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ПЕРЕДМОВА 

 
 

Навчально-методичний посібник укладено згідно з нав-
чальною програмою з курсу «Землевпорядне та лісовпоряд-
не планування» для студентів географічного факультету, 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки для 
ОКР «Магістр» (Галузь знань: 18 «Виробництво і технології», 
спеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього сере-
довища»). 

Землевпорядне та лісовпорядне планування є нав-
чальною дисципліною, яка вивчає теоретичні та практичні 
основи раціонального використання та охорони земельних 
та лісових ресурсів, проведення планування із землевпо-
рядкування та лісовпорядкування, розроблення заходів щодо 
прогнозування збалансованого використання цих земель у 
межах як великих так і малих адміністративно-територіаль-
них утвореннях. 

Метою є вивчення закономірностей використання землі 
та лісу як територіального базису, природного ресурсу і 
основного засобу виробництва. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є раціо-
нальне планування, використання та охорона земельних та 
лісових ресурсів, створення сприятливого екологічного сере-
довища та поліпшення природних ландшафтів цих екосис-
тем. Також, предметом дисципліни є вивчення закономірно-
стей організації території і засобів виробництва, нерозривно 
пов’язаних із землею та лісом, і зумовлені ними методи, 
способи і прийоми складання планів, обґрунтування і здій-
снення проектів, схем землеустрою та лісоустрою. 

Міждисциплінарні зв’язки є із географією, економікою, 
земельним правом, земельним і лісовим кадастром, геоде-
зією, кресленням, державним контролем та моніторингом 
земель і лісів, геоінформаційними системами, екологією, гео-
логією, ґрунтознавством, основами сільськогосподарського 
виробництва та ін. 
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Головними завданнями дисципліни є: 
 вивчити законодавчу, теоретичну та практичну бази із 

землевпорядного та лісовпорядного планування; 
 освоїти методики техніко-економічного обґрунтування, 

формування та організації території, землеволодінь і 
землекористувань; 

 складання планів, схем і проектів земле- та лісоустрою 
для сільського та лісового господарства; 

 оволодіти методами наукових досліджень, підходами 
організації території та формування правового режиму 
земле- та лісокористування; 

 розроблення системи заходів щодо збереження і від-
новлення земельних та лісових ресурсів, попередження 
деградації земель від негативних явищ; 

 комплексне поєднання лісівничих, технологічних та еко-
номічних знань для розробки техніко-економічного плану 
підприємства лісового господарства. 
 
У результаті навчання студенти повинні: 

знати: 
1) основи землевпорядного та лісовпорядного планування; 
2) принципи організації і планування робіт по земле- та 

лісовпорядкуванню; 
3) правовий режим земель сільськогосподарського призна-

чення; 
4) методи наукових досліджень, за якими проводять пла-

нування і проектування земель та лісів; 
5) головні види земле- та лісовпорядкування та їхню суть; 
6) особливості землевпорядного проектування при між-

господарському, внутрішньогосподарському та відокрем-
леному землевпорядкуванні; 

7) основи лісовпорядкування та планування виробництва 
у лісовому господарстві; 

8) особливості планування, як функції управління лісами 
та лісовим господарством та принципи планування 
заходів, спрямованих на підвищення ефективності від-
творення і використання лісових ресурсів; 
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9) особливості проведення польових і камеральних лісо-
впорядних робіт; 

10) основні положення правового та законодавчого викори-
стання земель лісового призначення. 

вміти: 
1) виділяти, розподіляти, розраховувати та аналізувати 

плани і проекти сільськогосподарських та лісогосподар-
ських підприємств;  

2) обґрунтовувати планові та проектні рішення зі створення 
і вдосконалення організації території, землеволодінь і 
землекористувань, територіальної організації сільсько-
господарського та лісового виробництв відповідно до 
умов різних регіонів країни і форм власності на землю; 

3) складати плани, схеми і проекти земле- та лісовпоряд-
кування; 

4) прогнозувати і планувати раціональне використання зе-
мель сільськогосподарського та лісового господарств; 

5) проводити геоекологічне обґрунтування планування лі-
согосподарських природно-техногенних геосистем; 

6) розробляти системи заходів щодо збереження, віднов-
лення та охорони земельних та лісових ресурсів, а також 
попередження деградації цих ресурсів від негативних 
явищ; 

7) проводити польові на камеральні земле- та лісовпорядні 
роботи під час земле- та лісовпорядкування. 

