
громадянам, які можуть набувати права власності на землю, згідно з законом. 

У 2001 році Верховна Рада України прийняла новий Земельний кодекс 
України, а у 2003 році – Закон України «Про землеустрій». Цими 
основоположними документами було визначено фундаментальні правові та 
організаційні основи діяльності у сфері землеустрою, що спрямовані на 
регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами в 
процесі забезпечення сталого розвитку землекористування. 

Таким чином, суспільні відносини, пов’язані із перерозподілом 
земельних ресурсів, завжди вимагатимуть пильної уваги з боку держави, 
перш за все, щодо їх відповідності суспільним інтересам, адже одне лише 
існування інституту власності на землю можливе лише в тому випадку, коли 
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ця власність визнається суспільством, а її існування виправдовується 
високою соціальною, економічною і екологічною ефективністю 
використання землі як основного національного багатства. 

В силу, як окремих системних прорахунків авторів земельної реформи, 
так і недостатнього ресурсного її забезпечення, більшість цілей земельного 
реформування дотепер залишаються не досягнутими, а запровадження 
ринкових земельних відносин так і не стало запорукою формування сталого 
землекористування, зокрема: 

1) не відбулося удосконалення земельних відносин у 
сільськогосподарському виробництві, натомість здійснена тотальна 
парцеляція товарних сільськогосподарських землекористувань, а також 
фіксація створеної неефективної системи землеволодіння забороною на 
продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення; 

2) подальше реформування земельних відносин у містах та інших 
населених пунктах відбувається переважно у напрямку приватизації земель 
територіальних громад, яке нерідко здійснюється в умовах «колективної 
безвідповідальності» розпорядників землі – органів місцевого 
самоврядування, що стає причиною безсистемної урбанізації та ускладнення 
умов для просторового розвитку містобудівних систем; 

3) законодавчо заблоковано найбільший сегмент ринку земель – 
ринковий оборот земель сільськогосподарського призначення, які становлять 
45,7 % від площі держави; 

4) обмежений характер має кредитування під заставу землі, в тому 
числі іпотечне кредитування, яке здійснювалось виключно щодо земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення і істотно обмежилось 
внаслідок фінансово-економічної кризи, що розпочалась у 2008 році; 

5) навіть із прийняттям нового Податкового кодексу України 
зберігається неефективний механізм справляння плати за землю, який був 
запроваджений ще у 1992 році, базується на спрощених підходах до 
визначення податкової бази та передбачає значну кількість виключень із 
загального режиму оподаткування, що не дозволяє розглядати земельний 
податок на повноцінну фінансову основу місцевого самоврядування та 
регіонального розвитку; 

6) не здійснюється моніторинг земель, не встановлений порядок 
ведення державного земельного кадастру, що унеможливлює ефективне 
гарантування прав на землю та дієвий державний контроль за використанням 
та охороною земель; 

7) надзвичайно недосконалим залишається землевпорядне 
забезпечення проведення земельної реформи, яке звелось до розробки 
проектів відведення при наданні земельних ділянок та оформлення 
правовстановлюючих документів на земельні ділянки, внаслідок чого 
практично втрачений науково-технічний потенціал землеустрою, деградувала 
землевпорядна наука; 
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8) не можна вважати ефективною створену систему державного 
управління земельними ресурсами, яка приділяє основну увагу перерозподілу 
землі як майна, не вирішуючи проблеми охорони земель як основного 
національного багатства; 

9) масовість порушень земельного законодавства та норм 
раціонального природокористування свідчить про недосконалість 
організаційно-правових механізмів контролю за використанням та охороною 
земель; 

10) залишається незавершеною нормативно-правова та методична база 
розвитку земельних відносин. 

В той же час, існуюча нормативно-правова база та загальний стан 
земельних відносин значно ускладнюють проведення землеустрою сільських 
територій, зокрема: 

1) недостатнім є інформаційне забезпечення проектування 
(встановлення вихідних умов на проектування, ідентифікація 
правовстановлюючих документів та кадастрових планів на земельні ділянки, 
одержання актуальних матеріалів крупномасштабних ґрунтових обстежень 
або похідних від них матеріалів, топографічних планів тощо). 

