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Abstract
The explanation o f  expediency o f  automatic conduction o f  cadastre is given in paper and 
main organization, scientific, financial and sta ff measures fo r  realization o f  wide-scale 
program o f  speeding up o f  land reform in Ukraine.

1. Вихщ на полггика в р еф орм уванш  зем ельних вщ носин та вщ носин «з
нерухом !стю .

Сучасна земельна реформа, як складова частина економ1чно!' реформи, 
здшснюваноТ в Украйп, була започаткована постановами ВерховноТ Ради Украши 
“Про земельну реформу” eia 18 грудня 1990 року №  563-Х11, “Про прискорення 
земельно'1 реформи та приватизацию землГ’ вщ 13 березня 1992 року № 2200-Х11, та 
Земельним Кодексом Украгни вщ 13 березня 1992 року № 2196-Х11. Основним 
завданням земельно!' реформи, визначеним названими документами е перерозподш 
земель з одночасною передачею Yx у приватну та колективну властсть, у 
користування пщприемствам, установам та оргашзац1ям з метою створення умов для 
р1вноправного розвитку рвних форм господарювання на землц формування 
багатоукладно'1 економжи.

Важлив1 аепекти земельно1 реформи виюбражен1 в указах Президента 
Украши, яю направлен! на реал1зацио концептуальних основ земельно!' реформи та u 
прискорення. 3 метою забезпечення реалваци прав власност! на землю громадян, 
юридичних oci6 i держави, прискорення становления та ефективносп регулювання 
ринку земель населених пункта були прийнят1 у'кази вщ 19 с1чня 1999 року № 32/99 
“Про продаж земельних дшянок несшьськогосподарського призначення” та eia 4 
лютого 2000 року №  168 “Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель 
населених п у н к т , шших земель несшьськогосподарського призначення”. У них 
вщображеж основш напрямки розвитку та регулювання ринку земель населених 
пункта, 1нших земель несшьськогосподарського призначення, в яких важливе 
значения придшяеться оформлению i реестраци прав на землю, проведению 
швентаризаци земельних дшянок, здшсненню монггорингу ринку земельних дшянок 
та шшим питаниям.

Указ Президента Украши вщ 3 грудня 1999 року №1529/99 “Про невщкладш 
заходи щодо прискорення реформування £1грарного сектору економиси” дозволяе 
вдосконалити нормативно-правову базу, земельне законодавство, освоУти механ!зм 
економ1чного i правового регулювання нових земельних вщносин, орган!зувати нов1 
форми господарювання. Ним, зокрема передбачено забезпечити протягом 2000-2002 
рок1в видачу в установленому порядку державних aicriB на право приватноТ власност1
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на землю yciM бажаючим власникам сертифжапв на права на земельну частку (пай),
i на цш основ! створення нравових (приватно-орендних) пщприемств, шших 
суб’еютв господарювання заснованих на приватнш власносп. У результат! реагйзащУ 
цього Указу в крапп кардинально зм ш ет  оргашзацшна структура виробництва, 
економ1чн1 i аграрш вщносини.

Процес реформування земельних i майнових (паювання майна колективних 
пщприемств) вщносин у JlbBiBCbKiił облает! усшшно здшснюегься завдяки 
комплекснш “FIporpaMi приватизацп майна i земл1 в агропромисловому комплекс!”, 
що затверджена ухвалою сеси Льв1вськоУ обласноУ ради вщ 1 лютого 1993 року № 
277. Ця програма схвалена i пщтримана Президентом Украши вщ 26 жовтня 1996 
року.

Подальший розвиток земельноУ реформи в области здшснення яюсно нових 
завдань щодо формування земельних вщносин знайшли свое вщображення у 
прийнятих ршеннях обласноУ ради, яю направлен! на реашзацйо указ i в Президента 
УкраУни. Так, рипенням №324 вщ 27 червня 2000 року “Про заходи щодо 
прискорення реформування земельних вщносин на сел!” передбачено забезпечити до
1 ачня 2002 року видшення в натур! земельних часток (паУв) на мкщевосп та видач! 
державних ак та  на право приватноУ власност! на землю громадянам - власникам 
земельних сертифжат!в. Щодо земель несшьськогосподарського призначення 
Львшська обласна рада своУм рипенням вщ 14 березня 2000 року № 284 “Про 
затвердження положения про порядок продажу та передач! в оренду земельних 
дшянок для здшснення пщприемницькоУ дшльносп на територй Льв!вськоУ облает!” 
врегулювала питания продажу та передач! в оренду земельних дшянок 
несшьськогосподарського призначення.