володіти: 
1) вмінням інтегрувати теоретико-прикладні і практичні 

знання з курсу для здійснення земле- і лісовпорядного 
планування та проектування; 

2) навичками проведення земле- і лісовпорядних робіт; 
3) вмінням обґрунтовувати планові та проектні рішення зі 

створення і вдосконалення землеволодінь, землекори-
тувань, територіальної організації сільсько- та лісогоспо-
дарського виробництв відповідно до умов різних регіонів 
країни і форм власності на землю; 
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4) вмінням складати плани, схеми і проекти щодо земле- 
та лісовпорядкування; 

5) навичками щодо прогнозування і планування раціональ-
ного використання земель сільсько- та лісогосподар-
ського призначення; 

6) вмінням здійснювати геоекологічне обґрунтування пла-
нування земле- та лісогосподарських екосистем, а також 
розробляти системи заходів щодо збереження, віднов-
лення і охорони земельних та лісових ресурсів, а також 
попередження деградації цих земель від негативних 
явищ; 

7) приймати обґрунтовані рішення та нести відповідаль-
ність за результати своєї професійної діяльності; 

8) дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, 
принципів академічної і професійної доброчесності, норм 
безпечної життєдіяльності та здорового способу життя. 
 
При викладанні курсу використано такі методи навчання: 

а) словесні – лекція, дискусія, консультація, пояснення, 
бесіда, ілюстрація, демонстрація; лекційна форма включає: 
проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів із 
землевпорядного та лісовпорядного планування по питан-
нях лекцій; 

б) наочні – презентація, ілюстрування лекційного мате-
ріалу рисунками, схемами, картами, картосхемами, графіка-
ми і таблицями; 

в) практичні – проведення практичних занять, що перед-
бачає організацію навчальної роботи для отримання нових 
знань, які включають: інструктаж техніки безпеки (у польовий 
період), наочний метод, пошуковий метод, демонстраційний 
метод, статистичний метод, розрахунковий метод, картогра-
фічний метод, порівняльно-географічний метод, історичний 
метод; 

г) методи контролю і самоконтролю – усний, письмо-
вий, тестовий. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Землевпорядне планування 

Тема 1. Загальні відомості про землевпорядне планування, 
землевпорядкування та землеустрій. 

Тема 2. Землевпорядкування та його зв’язок з іншими дис-
циплінами. 

Тема 3. Планування використання та охорони земель, як 
функція управління земельним фондом України. 

Тема 4. Теоретичні основи організації планування робіт по 
землевпорядкуванню та землевпорядному проекту-
ванні. 

Тема 5. Територіальний землеустрій (міжгосподарське зем-
левпорядкування). 

Тема 6. Внутрішньогосподарський землеустрій сільського-
сподарських землеволодінь і землекористувань. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Лісовпорядне планування 

Тема 7. Лісовпорядне планування як складова частина пла-
нування. 

Тема 8. Основні положення лісового кодексу України. 
 
Зауваження та побажання щодо навчально-методичного 

посібника просимо надсилати за адресою: Україна, 79007, 
м. Львів, вул. Дорошенка, 41, кімн. 66, Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка, географічний факультет, 
кафедра конструктивної географії і картографії, Е-mail: cgc. 
dep.geography@lnu.edu.ua. 
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ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

 
 

В основу лекційного курсу покладено два змістових мо-

дулі, які налічують вісім лекцій. Структура кожної лекції вклю-

чає розширений план, коротку анотацію та ключові слова до 
викладеного матеріалу, посилання на літературу, яку реко-

мендовано та використано для підготовки їх до читання. 
Окремим пунктом стоять описові і тестові завдання, які 

повною мірою відображають висвітлений матеріал. Дані 
завдання служать для самостійної підготовки студентів-ма-

гістрів до написання модулів та іспиту з курсу “Землевпо-

рядне та лісовпорядне планування”. 
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПЛАНУВАННЯ 

 

 

ЛЕКЦІЯ 1 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ 
ПЛАНУВАННЯ, ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА 
ЗЕМЛЕУСТРІЙ 

 

1.1. Суть землевпорядного та лісовпорядного плану-

вання. Структура курсу. 