2) не мають сталості сформовані за час земельної реформи 
землеволодіння та землекористування, а внаслідок існуючої в Україні 
заборони на відчуження земельних ділянок, що надані для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, основною формою використання 
земель у сільському господарстві є оренда земельних ділянок, при чому 
переважну більшість діючих договорів оренди сільськогосподарських земель 
(близько 60 %) укладено на строк до 5 років, хоча заходи, які передбачаються 
проектом сівозмін повинні бути визначені на більш тривалий період; 

3) не має належного правового врегулювання проблема земель 
колективної власності, оскільки під час приватизації земель колективних 
сільськогосподарських підприємств паюванню підлягали лише 
сільськогосподарські угіддя – рілля, багаторічні насадження, сіножаті та 
пасовища, а несільськогосподарські угіддя, що раніше були передані у 
колективну власність, до процесу розподілу залучені не були (за 
оперативними даними, площа цих земель дотепер становить близько 70 тисяч 
гектарів – на цих угіддях розміщена інфраструктура, необхідна для ведення 
сільськогосподарського виробництва (господарські двори, механізовані токи, 
тракторні бригади, гаражі тощо), полезахисні лісосмуги, колишні колгоспні 
ліси тощо); 

4) відсутня належна нормативно-методична база щодо визначення 
типів і видів сівозміни, проектування її полів; 

5) складною та методично неврегульованою залишається процедура 
зміни складу угідь земельних ділянок (для зведення будівель і споруд, 
закладання багаторічних насаджень, будівництва водогосподарських споруд 
та меліоративних систем тощо) із подальшим внесенням змін до договорів 
оренди земельних ділянок, розробку відповідної технічної документації із 
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землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
користування земельною ділянкою, виготовлення нових кадастрових планів 
земельних ділянок, реєстрацію відповідних додаткових угод у Державному 
реєстрі земель тощо; 

6) невирішеність питань ціноутворення у сфері землеустрою. 
Розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, слід вважати 
одним із перших кроків на шляху виправлення системних помилок, 
допущених під час проведення в Україні земельної реформи, яка мала своїм 
наслідком тотальну парцеляцію сільськогосподарського землеволодіння та 
землекористування, а також суцільне нехтування вимогами еколого-
безпечного землеробства. Але складання документації із землеустрою, яка б 
формувала передумови для ефективного ведення сільськогосподарського 
виробництва, а також раціонального використання та охорони земель, в 
сучасних умовах стає досить складною задачею. 

Таким чином, однією із найважливіших задач на шляху формування 
сталих земельних відносин в Україні стає розроблення законопроекту про 
внесення змін і доповнень до Закону України «Про землеустрій» та деяких 
інших законодавчих актів щодо закріплення правових підстав проведення 
землеустрою, вилучення декларативних та непрацюючих правових положень, 
уніфікації, детальної регламентації та спрощення землевпорядних процедур, 
запровадження саморегулювання у сфері землеустрою. 
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ПРОБЛЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ 
 

Вода – источник жизни на земле. Мы с Вами состоим из воды на 80 %, 
и от того какую воду мы с вами пьём, зависит наше самочувствие и 
психологическое состояние. Обратим внимание на русло рек, их пойму и 
дельту, в них отсутствуют прямые углы. Теперь посмотрим на водопровод, 
он весь испещрён прямыми углами. Доказано, что структура воды намного 
более организована, чем мы о ней думали. В воде присутствуют кристаллы 
образованные молекулами воды, и от того какое воздействие воспринимает 
на себе вода(ультразвуковые волны, магнитные поля, ультрафиолетовое 
излечение, жесткая очистка), меняется организация её молекул и влияние на 
человека который её употребил. Так, было установлено, что вода 
подвергшаяся магнитному излучению вызывает головокружение, 
беспричинную тревогу, ухудшение памяти и восприятие уже через 30 мин 