Завдяки поетшнш пщтримщ з боку обласноУ ради, державноУ адмшютрацГУ в 
облает! досягнуто значних результаттв у реформуванш земельних в1дносин.

Зазначимо, що станом на 1 травня 2001 року у Львшськш облает! 589 295 
громадян отримали право безкоштовно приватизувати надан! Ум ранкпе земельш 
дшянки на площ! 187 462 га. 3 nici юлькост! громадян приватизували земельн! 
дшянки безкоштовно згщно прийнятих рипень мюцевих рад 560 231 громадянин на 
площу 186 531 га, що становить 95.07% вщ загальноУ Ух кшькост!. Отримали 
державш акти на право приватноУ власност! на землю 
170 636 громадян на площу 51 147,9 га, що становить 28,11% вщ загальноУ кшькост! 
громадян, яю мають право безкоштовно приватизувати своУ земельн! дшянки. В 
грошовому вираи вартють цих земельних дшянок становить 1,2 млрд.грн.

Для ведения особистого подсобного господарства приватизували своУ земельн! 
дшянки 202 089 громадян на площу 112 589 га.

Па територГУ облает! розмпцено 1 043 фермерських господарств, що мають 
право на приватизацио земельних дшянок, на плоил 10 601,9 га. 3 них 207 власники 
фермерських господарств безкоштовно приватизували земельн! дшянки в po3Mipi 
середньоУ земельноУ частки на площу 1 110,0 га, що становить 19,85% вщ загальноУ 
кшькост! фермерських господарств.

В ход! розпаювання земель колективних сшьськогосподарських пщприемств 
в облает! 347 730 громадян отримали сертифкати на право на земельну частку (пай) 
на площу 607 039,5 г а  3 них замшили сертифжати на своУ земельн! частки (паУ) на 
державш акти 115 742 громадян на плоил 200 806,1 га, opicuTOBiia вартють яких в 
грошовому екв1валент1 становить 1,3 млрд. грн.

Розпочався процес становления ринку земель несшьськогосподарського 
призначення. За 1999 -  2000 роки в облает! продано 839 земельних дшянок, площею
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307,1 га на загальну суму 22,596 млн. грн., в тому чисти в 2001 рощ продано 138 
земельних дшянок, площею 51,47 га на загальну суму 5,364 млн.грн.

Всього ж загальна кшыасть землевласниюв i землекористувач1в в облает! 
становить 1 млн. 285 тис.

Як бачимо, в умовах реформування земельних вщносин здшснюеться 
значний перерозподш земель, що сприяе швидкому зростанню юлькосгп власниив 
земл1 та землекористувач1в, а також збшьшенню кшькост1 укладених угод про 
оренду, заставу, купшлю, продаж, успадкування земельних дшянок, тощо. Щ 
процеси вимагають об”ективно1 земельно-кадастровоТ шформаци. У зв”язку з цим 
необхщно забезпечити проведения po6iT по складанню державних aicriB на право 
власност1 чи користування на землю, ввести дан! реестрацп державних aicriB до 
банку даних державного земельного кадастру, забезпечити картограф1чними 
MarepiariaMH на територн мюцевих рад в крупншшх, н гж ранние, масштабах ( 1:5000 
на земл1 за межами населених nyHKriB i 1:2000 -  на земл1 в межах населених 
пункпв).

Безумовно, виконати такий значний обсяг po6iT можливо лише i3 
застосуванням сучасних дистанцшних методов зшмання, використовуючи сучасне 
геодезичне обладнання.