Розкрито суть землевпорядного та лісовпорядного пла-

нування як навчальної дисципліни. Подано мету, предмет, 
основні завдання та міждисциплінарні зв’язки. Дана струк-

тура курсу, зокрема лекційний курс, практикум та семінар-

ські заняття, методи контролю та список рекомендованої 
літератури. 
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1.2. Поняттєво-термінологічний апарат. 
Визначення землевпорядкування та землеустрою, їхніх 

спільних та відмінних рис. Тлумачення термінів: прогноз, 
схема, проект, план, планування, планування землекористу-
вання, планування використання та охорони земель, прогно-
зування, генеральний план забудови, генеральна схема пла-
нування, кадастр, земельний кадастр, державний земельний 
кадастр. 

1.3. Поділ земель за цільовим призначенням. 
Основні завдання, які стоять перед суспільством щодо 

використання земель. Обов’язки власників землі і земле-
користувачів, у тому числі орендаторів. Поділ земель за 
цільовим призначенням. Землі сільськогосподарського при-
значення. Землі житлової та громадської забудови. Землі 
природно-заповідного та іншого природоохоронного призна-
чення. Землі оздоровчого призначення. Землі рекреаційного 
призначення. Землі історико-культурного  призначення. Землі 
лісового фонду. Землі водного фонду. Землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призна-
чення. Структура земельного фонду України. 

1.4. Теоретичні основи землевпорядкування та 
землеустрою. Поняття, особливості і структура земле-

впорядних робіт. 
Поняття, особливості і структура землевпорядних робіт. 

Основні землевпорядні дії по землевпорядкуванню. Нові 
види землевпорядних дій. Закон України «Про землеустрій»: 
суть, мета, завдання. Види землеустрою та їх суть. Мета та 
основні завдання землеустрою. Основні принципи землеуст-
рою. Землевпорядні роботи: суть, структура проведення. 
Вишукувальні роботи. Обстежувальні вишукувальні роботи. 
Проектні (планувальні) роботи по землевпорядкуванню. По-
льові роботи. Камеральні роботи. Землевпорядні роботи, 
що виконують на сучасному етапі. 

Література: 3; 5; 8; 10; 17; 18; 20–22; 38; 39; 42; 43. 
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Описові завдання 

1. Суть та мета землевпорядного та лісовпорядного плану-
вання. 

2. Основні завдання дисципліни «Землевпорядне та лісо-
впорядне планування». 

3. Предмет та міждисциплінарні зв’язки навчальної дис-
ципліни «Землевпорядне та лісовпорядне планування». 

4. Що таке землевпорядкування та землеустрій? 
5. Завдання сучасного землевпорядкування. 
6. Що Ви розумієте під поняттями «прогноз», «схема», 

«проект»? 
7. Що Ви розумієте під поняттями «план», «планування», 

«планування землекористування»? 
8. Планування використання і охорони земель. 
9. Що таке «прогнозування» та які виділяють прогнози? 

10. Що таке «генеральний план забудови» та «схема земле-
впорядкування»? 

11. Що являє собою «генеральна схема планування» тери-
торії України? 

12. Які стоять завдання перед суспільством відносно зе-
мель? 

13. Що повинні здійснювати власники землі і землекори-
стувачі, в тому числі орендатори? 

14. Охарактеризуйте землі сільськогосподарського призна-
чення. 

15. Охарактеризуйте землі житлової та громадської забу-
дови. 

16. Охарактеризуйте землі водного та лісового фонду. 
17. Охарактеризуйте землі промисловості, транспорту, зв’яз-

ку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
18. Виділіть найважливіші землевпорядні дії щодо земле-

впорядкування. 
19. Ким і за рахунок кого здійснюється землевпорядкуван-

ня? 
20. З ініціативи кого здійснюється розробка землевпорядних 

проектів? 
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21. Якою є основна мета Закону України «Про земле-
устрій»? 

