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У статті висвітлено проблеми землевпорядного нормування та проведено систематизацію стандар-
тів та нормативів у галузі охорони земель та землеустрою. Залежно від зовнішньої форми визначення ви-
мог до якості земель, родючості ґрунтів і допустимого антропогенного навантаження та господарського 
освоєння земель доцільно розрізняти стандарти в галузі охорони земель і нормативи в галузі охорони 
земель та землеустрою.

Ключові слова: стандарти в галузі охорони земель та землеустрою, нормативи в галузі охорони зе-
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В статье освещены проблемы землеустроительного нормирования и проведена систематизация 
стандартов и нормативов в области охраны земель и землеустройства. В зависимости от внешней 
формы определения требований к качеству земель, плодородия почв и допустимой антропогенной на-
грузки и хозяйственного освоения земель целесообразно различать стандарты в области охраны земель 
и нормативы в области охраны земель и землеустройства.

Ключевые слова: стандарты в области охраны земель и землеустройства, нормативы в области 
охраны земель и землеустройства, документация по землеустройству, почвы, нормирование, землеу-
стройство, землеустроительное нормирование.

This article highlights the problems of land management standardization and systematized standards and stan-
dards in the field of land protection and land management. Depending on the external form of determining the 
requirements for the quality of land, soil fertility and permissible anthropogenic load and economic development of 
land, it is advisable to distinguish: standards in the field of land protection; standards in the field of land protection 
and land management.

Key words: standards in the field of land protection and land management, standards in the field of land protec-
tion and land management, documentation on land management, soil, rationing, land management, land manage-
ment standards.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливиминауковими чи практич-
ними завданнями. Відповідно до ст. 14 Консти-

туції України, земля є основним національним 
багатством, що перебуває під особливою охо-
роною держави, тому органи державної влади 
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покликані виконувати комплекс заходів, спря-
мованих на забезпечення раціонального вико-
ристання й охорони земель в умовах реформу-
вання земельних відносин на ринкових засадах. 
Важливу роль у цьому процесі відіграє земле-
устрій, який за допомогою системи правових, 
інженерно-технічних, економічних і юридичних 
заходів дає змогу організувати екологічно й еко-
номічно доцільне використання земель, забез-
печити ефективну організацію території та роз-
міщення виробництва.

Перед суспільством постало складне 
завдання: так організувати використання земель, 
щоб, з одного боку, зупинити процеси деградації 
ґрунтів, здійснити їх відновлення і поліпшення, 
а з іншого – забезпечити підвищення ефектив-
ності виробництва за рахунок організації раціо-
нального землеволодіння і землекористування. 
Воно може бути вирішене тільки в ході земле-
устрою, головні цілі якого – організація раціо-
нального використання й охорони землі, ство-
рення сприятливого екологічного середовища, 
поліпшення природних ландшафтів та реаліза-
ція земельного законодавства.

У сучасних умовах суспільні відносини щодо 
використання, охорони та відтворення земель 
надзвичайно урізноманітнюються та усклад-
нюються, що зумовлює необхідність їх більш 
детальної регламентації правовими засобами, 
а одним з основних засобів, за допомогою яких 
забезпечується детальність та дієвість право-
вого регулювання, є нормування. 

У зв’язку із цим землевпорядне нормування 
слід розглядати як урегульовану правовими 
нормами процесуальну діяльність уповнова-
жених суб’єктів, спрямовану на розроблення 
якісних та кількісних показників (нормативів) 
властивостей об’єктів земельних правовідносин 
(земельних ділянок, категорій земель тощо), 
включення нормативів до проектів правових 
актів, їх узгодження, експертизу, затвердження 
та оприлюднення у встановленому законодав-
ством порядку.