Реал1зац1я стратепчного плану реформування у справах зем;и та шшоТ 
нерухомосп е запорукою виходу Украши з економ!чноТ кризи. Розв’язання цих 
проблем матиме позитивш полггичш, економ1чш та сощальш наслщки, сприятиме 
наповненню державного та мюцевих бюджетов, притоку швестицшних кошт1в, 
прискоренню функцюнування малого та середнього бпнесу i пщприемництва, 
розвитку шфраструктури, покращенню економ1чно1 ситуаци.

Проблем! реформування вщносин була приевячена цша низка конференцш, 
симпоз1ум!В, нарад тощо на мгжнародному, загальнодержавному та регюнальних  
ршнях. Анашз реально! ситуацц в Украйн визнав, що прюритетними питаниями е:

1.3абезпечення гаранта права власностс на землю для розробки ефективно1 
полотки стосовно житла та под1бноТ нерухомостц
2.Визначення правового статусу земл1 та закршлення u за виробником 
сшьськогосподарськоУ продукцй';
3.Правове встановлення структури права на землю i власнють швесторгв, яю 
вкладають кошти в економжу держави;
4.Стабшьний розвиток шформаци про власнють, вартють земл1, режими 
землекористування;
5.3абезпечення рацюнального використання земл1 та шформацшна пцггримка 
цього процесу.

Перш! три проблеми носять правовий характер i повинш бути забезпечеш 
юридичними документами загальнодержавноУ ваги. Багато чого вже зроблено в 
Украли, апе, на жаль, не Bci аспекти цих проблем до кшця розв’язаш.

Дв1 останн1 проблеми Tic но пов’язаш 31 створенням вщповщних 
шформацшних pecypciB, яю можуть i повинш бути в майбутньому складовими 
загальнодержавноУ шформацшноУ системи, a u складовою частиною повинна бути 
автоматизована земельно-реестрацшна система. II основними функцюнальними 
ланками е створення на ocuoei HoeiTHix технологш д^евого мехашзму 
автоматизованого ведения державного земельного кадастру, пщтвердження прав 
власник1в та землекористувач1в на земельш дшянки, шляхом оформления 
правовстановлюючих документов на землю, оперативне забезпечення земельно
кадастровою шформашею opranie державно!' влади та opraHiB мюцевого 
самоврядування, фомадян, пщприемств, установ та оргашзацш. створення i
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управлшня банками даних про наявнють i стан земельних ресурс !в, забезпечення 
взаемодц м1ж органами виконавчоУ влади та органами мкцевого самоврядування у 
сфер! управлшня земельними ресурсами.

2. Автоматизований земель ни й кадастр як основа функцшнування 
ресстрацшноУ системи в область

Свпова практика показуе, що основою такоУ системи е кадастр земл1 та 
нерухомостей як об лк  матер1альних об’ектш та облйс власниюв цих об’екпв, в тому 
числ! i правових вщносин. Саме на баз! кадастру можливе ефективне та повноцшне 
функцюнування piiiwx державних структур. Оскшьки питания кадастру е питаниям 
загальнодержавноТ ваги, лопчиою може бути схема взаемодй' pi3imx державних 
структур (мал. 1).

Свгговою практикою визнано, що реестрацшною одиницею в кадастровш 
систем! е земельна дшянка. Про неУ можна з1брати ршюмаштш дан!, а дал i 
оперувати з ними, отримуючи нову шформацйо. Вважаеться, що базовими даними 
про земельну далянку е:

дан i про мюцеположення дшянки (координати межових п у н к т )  та ii код;
-  даш про розм!ри дшянки, в тому числ1 з диференщащею щодо ТУ 

використання (забудова, ршля, сад, пасовище тощо);
-  дан i про права на дшянку;
-  дан i про вартють земельноУ дшянки;
-  даш про режим використання дшянки;
-  дан! про еколопчну оцшку дшянки.
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Податкова служба

Реестр
платниюв
податюв

Бюро техшчно! 
швентаризацп

Реестр об’екпв 
нерухомого 

майна

HoTapiajibHa служба

Реестр прав 
на

нерухошсть

sи

раионш 
реестрацшш бюро

М1СЫС1
реестрацшш бюро

Обласний
Реестрацшний

Центр

Статистична служба

1нтегрований банк 
земельно-кадастрово!' 