22. Яким є завдання Закону «Про землеустрій»? 
23. Які землевпорядні дії відносяться до прогнозного і 

передпроектного виду землеустрою? 
24. Охарактеризуйте територіальний землеустрій. 
25. Охарактеризуйте внутрішньогосподарський землеустрій. 
26. Мета та завдання землеустрою. 
27. Виділіть п’ять найважливіших принципів, на яких базу-

ється землеустрій. 

Тестові завдання 

* * * 
У чому суть «землевпорядного та лісовпорядного плану-

вання»: 

1) наука, яка пов’язана із вивченням раціонального вико-

ристання земельних і лісових ресурсів, проведення плану-
вання із землевпорядкування та лісовпорядкування і розроб-

лення заходів щодо прогнозування використання цих земель; 
2) дисципліна, яка пов’язана із вивченням теоретичних 

та практичних основ раціонального використання та охорони 

земельних і лісових ресурсів, проведення планування із 
землевпорядкування та лісовпорядкування, розроблення 
заходів щодо прогнозування використання цих земель у 
межах адміністративно-територіальних одиниць; 

3) науковий напрям, який пов’язаний із вивченням тео-

ретичних та практичних основ використання земельних і 
лісових ресурсів та проведення планування із землевпо-

рядкування та лісовпорядкування. 

* * * 

Метою «землевпорядного та лісовпорядного плануван-
ня» є: 

1) вивчення закономірностей використання землі та 
лісу як територіального базису, природного ресурсу і основ-

ного засобу виробництва; 
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2) дослідження стану та використання землі та лісу як 
територіального базису, природного ресурсу і суспільного 
багатства; 

3) проведення аналізу та вивчення закономірностей 
використання земельних та лісових ресурсів як терито-
ріального базису та основного засобу виробництва. 

* * * 
Які завдання із перечислених не відповідають дисцип-

ліні «землевпорядне та лісовпорядне планування»: 

1) вивчити законодавчу, теоретичну та практичну бази 
із землевпорядного та лісовпорядного планування; 

2) освоїти методику техніко-економічного обґрунтування, 
формування та організації території де розташовані землі; 

3) поєднання лісівничих, технологічних та економічних 
знань для розробки техніко-економічного обґрунтування 
лісового господарства. 

* * * 
Яке твердження предмету навчальної дисципліни «зем-

левпорядне та лісовпорядне планування» є правильним: 

1) раціональне використання та охорона земельних та 
лісових ресурсів, створення сприятливого екологічного сере-
довища та поліпшення природних ландшафтів; 

2) вивчення закономірностей організації території і 
засобів виробництва, нерозривно пов’язаних із землею та 
лісом, і зумовлені ними методи, способи і прийоми скла-
дання планів, обґрунтування і здійснення проектів і схем 
землеустрою та лісоустрою; 

3) збалансоване використання та охорона ресурсів і 
створення задовільного стану середовища, а також поліп-
шення ландшафтів на яких утворилися ці ресурси. 

* * * 
З якими дисциплінами має зв’язки навчальна дисци-

пліна «землевпорядне та лісовпорядне планування»: 
1) географія, економіка, земельне право, земельний і 

лісовий кадастр, геодезія, креслення; 
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2) економіка землекористування, державний контроль 
та моніторинг земель і лісів, екологія, геологія, ґрунтознав-
ство, техноекологія; 

3) географія, економіка, екологія, геологія, ґрунтознав-
ство, земельне право, земельний і лісовий кадастр, геодезія, 
креслення, державний контроль та моніторинг земель і лісів, 
основи сільськогосподарського виробництва. 