Землевпорядне нормування охоплює вста-
новлення нормативів, основним призначенням 
яких є забезпечення раціонального викорис-
тання, охорони та відтворення окремих кате-
горій земель, земельних ділянок. Необхідно 
систематизувати всі наявні нормативи стану 
ґрунтів, структури земельних ділянок, організа-
ції територій, впливу на землі, допоміжні норма-
тиви землевпорядного спрямування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язанняданої про-
блеми і на які спираються автори. Питання нор-
мування у сфері землеустрою, використання та 
охорони земель досліджувалися такими провід-
ними науковцями: В.І. Андрєйцевим, С.Ю. Були-
гіним, Г.І. Балюком, Д.С. Добряком, О.П. Кана-
шем, Г.К. Лоїком, А.Г. Мартином, Р.І. Марусенко, 
А.М. Мірошниченком, Л.Я. Новаковським, 
В.В. Носіком, С.О. Осипчуком, А.М. Третяком 

та ін. Однак чимало теоретичних та практичних 
питань стосовно розв’язання наявних проблем 
та визначення напрямів удосконалення меха-
нізмів нормування якості землевпорядної доку-
ментації в Україні залишаються недостатньо 
дослідженими.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Головною метою статті є дослі-
дження питань нормування вимог до якості 
документації із землеустрою в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуваннямотриманих наукових 
результатів. На думку проф. А.М. Мірошни-
ченка, у сучасних умовах суспільні відносини 
щодо використання, охорони та відтворення 
земель надзвичайно урізноманітнюються та 
ускладнюються, що зумовлює необхідність їх 
більш детальної регламентації правовими засо-
бами, а одним з основних засобів, за допомо-
гою яких забезпечується детальність та дієвість 
правового регулювання, є нормування. Дослід-
ник визначає земельно-правове нормування 
як урегульовану правовими нормами процесу-
альну діяльність уповноважених суб’єктів, спря-
мовану на розроблення якісних та кількісних 
показників (нормативів) властивостей об’єктів 
земельних правовідносин (земельних ділянок, 
категорій земель тощо), включення нормативів 
до проектів правових актів, їх узгодження, екс-
пертизу, затвердження та оприлюднення у вста-
новленому законодавством порядку.

Класифікація нормування як засобу право-
вого регулювання земельних відносин здійсню-
ється за такими критеріями:

1)  предметом правового регулювання (нор-
мування у земельних реформаційних, привати-
заційних відносинах, у відносинах власності на 
землю, землекористування, справляння плати 
за землю, управління, з охорони земель, засто-
сування відповідальності; з використання, охо-
рони та відтворення окремих категорій земель);

2)  об’єктами та предметом нормування (нор-
мування властивостей землі, параметрів діяль-
ності людини у сфері земельних відносин, інших 
об’єктів);

3)  суб’єктами здійснення нормування (органи 
загальної, спеціальної компетенції: спеціалізо-
ваного функціонального, спеціалізованого галу-
зевого, поресурсового управління; органи міс-
цевого самоврядування та їх виконавчі органи, 
суди);

4)  рівнем територіального охоплення (загаль-
нодержавне, регіональне, локальне, казуальне);

5) формою закріплення земельно-правових 
нормативів (стандартизація, нормування у галузі 
будівництва, санітарно-гігієнічне, ветеринарно-
санітарне, протипожежне нормування тощо).

Під землевпорядним нормуванням пропону-
ється розуміти встановлення нормативів, осно-
вним призначенням яких є забезпечення раціо-
нального використання, охорони та відтворення 
окремих категорій земель, земельних ділянок. 
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У межах цієї системи нормування слід систе-
матизувати всі наявні нормативи стану ґрунтів, 
структури земельних ділянок, організації тери-
торій, впливу на землі, допоміжні нормативи 
землевпорядного спрямування. Слід відзна-
чити, що чинне законодавство України не міс-
тить єдиного, усталеного визначення поняття 
«нормування». Натомість воно визначається як 
діяльність з установлення «норм», «стандар-
тів», «нормативів», «правил», «вимог», «регла-
ментів» тощо [1].

До нормативних документів зі стандартиза-
ції в галузі охорони земель законодавство від-
носить: терміни, поняття класифікації; методи, 
методики і засоби визначення складу та влас-
тивостей земель; вимоги до збирання, обліку, 
обробки, збереження, аналізу інформації про 
якість земель, прогнозування зміни родючості 
ґрунтів; вимоги до раціонального використання 
та охорони земель; технічні умови щодо про-
цесів та послуг у сфері охорони земель; метро-
логічні норми, правила, вимоги до організації 
робіт; інші нормативні документи зі стандарти-
зації в галузі охорони земель.