шформаци

Реестр
статистичних

даних

Фонд державного 
майна

Реестр
приватизаци
пщприемств

Еколопчна служба

Реестр 
еколопчного 
стану об’екту

Користувач!: 
державш структури, юридичш особи, ф1зичш особи

Мал. 1. Схема наповнення, використання земельно-кадастрово! шформаци та 
взаемодн державних структур.

Виходячи з тако1 концепцп, бачимо, що дшянка мае чгпсу просторову 
прив’язку, a Bci iH iu i даш е своерщними шарами, розташованими в певши 
послщовносп, де крарх1чний пщхщ особливого значения немае (окр1м нульового 
Р1вня- мюцезнаходження дiлянки та и коду).
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Автоматизований земельний кадастр передбачае автоматизований (до 
розумних меж) зб)р даних та застосування комп’ютерних технолога для ведения, 
обмшу, арх1вування та використання земельно-кадастрово! шформацн.

Давачами шформацн для наповнення баз даних та створення штегрованого 
банку земельно-кадастрово! шформацн е державш служби (ггерелк !х можна бачиги 
на мал. 1) з рЬномаштними джерелами даних.

Суттевим питаниям е просторова прив’язка дшянки та дан i про u розм^ри i 
функцюнальие призначення. I(i види po6ir окреслимо термшом “кадастрове 
зн1мання”. Практика чггко вказуе, що найбшыле непорозумшь, тобто судових 
процес1В, виникае через меж1, ix стрн е трактування i неправильне визначення. 
Допустити помилку у визначенш мюцезнаходження дшянки означае розвалити всю 
кадастрову систему. Тому до геометричних даних (координати, розм1ри дшянки) 
ставляться надзвичайно висою вимоги стосовно збору та визначення кшькюних i 
яюсних характеристик.

Приведений вище короткий огляд ситуацц та шлях1в реал1зацп завдань по 
шформацшному забезпеченш земельно!' реформи лопчно приводить нас до того, що 
маемо вирйпити наступи} питания оргашзацшного, наукового, техшчного, 
фшансового, кадрового характеру.

Розглянемо прюритетш заходи по кожнш проблем}.

2.1 О ргаш зацш т заходи.
1. Створити в област1 мережу реестрацшних центр1в для реестраци 

земельно-кадастрово! шформацн (надал! Реестрацшний Центр) з 
використанням кнуючих пщроздипв обласного управлшня земельних 
pecypcie (схема показана на мал. 2).

2. Налагодити функцюнування кожного з пщроздипв nie! мережь
3. Налагодити обмш шформащею М1ж Обласним Реестрацшним Центром та 

районними бюро з державними службами (див. мал.1).
4. Забезпечити техшчне оснащения пщроздипв Реестрацшного Центру.
5. Забезпечити кадровим потенщалом Реестрацшний Центр та його 

пщроздши, максимально використовуючи перепщготовку спещалютш на 
кафедрах ведучих ун1верситета Украши.

6. Забезпечити постшний науковий супровщ функцюнування 
автоматизовано! системи земельного кадастру та штегрованого банку 
земельно-кадастрово! шформацн.
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1 - група збору та аьшшу даних;
2- група ведения баз даних;
3- група системних аналпгиюв та профамування;
4- ф упа комунжативних зв’язюв (користувач, пщроздиш);
5- фупа техшчного забезпечення (ремонт техшки, телекомунжащя та ш.)

Мал. 2. Обласний Реестрацжний Центр та його компоненти.

2.2 H avK oei заходи

1. Оптим1зування схеми збору геометрично! шформацн на 6a3i цифрово! 
фотофаммегрп, супутниково! геодезй, аерокосм1чного та наземного 
зшмання.

2. Оптим1зувати схеми опрацювання геометричних даних для 
автоматизовано! кадастрово! системи

3. Унiфiкyвaти шдходи по збору описово! кадастрово1 шформаци та 
представления п в формах, придатних для опрацювання стандартними 
профамними засобами
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4. Розробити та впровадити комплекс заход1в 3i створення 
телекомушкацшно1 мережй що об'еднуватиме eci пщроздиш 
Реестрацшного Центру.