* * * 
Що таке «землевпорядкування»: 
1) це система заходів, спрямованих на здійснення поло-

жень земельного законодавства, рішень рад щодо органі-
зації використання та охорони земель, створення сприятли-
вого екологічного середовища і поліпшення природних 
ландшафтів; 

2) це система державних заходів по реалізації земель-
ного законодавства, спрямованого на організацію повного 
та раціонального використання земель, а також засобів 
виробництва, нерозривно пов’язаних із землею з метою 
ефективного суспільного виробництва; 

3) це сукупність соціально-економічних та екологічних 
заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин 
та раціональної організації території адміністративно-тери-
торіальних утворень, суб’єктів господарювання, що здійсню-
ються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку 
продуктивних сил. 

* * * 
Що таке «землеустрій»: 

1) це система заходів, спрямованих на здійснення поло-
жень земельного законодавства, рішень рад щодо організації 
використання та охорони земель, створення сприятливого 
екологічного середовища і поліпшення природних ланд-
шафтів; 

2) це система державних заходів по реалізації земель-
ного законодавства, спрямованого на організацію повного 
та раціонального використання земель, а також засобів 
виробництва, нерозривно пов’язаних із землею з метою 
ефективного суспільного виробництва; 
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3) це сукупність соціально-економічних та екологічних 
заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин 
та раціональної організації території адміністративно-тери-
торіальних утворень, суб’єктів господарювання, що здійсню-
ються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку 
продуктивних сил. 

* * * 
Назвіть завдання сучасного землевпорядкування: 

1) забезпечення соціальної функції землеволодіння та 
землекористування; 

2) досягнення комплексності розвитку території; 
3) забезпечення платності землеволодіння та земле-

користування; 
4) економічного стимулювання раціонального викори-

стання та охорони земель; 
5) відповіді 1–4; 
6) відповіді 2, 3. 

* * * 
Сформулюйте завдання, які стоять перед суспільством 

щодо використання земель: 
1) забезпечити використання земель так, щоб зупинити 

процеси деградації, відновити і поліпшити стан земель; 
2) організувати використання земель так, щоб, зупи-

нити процеси деградації ґрунтів, їх відновити і поліпшити; 
3) забезпечити підвищення ефективності виробництва 

за рахунок організації раціонального землеволодіння і земле-
користування. 

* * * 
Земельний кодекс передбачає проведення: 
1) землеустрою, моніторингу земель, державного зе-

мельного кадастру та економічного стимулювання; 
2) землевпорядкування, раціонального використання 

земель, земельного кадастру та екологічного стимулювання; 
3) землеустрою, збалансованого дослідження земель, 

земельного кадастру та економічного стимулювання. 
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* * * 
Планування використання та охорони земель це: 
1) діяльність уповноважених органів державної влади 

та місцевого самоврядування, яка полягає у створенні та 
впровадженні перспективних програм (схем) використання 
й охорони земельних ресурсів з урахуванням екологічних, 
економічних, історичних, географічних, демографічних та 
інших особливостей конкретних територій, а також у прий-
нятті та реалізації на їх основі відповідних рішень; 

2) діяльність уповноважених органів самоврядування, 
яка полягає у створенні та впровадженні перспективних 
програм використання й охорони земельних ресурсів з ураху-
ванням екологічних, економічних, географічних та інших 
особливостей конкретних територій; 

3) діяльність уповноважених органів державної влади 
та місцевого самоврядування, яка полягає у створенні та 
впровадженні перспективних схем використання й охорони 
земельних ресурсів, а також у прийнятті та реалізації на їх 
основі відповідних рішень. 

* * * 
Прогноз це: 
1) загальний план побудови, організації чого-небудь; 
2) науково-обґрунтоване передбачення, що дає випе-

реджаючу інформацію про розвиток певних процесів, явищ 
у майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни його 
існування; 

3) розроблений план створення чого не будь, який вклю-
чає в себе опис, креслення, макети. 

* * * 
Схема це: 
1) загальний план побудови, організації чого-небудь; 
2) науково-обґрунтоване передбачення, що дає випе-

реджаючу інформацію про розвиток певних процесів, явищ 
у майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни його 
існування; 
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3) розроблений план створення будь-чого, що включає 
в себе опис, креслення, макети. 