Ст. 30 Закону України «Про охорону земель» 
[4] передбачено встановлення таких нормативів 
у галузі охорони земель та відтворення родю-
чості ґрунтів:

– гранично допустимого забруднення ґрунтів;
– якісного стану ґрунтів;
– оптимального співвідношення земельних 

угідь;
– показників деградації земель та ґрунтів.
Нормативи гранично допустимого забруд-

нення ґрунтів визначаються з метою встанов-
лення критеріїв придатності земель для вико-
ристання їх за цільовим призначенням. До 
нормативів гранично допустимого забруднення 
ґрунтів належать:

– гранично допустимі концентрації в ґрун-
тах хімічних речовин, залишкових кількостей 
пестицидів і агрохімікатів, важких металів тощо;

– максимально допустимі рівні забруднення 
ґрунтів радіоактивними речовинами.

Нормативи якісного стану ґрунтів установ-
люються з метою запобігання їх виснаженню 
і використовуються для здійснення контролю 
над якісним станом ґрунтів. Нормативи якісного 
стану ґрунтів визначають рівень забруднення, 
оптимальний уміст поживних речовин, фізико-
хімічні властивості тощо [2].

Нормативи оптимального співвідношення 
земельних угідь установлюються для запобі-
гання надмірному антропогенному впливу на 
них, у тому числі надмірній розораності сільсько-
господарських угідь. До нормативів оптималь-
ного співвідношення земельних угідь належать:

– оптимальне співвідношення земель сіль-
ськогосподарського, природно-заповідного та 
іншого природоохоронного, оздоровчого, істо-
рико-культурного, рекреаційного призначення, а 
також земель лісового та водного фондів;

– оптимальне співвідношення ріллі та бага-
торічних насаджень, сіножатей, пасовищ, а 
також земель під полезахисними лісосмугами в 
агроландшафтах.

Нормативи показників деградації земель 
установлюються для кожної категорії земель із 
метою запобігання погіршенню їх стану і вико-
ристовуються для здійснення контролю над 
використанням та охороною земель. До нор-
мативів показників деградації земель належать 
показники гранично допустимого погіршення 
стану і властивостей земельних ресурсів уна-
слідок антропогенного впливу та негативних 
природних явищ, а також нормативи інтенсив-
ності використання земель сільськогосподар-
ського призначення.

Окремо зазначається, що використання у 
сільськогосподарському виробництві сільсько-
господарської техніки, питомий тиск ходових 
частин на ґрунт якої перевищує нормативи, 
забороняється.

Показники інтенсивності використання 
земель сільськогосподарського призначення 
встановлюються з урахуванням даних агрохі-
мічної паспортизації земель. Під час установ-
лення показників інтенсивності використання 
земель сільськогосподарського призначення 
визначаються сільськогосподарські культури, 
вирощування яких обмежується або забороня-
ється, а також технології та окремі агротехнічні 
операції щодо їх вирощування.

Показники інтенсивності використання 
земель сільськогосподарського призначення 
мають використовуватися у процесі складання 
проектно-технологічної документації на виро-
щування сільськогосподарських культур.