5. Налагодити роботу Фотограмметричного пщприемства з високотехшчним 
виробничим циклом.

6. Вважати, що базовою науковою оргашзащею буде кафедра 
аерофотогеодезп Нацюнального Ун1верситету “Льв1вська Пол1техшка”.

2.3 Техшчт та фшансов! заходи
1. Придбати аерознмальне обладнання, що включае аерозн1мальну камеру з 

навй~ацшним GPS-обладнанням, автоматичну фотограф1чну установку, 
фотоматер1али та фотох1мжати (ачьтернативний вар1ант передбачас 
придбання цифрово‘1 аерокамери- год} вщпадае необхщжсть в 
автоматичнш фотограф1чнш установи!, сканер}, фотоматер1алах та 
фотохмкатах).

2. Придбати фотограмметричне обладнання, що включае цифров1 
фотограмметричш станци (5 шт.), фотограмметричний сканер (1 шт.).

3. Придбати GPS-приймач! двочастотш для створення базових станций з 
ра,фусом ди до 50 км. ( на Льв1вську область потр!бно 7 приймач!в).

4. Придбати GPS-npnfiMa4i одночастотш для координування меж 
землеволодшь та кадастрового зн1мання;

5. Придбати електронш тахеометри (точшеть 10") для кадастрового 
зшмання;

6. Розширити парк комп’ютерноУ обчислювально! технки та перифершних 
засоб1в виводу шформацй, в тому числ1 ПЕОМ класу ‘‘Pentium-Ill”;

7. Оснастити кожен офгс (в район1 та мютах обласного пщпорядкування) 
засобами телекомунйсаци (телефонний канал, модем та ш.).

8. Вишукати джерела фшансування для придбання 
комп’ютерно‘1,геодезично1 аерозшмальноТ та фотограмметричноУ технпси, 
згщно з кшьюстю одиниць, пщрахованих конкретно для областц

9 .  Передбачити кошти на nepeKBajiitjjiicauiio cnenianicTie з питань використання нових 
техтчних 3aco6ie i техналопй.

2.4 Кадров! заходи
1. Сформувати штатний розпис Обласного Реестрацшного Центру та його 

пщроздшв.
2. Провести навчання та переподготовку кер1вного та шженерно-техшчного 

персоналу з нових кадастрових та коп’ютерних технологий.
3. Максимально залучити до роботи в Обласному Реестрацшному Центр1 

crieuiaiiicTiB, працюючих в систем) Управлшня земельних ресурс lr та 
його пщрозд1п1в (бюджетних та госирозрахункових).

4. Залучити до роботи в Центр1 перспективну молодь з числа випускниюв 
кращих вищих навчальних заклад1в.

3. Окущпсть программ та часова peajmauiH.
На початковому erani реатзацп заход1в передбачасгься державно 

фшансування з подальшим переходом на самофшансування за рахунок користувач1в 
на фаз i супроводження та розвитку; плануеться повернення иервинних затрат i 
принесения держав1 прибупав. Необхщно, щоб кадастров! шформащйш послуги
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були платними, але цша повинна бути зваженою, щоб користувач! не мали бажання 
спиратись на шформацшш джерела сумшвного походження.

Первинне фшансування е одшею 5з важливих умов успешного створення 
земельно-кадастровоУ системи, яка т1льки в структурно замкненому i технолопчно 
завершеному випицц стае самоокупною. Реальна еконоипчна вщдача у вигляд1 
надходжень в бюджет кошттв вщ плати за землю та орендноТ плати буде мати мюце 
тшьки тел я  повноцшного функцюнування системи.

Тшьки у JTbBiBCbKłii облает! проведения швентаризащУ земель у 1999-2000 
роках на плоил 103,2 тис. га забезпечило збшьшення надходжень вщ плати за землю 
па 16,9 млн грн i на 1 с!чня 2001 року поступления вщ плати за землю становить 47,7 
млн грн.

Про те, що ми маемо велик! резерви, свщчить той факт, що в розвинених 
краУнах св1ту податок на нерухомють становить до 40% вщ бюджету, тод1 як зараз у 
н а с - 10 - 12 %.