* * * 
Проект це: 
1) загальний план побудови, організації будь-чого; 
2) науково-обґрунтоване передбачення, що дає ви-

переджаючу інформацію про розвиток певних процесів, 
явищ у майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни 
його існування; 

3) розроблений план створення будь-чого, що включає 
в себе опис, креслення, макети. 

* * * 
План це: 
1) загальний план побудови, організації будь-чого; 
2) розроблений план створення будь-чого, що включає 

в себе опис, креслення, макети; 
3) система заздалегідь опрацьованих на певний строк 

виробничих, будівельних, фінансових, культурних та інших 
заходів, праць. 

* * * 
Планування це: 
1) функція, що розв’язує проблеми обмежень у вико-

ристанні земель через урахування обмежених ресурсів сус-
пільства; 

2) планування використання землі впродовж довгих 
періодів; 

3) діяльність місцевого самоврядування, яка полягає у 
створенні та впровадженні перспективних програм викори-
стання й охорони земельних ресурсів з урахуванням особли-
востей конкретних територій. 

* * * 
Планування землекористування це: 
1) функція, що розв’язує проблеми обмежень у вико-

ристанні земель через урахування обмежених ресурсів 
суспільства; 
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2) планування використання землі впродовж довгих 
періодів таким чином, щоб воно якнайкраще відповідало 
цілям проектів і побажанням місцевого населення та збері-
гало природні ресурси; 

3) діяльність місцевого самоврядування, яка полягає у 
створенні та впровадженні перспективних програм викори-
стання й охорони земельних ресурсів з урахуванням особли-
востей певних територій. 

* * * 
Прогнозування це: 
1) спосіб, при якому використовується накопичений у 

минулому досвід та поточні припущення з метою визначення 
майбутнього; 

2) науково-обґрунтоване передбачення, що дає випе-
реджаючу інформацію про розвиток певних процесів, явищ 
у майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни його 
існування; 

3) спосіб передбачення, що дає випереджаючу інфор-
мацію про розвиток певних процесів, явищ у майбутньому, 
про альтернативні шляхи і терміни його існування. 

* * * 
Які використовують прогнози на сучасному етапі? 

1) економічні, соціальні, розвитку конкуренції; 
2) розвитку науково-технічного прогресу, розвитку техно-

логії; 
3) розвитку суспільства, розвитку сільського господарст-

ва; 
4) енергетичні, статистичні, екологічні, технологічні; 
5) відповіді 1–3. 

* * * 
Метою прогнозування управлінських рішень є: 
1) отримання науково-обґрунтованих варіантів тенденцій 

розвитку показників якості, елементів витрат та інших показ-
ників, використовуваних при розробці перспективних планів і 
проведені науково-дослідних і дослідно-конструктивних робіт, 
а також розвитку всієї системи менеджменту; 
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2) отримання прогнозних варіантів тенденцій розвитку 
показників якості, елементів витрат, використовуваних при 
розробці перспективних планів і проведені дослідно-кон-
структивних робіт, а також розвитку всієї системи менедж-
менту; 

3) отримання можливих варіантів тенденцій розвитку 
показників якості сировини, елементів витрат та інших показ-
ників, використовуваних при розробці перспективних планів і 
проведені науково-дослідних і дослідно-конструктивних робіт, 
а також розвитку усієї системи менеджменту. 

* * * 
Генеральний план це: 
1) розробка середньострокової перспективи викорис-

тання земель з врахуванням діючого Генплану забудови; 
2) довгострокова перспективна розробка використання 

земель з врахуванням діючого Генплану забудови; 
3) заключна частина забудови, яка повинна регламен-

тувати порядок використання земель до вступу у дію за-
проектованих заходів або спосіб використання земель 
сільськогосподарського призначення. 

* * * 
Схема землевпорядкування це: 
1) розробка середньострокової перспективи викорис-

тання земель з врахуванням діючого Генплану забудови; 
2) довгострокова перспективна розробка використання 

земель з врахуванням діючого Генплану забудови; 
3) заключна частина забудови, яка повинна регламен-

тувати порядок використання земель до вступу у дію за-
проектованих заходів або спосіб використання земель 
сільськогосподарського призначення. 

* * * 
Що визначає «генеральна схема планування території 

України»? 