Досить суперечливими є положення Закону 
України «Про охорону земель» [4], які регла-
ментують порядок затвердження нормативів 
у галузі охорони земель. Так, ст. 29 указує, що 
нормативні документи в галузі охорони земель 
розробляються, затверджуються, перевіря-
ються і переглядаються у порядку, встановле-
ному Законом України «Про стандартизацію» 
від 17.05.2001 № 2408-III [5] (тобто, очевидно, 
центральним орган виконавчої влади з питань 
стандартизації та технічними комітетами зі стан-
дартизації). При цьому у ст. 30 прямо зазнача-
ється, що «нормативи в галузі охорони земель 
та відтворення родючості ґрунтів установлює 
Кабінет Міністрів України», а ст. 16 відносить 
«розроблення та затвердження відповідно до 
закону нормативно-правових актів, держав-
них стандартів, норм і правил у галузі охорони 
земель» до повноважень центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Уникнути непорозумінь у процесі розро-
блення, затвердження, перевірки і перегляду 
нормативів у галузі охорони земель можна буде 
у разі прийняття постанови Кабінету Міністрів 
України «Про делегування повноважень щодо 
затвердження нормативів у галузі охорони 
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земель та відтворення родючості ґрунтів», за 
якою центральному органу виконавчої влади з 
питань стандартизації (Держспоживстандартом 
України) за погодженням із центральним орга-
ном виконавчої влади з питань земельних ресур-
сів (Держгеокадастром України) буде надане 
право затверджувати як національні стандарти 
нормативи в галузі охорони земель, а також за 
погодженням із центральним органом виконав-
чої влади з питань аграрної політики (Мінагропо-
літики України) право затверджувати нормативи 
в галузі відтворення родючості ґрунтів. Згадані 
нормативи, на нашу думку, мають затверджува-
тися у формі національних стандартів на базі 
провідних наукових досягнень, знань і практики, 
відповідно до Закону України «Про стандарти, 
технічні регламенти та процедури оцінки відпо-
відності» від 01.12.2005 № 3164-IV.

Держгеокадастром України та іншими заці-
кавленими органами, установами та організаці-
ями мають бути напрацьовані комплексні про-
позиції щодо проведення робіт зі стандартизації 
в галузі охорони земель, після чого Держспо-
живстандартом України має бути підготовлена 
відповідна програма робіт зі стандартизації.

Розроблення і повідомлення про проекти 
стандартів, запити щодо коментарів та вклю-
чення коментарів в остаточний проект стандарту 
мають здійснюватися технічними комітетами зі 
стандартизації, а в разі їх відсутності – організа-
ціями, що мають відповідний науково-технічний 
досвід у цій сфері. У разі схвалення остаточного 
проекту національного стандарту центральний 
орган виконавчої влади з питань стандартизації 
повинен приймати рішення про його прийняття.

Запропонований підхід дасть змогу створити 
дієві організаційно-правові передумови для 
нормативного забезпечення заходів, спрямо-
ваних на раціональне використання та охорону 
земель, їх захист від шкідливого антропогенного 
впливу, відтворення і підвищення родючості 
ґрунтів тощо [2].

Але, незважаючи вищезазначене, залиша-
ється відкритим питання про структуру системи 
стандартів щодо охорони земель, їх складу та 
змісту. Справа в тому, що Закон України «Про 
охорону земель» дає лише узагальнений пере-
лік нормативів у галузі охорони земель та від-
творення родючості ґрунтів, не деталізуючи 
їх до рівня окремих нормативних документів 
(стандартів).

Окрім того, нові нормативи в галузі викорис-
тання земель мають розроблятися і прийматися 
з урахуванням наявних нормативних документів 
у галузі охорони природи або (за необхідності) 
передбачати перегляд останніх. Важливим 
завданням є гармонізація наявних та нових нор-
мативів із міжнародними системами стандарти-
зації та оцінки відповідності (ISO, CEN та ін.).

Необхідно також відзначити, що більша час-
тина наявних нормативних документів у галузі 
охорони природи, у тому числі охорони земель, 

розроблялася на базі досягнень радянської 
науки періоду 1960–1980-х років, а тому у них 
знайшов своє втілення затратно-екстенсивний 
підхід до організації землекористування. Напри-
клад, у СРСР був установлений лише один 
норматив, який визначав допустимий рівень 
забруднення ґрунтів шкідливими речовинами, а 
саме ГДК для орного шару ґрунту. Разом із тим 
нормативи гранично допустимих концентрацій 
хімічних забруднювачів у ґрунтах не враховують 
розмаїття ґрунтів, їх буферність, істотно відріз-
няються від діючих у країнах Європи [2].

Потребує певного вдосконалення Укра-
їнський класифікатор нормативних доку-
ментів ДК 004-2003, якому надано чинності 
Наказом Держспоживстандарту України від 
07.04.2003 № 53, адже за його допомогою, 
наприклад, неможливо класифікувати норма-
тиви оптимального співвідношення земельних 
угідь. Водночас згаданий Класифікатор перед-
бачає групу документів «13.080. Якість ґрунту. 
Ґрунтознавство», яка дає змогу описати норма-
тиви гранично допустимого забруднення ґрун-
тів, якісного стану ґрунтів, а також показників 
деградації ґрунтів (табл. 1).