Повернення к о и т в , затрачених на реал1зацйо захо/цв i створрння ефективноУ 
земельно-кадастровоУ системи, гарантуеться також  шляхом виконання po6iT по 
видач1 державних аютв на право приватно! власносп на землю. По обласп на 
сьогоднйпнш день видано 347 730 сертифжатсв на право на земельну частку (пай) i 
тшьки 115 742 чоловйси отримали державш акти на право приватно! власносгп на 
землю. Ще 231 988 громадянам необхщно до кшця 2002 року видати державш акти.

KpiM цього необхщно завершити швентаризацйо земель населених пункпв i 
земель несшьськогосподарського призначення. Станом на 1 с1чня 2001 року 
виконано po6iT лише на 172,7 тис. га, що становить лише 14% вщ загального обсягу. 
OpieHTOBHa варткть цих po6iT становить бшьше як 50 млн грн. Наслщки 
!нвентаризацм очевид!п. Анал1з показуе, що в середньому на кожних 60 га 
виявляеться ще один гектар не взятий до облшу. А це в середньому близько 3 тис. 
грн. Слщ вщмггити, що на виконання po6iT традицшними методами необхщно 
затратити 12-15 poKiB, тод1 як i3 застосуванням сучасного обладнання i вщгювщних 
технологш цей термш скорочуеться втрич1 i становитиме 3-5 роюв (в залежносп вщ 
po3Mipb швестування проекту).

Важливо також запровадити набутий досвщ у створенн1 системи на mmi 
облает. Це дало б змогу nic ля завершения робгг у Льв1вськш област1 надавати 
обладнання в оренду для виконання po6iT в  сусщнк областях. Мш1мальний 
економ1чний ефект вщ здач1 в оренду обладнання становив би приблизно 150 000 
грн на рж.

4. Загальш висновки.
1- Функц1онування авгоматизовано! системи ведения державного земельного 

кадастру сприятиме збитьшенню надходжень в державш та мюцев1 бюджета 
кошт^в вщ плати за землю та вщ орендноУ плати за землю.

2. Функцюнування системи забезпечить оперативною шформащею про землю 
органи державно']' виконавчоУ влади, Податкову адмш!страц!ю, Фонд державного 
та комуиалыюго майна, шших зацшавлених юридичних та фвичних oci6 .

3. Система розрахована на довгострокове функцюнування, i гйсля повернення 
вкладених кош™  будемо мати необхщне техн1чне та програмне забезпечення, а 
також висококвал1фпсоваш подготовлен! кадри.

4. РеалЬац1я заход1в дозволить виконати поставлен! завдання по видач1 державних 
am-ie на право приватноУ власност1 на землю в KuibKOcri 232 тис. до кшця 2002 
року, тобто втршн швидше, 1иж з використанням традицшних технологш.

Recenzował: prof. dr inż. Józef Beluch
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Complex priority measures for speeding up ofland reform in Lviv region 
Dorozhynskyy O., Laveykin М., Petryshyn A., Dorozhynska О .

Abstract
The explanation o f  expediency o f  automatic conduct ion o f  cadastre is given in paper and 
main organization, scientific, financial and sta ff measures fo r  realization o f  wide-scale 
program o f  speeding up o f  land reform in Ukraine.

Priorytetowe, kompleksowe przedsięwzięcia 
w celu przyspieszenia reformy gruntów w Regionie Lwowskim

Streszczenie
W pracy podano podstawy zautomatyzowanego systemy katastralnego i opisano główne 
zadania, organizacyjne, naukowe, techniczne, finansowe i związane z kształceniem kadry 
dla realizacji kompleksowego programu przyspieszenia prac katastralnych na Ukrainie.

Комплексш прюритетш заходи для прискорення земельно! реформи у
Льв1вськш облает!

Анотащя
В робота дано обгрунтування доцшьносп автоматизованого ведения земельного 
кадастру та сформульоваш основш оргашзацшш, науковц техшчнь, фшансов1 та 
кадров! заходи для реагнзацн широкомасштабно'!' програми форсування кадастрових 
роб1т в У Kpami.