1) довгострокову перспективну розробку використання 
земель з врахуванням діючого Генплану забудови; 
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2) планувальну частину забудови, яка повинна регла-
ментувати порядок використання земель до вступу у дію 
запроектованих заходів або спосіб використання земель 
сільськогосподарського призначення; 

3) пріоритети та концептуальні вирішення планування і 
використання території країни, вдосконалення систем роз-
селення та забезпечення сталого розвитку населених пунк-
тів, розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транс-
портної інфраструктури, формування національної екологіч-
ної мережі.  

* * * 
Кадастр це: 
1) упорядкована геоінформаційна система про правове, 

природне, господарське, економічне та просторове поло-
ження об'єктів, що підлягають обліку у системі відповідного 
рівня управління;  

2) система обліку кількості та якості земель, яка при-
значена для забезпечення державних органів влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ 
і громадян вірогідними й необхідними відомостями про 
природний, господарський стан і правовий режим земель; 

3) єдина державна система земельно-кадастрових робіт, 
яка встановлює процедуру визнання факту виникнення чи 
припинення права власності на земельні ділянки і права 
користування ними та містить сукупність відомостей і доку-
ментів про місце розташування та правовий режим цих 
ділянок. 

* * * 
Земельний кадастр це: 
1) упорядкована геоінформаційна система про правове, 

природне, господарське, економічне та просторове поло-
ження об’єктів, що підлягають обліку у системі відповідного 
рівня управління; 

2) система обліку кількості та якості земель, яка при-
значена для забезпечення державних органів влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ 
і громадян вірогідними й необхідними відомостями про 
природний, господарський стан і правовий режим земель; 
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3) єдина державна система земельно-кадастрових робіт, 
яка встановлює процедуру визнання факту виникнення чи 
припинення права власності на земельні ділянки і права 
користування ними та містить сукупність відомостей і доку-
ментів про місце розташування та правовий режим цих 
ділянок. 

* * * 
Державний земельний кадастр це: 
1) упорядкована геоінформаційна система про правове, 

природне, господарське, економічне та просторове поло-
ження об'єктів, що підлягають обліку у системі відповідного 
рівня управління;  

2) система обліку кількості та якості земель, яка при-
значена для забезпечення державних органів влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ 
і громадян вірогідними й необхідними відомостями про 
природний, господарський стан і правовий режим земель; 

3) єдина державна система земельно-кадастрових робіт, 
яка встановлює процедуру визнання факту виникнення чи 
припинення права власності на земельні ділянки і права 
користування ними та містить сукупність відомостей і доку-
ментів про місце розташування та правовий режим цих 
ділянок. 

* * * 
Що повинна мати система раціонального використання 

земель? 

1) природоохоронний, ресурсозберігаючий, відтворю-
вальний характер і передбачати збереження ґрунтів, обме-
ження негативного впливу на них, а також рослинний і 
тваринний світ, геологічні породи, водні джерела та інші 
компоненти природного середовища; 

2) природоохоронний, енергозберігаючий, відновлю-
вальний характер збереження ґрунтів, обмеження впливу 
на них, а також рослинний і тваринний світ, геологічні породи, 
водні джерела та інші компоненти природного середовища; 
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3) охоронний, зберігаючий, відтворювальний характер 
і передбачати збереження ґрунтів, обмеження негативного 
впливу на них, а також рослинний і тваринний світ, геоло-
гічні породи, водні джерела та інші компоненти природного 
середовища. 

* * * 
Власники землі і землекористувачі, в тім числі оренда-

тори повинні здійснювати: 
1) раціональну організацію території та збереження і 

підвищення родючості ґрунтів, а також поліпшення інших 
корисних властивостей землі; 

2) захист земель від різних процесів їх руйнування та 
від заростання сільськогосподарських угідь чагарниками і 
дрібноліссям, погіршення культуртехнічного стану земель; 

3) рекультивацію порушених земель, заходи щодо під-
вищення їхньої родючості та поліпшення інших корисних 
властивостей землі та тимчасову консервацію деградованих 
сільськогосподарських угідь; 

4) відповіді 1, 3; 
5) відповіді 1, 2, 3. 