Як бачимо, питання дослідження якісного 
стану ґрунтів нині регламентують 87 націо-
нальних стандартів. Серед них слід виділити, 
перш за все, ДСТУ 4288:2004 «Якість ґрунту. 
Паспорт ґрунту», ДСТУ 4362:2004 «Якість 
ґрунту. Показники родючості ґрунтів», ДСТУ 
3866-99 «Ґрунти. Класифікація ґрунтів за сту-
пенем вторинної солонцюватості», ДСТУ 
3980-2000 «Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни 
та визначення», ДСТУ ISO 11074-1:2004 «Якість 
ґрунту. Словник термінів» (ISO 11074 1:1996, 
IDT), ДСТУ 4521:2006 «Техніка сільськогос-
подарська мобільна. Норми дії ходових сис-
тем на ґрунт», ДСТУ ISO 11269-1:2004 «Якість 
ґрунту. Визначення дії забрудників на флору 
ґрунту» (ISO 11269-1:1993, IDT), ДСТУ ISO 
15175:2004 «Якість ґрунту. Характеристика 
ґрунту відносно охорони ґрунтової води» (ISO 
15175:2004, IDT), ДСТУ ISO 15176:2004 «Якість 
ґрунту. Характеристика вийнятих ґрунтів та 
інших ґрунтових матеріалів, призначених для 
вторинного використання» (ISO 15176:2002, 
IDT), ДСТУ IS 15800:2005 «Якість ґрунту. Харак-
теристика ґрунту щодо експозиції людини» (ISO 
15800:2003, IDT) та ін.

Окремо можна виділити близько 50-ти норма-
тивних документів радянського періоду (ГОСТи, 
санітарні правили і норми, державні будівельні 
норми), що тією чи іншою мірою стосуються 
питань контролю над забрудненням ґрунтів, 
визначення їхнього якісного стану, збереження 
родючого шару ґрунту, рекультивації порушених 
земель тощо.

Зокрема, нормативні засади контролю над 
якісним станом та забрудненістю ґрунтів уста-
новлюють: ГОСТ 17.0.0.01-76 (СТ СЭВ 1364-78) 
«Система стандартов в области охраны при-
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роды и улучшения использования природ-
ных ресурсов. Основные положения»; ГОСТ 
17.0.0.02-79 «Охрана природы. Метрологиче-
ское обеспечение контроля загрязненности 
атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основ-
ные положения»; ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана 
природы. Почвы. Классификация химических 
веществ для контроля загрязнения»; ГОСТ 
17.4.3.03-85 (СТ СЭВ 4469-84) «Охрана при-
роды. Почвы. Общие требования к методам 
определения загрязняющих веществ»; ГОСТ 
17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие 
требования к контролю и охране от загрязнения»; 
ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы. Почвы. 
Общие требования к классификации почв по вли-
янию на них химических загрязняющих веществ»; 
СанПиН 2264-80 «Предельно допустимые кон-
центрации химических веществ в почве (ПДК)»; 
СанПиН 2402-81 «Ориентировочные допусти-
мые концентрации химических веществ в почве 
(ОДК)»; СанПиН 3210-85 «Предельно допусти-
мые концентрации химических веществ в почве 
(ПДК)»; СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные 
нормы допустимых концентраций (ПДК) химиче-
ских веществ в почве»; СанПиН 6229-91 «Пере-
чень предельнодопустимых концентраций (ПДК) 
и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) 
химических веществ в почве» тощо.

В окрему групу слід виділити надзви-
чайно важливі нормативи, пов’язані з рекуль-
тивацією порушених земель та збережен-
ням родючого шару ґрунту, зокрема, ГОСТ 
17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Тре-
бования к охране плодородного слоя почвы 
при производстве земляных работ», ГОСТ 
17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требова-
ния к определению норм снятия плодородного 
слоя почвы при производстве земляных работ», 
ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. 
Классификация нарушенных земель для рекуль-
тивации», ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. 

Земли. Общие требования к рекультивации 
земель», ГОСТ 17.4.2.02-83 «Почвы. Номен-
клатура показателей пригодности нарушенного 
плодородного слоя почв для землевания», ГОСТ 
17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Класси-
фикация вскрышных и вмещающих пород для 
биологической рекультивации земель», ГОСТ 
17.5.1.06-84 «Охрана природы. Земли. Класси-
фикация малопродуктивных угодий для земле-
вания», ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. 
Рекультивация земель. Общие требования к 
землеванию» тощо.

Практично відсутні стандарти, які б установ-
лювали нормативи оптимального співвідно-
шення земельних угідь, хоча до них можна опо-
середковано віднести деякі державні будівельні 
норми і правила, що визначають норми відве-
дення земель для тих чи інших видів забудови, 
зокрема: ДБН 360-92 «Містобудування. Плану-
вання та забудова міських і сільських поселень»; 
ДБН Б.2.4-4-97 «Планування і забудова сіль-
ських поселень. Планування та забудова малих 
сільськогосподарських підприємств та селян-
ських (фермерських) господарств»; ДБН Б.2.4-1-
94 «Планування і забудова сільських поселень»; 
ДБН Б.2.4-3-95 «Планування і забудова сільських 
поселень. Генеральні плани сільськогосподар-
ських підприємств»; СН 468-74 «Нормы отвода 
земель для железных дорог»; СН 474-75 «Нормы 
отвода земель для мелиоративных каналов»; 
ДБН В.2.3-16-2007 «Споруди транспорту. Норми 
відведення земельних ділянок для будівни-
цтва (реконструкції) автомобільних доріг»; СН 
452-73 «Нормы отвода земель для магистральных 
трубопроводов»; СН 455-73 «Нормы отвода 
земель для предприятий рыбного хозяй-
ства»; СН 457-74 «Нормы отвода земель для 
аэропортов»; СН 461-74 «Нормы отвода земель 
для линии связи»; СН 465-74 «Нормы отвода 
земель для электрических сетей напряжением 
0,4-500 кВ» тощо.

Таблиця 1
Класифікація нормативних документів за класом  

«13. Довкілля. Захист довкілля та здоров’я людини. Безпека» групи  
«13.080. Якість ґрунту. Ґрунтознавство» згідно з ДК 004-2003

Підгрупа нормативних 
документів

Назва підгрупи  
нормативних документів

Кількість діючих 
нормативних документів

13.080.01
Якість ґрунту та ґрунтознавство взагалі 
(охоплює також забрудненість, ерозію, 
виродженість тощо)

13

13.080.05 Досліджування ґрунтів узагалі (охоплює 
також відбирання проб) 5

13.080.10 Хімічні характеристики ґрунтів 35
13.080.20 Фізичні властивості ґрунтів 7
13.080.30 Біологічні властивості ґрунтів 16
13.080.40 Гідрологічні властивості ґрунтів 8

13.080.99
Інші стандарти стосовно якості ґрунту 
(охоплює також сільськогосподарські 
аспекти стосовно ґрунтів та повторне 
використання ґрунтів)

3
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Сучасний стан нормування у галузі охорони 
земель в Україні не можна вважати задовільним. 
Наявні нормативні документи характеризуються 
безсистемністю, розпорошеністю та фрагмен-
тарністю і не охоплюють усіх напрямів норму-
вання, передбачених ст. 30 Закону України «Про 
охорону земель». Це вимагає кардинального 
вдосконалення організаційно-правового забез-
печення процедур розроблення, затвердження, 
перевірки і перегляду нормативів у галузі охо-
рони земель на рівні національних стандартів. 
Має бути розроблена концепція нормування і 
стандартизації в галузі охорони земель

Держкомземом України здійснювалися неодно-
разові спроби встановлювати вимоги до окремих 
видів документації із землеустрою під виглядом т. 
зв. «еталонів», «указівок» або «методичних реко-
мендацій» (усі перераховані накази та вказівки 
Держкомзему були скасовані наказами Держзе-
магентства України від 06.11.2012 № 551 та від 
21.11.2012 № 583), наприклад:

– Наказ Держкомзему від 16.03.2006 № 103  
«Про затвердження Методичних рекомендацій 
із розроблення проектів землеустрою щодо роз-
межування земель державної та комунальної 
власності»;

– Наказ Держкомзему від 18.07.2008 № 177  
«Про внесення змін до Методичних рекоменда-
цій із розроблення проекту землеустрою щодо 
розмежування земель державної та комунальної 
власності»;

– Наказ Держкомзему від 10.07.2008 № 165  
«Про затвердження Методичних рекомендацій 
із розроблення проекту землеустрою щодо вста-
новлення або зміни меж населеного пункту»;

– Наказ Держкомзему України від 09.02.1998  
№ 12 «Про дотримання вимог чинного законо-
давства під час виконання робіт із питань зем-
леустрою»;

– Указівка Держкомзему України від 
18.03.1998 № 13 «Про вдосконалення землев-
порядних робіт під час виготовлення докумен-
тів, що посвідчують право на земельну ділянку»;

– Наказ Держкомзему України від 
14.04.1999 № 36 «Про внесення змін до Наказу 
Держкомзему України від 09.02.1998 № 12 «Про 
дотримання вимог чинного законодавства під 
час виконання робіт із питань землеустрою»;

– Указівка Держкомзему України від 
15.07.1999 № 11 «Про впровадження Еталону 
проекту відведення земельної ділянки» (цей 
документ упроваджував «Еталон проекту відве-
дення земельної ділянки юридичним та фізич-
ним особам для будь-яких потреб», який був 
затверджений першим заступником Держком-
зему України А.М. Третяком 18.06.1997. Хоча 
цей документ формально не належав до доку-
ментів у сфері стандартизації, він широко засто-
совувався на практиці аж до 2012 р.).

Під час виконання робіт із безоплатного 
оформлення та видачі громадянам України 
державних актів на право власності на земельні 

ділянки протягом 2009–2010 рр. Наказом Держ-
комзему від 08.10.2009 № 534 було затверджено 
«Еталон технічної документації із землеустрою 
щодо складання документів, що посвідчують 
право на земельну ділянку (державного акта на 
право власності на земельну ділянку)».

Передумови для створення сучасної сис-
теми галузевої стандартизації у сферах зем-
леустрою, земельного кадастру, охорони та 
оцінки земель створено Наказом Держком-
зему від 07.02.2009 № 67, яким затверджено 
стандарт СОУ ДКЗР-001:2009 «Правила роз-
роблення нормативних документів, побудови, 
викладення, оформлення та вимоги до змісту 
нормативних документів. Основні положення» 
(набрав чинності з 01.04.2009). Цей стандарт, 
розроблений для розвитку і з урахуванням 
положень основоположних стандартів націо-
нальної стандартизації, установлює правила 
розроблення, приймання, зміни та скасування 
нормативних документів центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері земельних відносин.

Указаний документ визначає порядок здій-
снення таких процедур: організація розроблення 
стандартів; розроблення першої редакції проекту; 
розроблення остаточної редакції проекту; затвер-
дження та надання чинності стандарту; державна 
реєстрація та видання стандарту тощо.

Відповідно до вимог СОУ ДКЗР-001:2009, 
було розроблено та схвалено три нормативних 
документи:

– СОУ ДКЗР 00032632-012:2009 «Оцінка 
земель. Правила розроблення технічної доку-
ментації з нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів» (надано чинності Наказом 
Деркомзему від 24.06.2009 № 335);

– СОУ 00032632-004:2009 «Землеустрій. 
Проекти землеустрою щодо організації і встанов-
лення меж територій історико-культурного при-
значення. Правила розроблення» (надано чин-
ності Наказом Деркомзему від 17.07.2009 № 375);

– СОУ ДКЗР 00032632-005:2009 «Земле-
устрій. Проекти землеустрою щодо створення 
водоохоронних зон. Правила розроблення» 
(надано чинності Наказом Деркомзему від 
17.07.2009 № 375).

Окремою сферою стандартизації та норму-
вання є топографо-геодезичні та картографічні 
роботи, в якій нині діє понад 80 норматив-
них документів. Наказом Мінприроди Укра-
їни від 05.11.2009 затверджено окремий СОУ 
74.2-00013735-0002:2009 «Правила розро-
блення нормативних документів у сфері топо-
графо-геодезичної та картографічної діяль-
ності».

До важливих нормативних документів у 
галузі топографо-геодезичної діяльності, що 
затверджувалися Мінекоресурсів України та 
Укргеодезкартографією та знаходять широке 
застосування при виконанні робіт із землеу-
строю, належать:
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– «Інструкція з топографічного знімання у 
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-
2.04-02-97)» (Наказ від 08.04.1998 № 56);

– Умовні знаки для топографічних планів 
масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500 (ГКНТА-
2.04-02-98) (Наказ від 03.08.2001 № 295);

– «Умовні знаки для топографічної карти 
масштабу 1:10000» (Наказ від 09.07.2001 № 254);

– «Положення про порядок установ-
лення місцевих систем координат» (Наказ від 
02.07.2001 № 245);

– «Про затвердження Кодексу устале-
ної практики «Структура та зміст Держав-
ного реєстру географічних назв» (Наказ від 
19.06.2009 № 59, чинний з 01.07.2009);

– «Інструкція про порядок контролю і при-
ймання топографо-геодезичних та картографіч-
них робіт» (Наказ від 16.02.2000 № 19);

– «Класифікатор інформації, яка відобра-
жається на топографічних планах масшта-
бів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» (Наказ від 
08.03.2000 № 25);

– «Про затвердження Кодексу усталеної 
практики. Керівний технічний матеріал із виго-
товлення та приймання цифрової топографічної 
карти» (Наказ від 23.11.2008 № 148);

– «Про затвердження Кодексу усталеної 
практики. Зображення державного кордону та 
меж адміністративно-територіального устрою 
України на топографічній карті» (Наказ від 
24.11.2008 № 151).

Окрім того, Наказом Мінагрополітики України 
від 01.09.2014 № 322 прийнято та надано чинності 

з 1 вересня 2014 р. СОУ 71.12-37-941:2014 «Гео-
графічна інформація. Просторова прив’язка 
за географічними ідентифікаторами» та СОУ 
71.12-37-944:2014 «База топографічних даних. 
Загальні вимоги».

Окрему групу становлять нормативні доку-
менти в галузі охорони праці під час проведення 
землевпорядних та топографо-геодезичних 
робіт, які переважно приймалися ще в радян-
ський період, зокрема: «Правила по технике без-
опасности на топографо-геодезических рабо-
тах. ПТБ-88» (затверджені Колегією ГУГК СРСР 
09.02.1989 № 2/21); ДНАОП 0.05-3.10-80 (НПАОП 
74.2-3.10-80) «Типовые отраслевые нормы 
бесплатной выдачи специальной одежды, спе-
циальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты рабочим и служащим, занятым 
на геологических, топографо-геодезических, 
изыскательских, землеустроительных работах и 
в картографическом производстве» тощо.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даномунапрямку. Отже, 
можна зробити висновки, що землевпорядне 
нормування повинно здійснюватися не лише 
для забезпечення досягнення вузькоспеціалі-
зованої, «земельно-правової» мети – забезпе-
чення раціонального використання, охорони та 
відтворення земель, а й для досягнення мети 
значно ширшої – забезпечення раціонального 
використання, охорони та відтворення всіх при-
родних ресурсів (вод, лісів, корисних копалин 
тощо), охорони природних комплексів, довкілля 
у цілому, життя та здоров’я людини.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Мартин А.Г., Євсюков Т.О. Сучасний стан та пропозиції щодо нормування у галузі охорони земель в 

Україні. Землеустрій і кадастр. 2008. № 1. С. 21–27.
2. Мартин А.Г., Колесник В.І. Проблеми створення галузевої системи стандартизації у сферах землеу-

строю, охорони та оцінки земель. Землеустрій і кадастр. 2009. № 4. С. 12–22.
3. Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 р. № 858-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. 

№ 36. Ст. 282.
4. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. № 962-IV. Відомості Верховної Ради України. 

2003. № 29. Ст. 1431.
5. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. № 2408-III. Відомості Верховної Ради України. 

2001. № 31. Ст. 145.