* * * 
Скільки категорій земель виділяють в межах України за 

основним цільовим призначенням? 

1) шість; 
2) сім; 
3) вісім; 
4) девять; 
5) немає правильної відповіді. 

* * * 
Землі сільськогосподарського призначення складаються: 

1) з сільськогосподарських та несільськогосподарських 
угідь; 

2) з угідь, сіножатей, пасовищ; 
3) з ріллі, сіножатей, пасовищ, перелогів, багаторічних 

насаджень; 
4) з угідь, сіножатей, пасовищ, перелогів, багаторічних 

насаджень. 
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* * * 
До сільськогосподарських угідь відносять: 
1) ріллю, сіножаті, пасовища, сади, виноградники, інші 

багаторічні насадження; 
2) орні землі, сіножаті, пасовища, перелоги, багаторічні 

насадження; 
3) ріллю, сіножаті, пасовища, перелоги, багаторічні на-

садження. 
* * * 

До земель житлової та громадської забудови належать: 
1) землі під житловою забудовою, землі під відкритими 

розробками, кар’єрами, шахтами, землі комерційного та 
іншого використання, землі громадського призначення та 
землі змішаного використання, землі, які використовуються 
для транспорту та зв’язку, землі, які використовуються для 
технічної інфраструктури, землі відпочинку; 

2) землі під житловою забудовою та громадського при-
значення, землі під відкритими розробками, кар’єрами, 
шахтами та землі змішаного використання, землі, які вико-
ристовуються для транспорту та зв’язку, землі, які викори-
стовуються для технічної інфраструктури, землі відпочинку; 

3) землі під житловою забудовою, під відкритими роз-
робками, кар’єрами, шахтами, комерційного та іншого вико-
ристання, громадського призначення і змішаного викори-
стання, землі, які використовуються для транспорту та зв’яз-
ку, землі, які використовуються для технічної інфраструк-
тури. 

* * * 
Землі природно-заповідного фонду це: 
1) ділянки суші і водного простору з природними комп-

лексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, 
екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, 
яким відповідно до закону надано статус територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду; 

2) територія з природними комплексами та об’єктами, 
що мають природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, 
рекреаційну та іншу цінність; 
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3) територія суходолу і водного простору з природними 
комплексами, що мають природоохоронну, екологічну, науко-
ву, естетичну, рекреаційну, яким відповідно до закону надано 
статус територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

* * * 
До земель природно-заповідного та іншого природо-

охоронного призначення належать: 
1) природні території та об’єкти (природні заповідники, 

національні природні парки, біосферні заповідники, регіо-
нальні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи), а 
також штучно створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні 
парки, заповідні урочища, парки-пам’ятки; 

2) природні заповідники, національні природні парки, 
біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказ-
ники, пам’ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, 
дендрологічні парки, парки-пам’ятки; 

3) природні території та об’єкти (природні заповідники, 
національні природні парки, біосферні заповідники, заказ-
ники, заповідні урочища), а також штучно створені об’єкти 
(ботанічні сади, регіональні ландшафтні парки, пам’ятки 
природи, дендрологічні парки, парки-пам’ятки. 

* * * 
До земель природно-оздоровчого призначення нале-

жать: 
1) землі, що мають природні лікувальні властивості, які 

використовуються або можуть використовуватися для профі-
лактики захворювань і лікування людей; 

2) природна територія, що має мінеральні та термальні 
води, лікувальні грязі, озокерит, ропу лиманів та озер, кліма-
тичні та інші природні умови, сприятливі для лікування, 
медичної реабілітації та профілактики захворювань; 

3) особливо цінні та унікальні природні ресурси, які 
зустрічаються в Україні, мають обмежене поширення та є 
особливо сприятливими та ефективними для використання 
з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики 
захворювань. 
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* * * 
До земель рекреаційного призначення належать: 
1) землі, які використовуються для організації відпочинку 

населення, туризму та проведення спортивних заходів; 
2) земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень 

населених пунктів, навчально-туристських та екологічних 
стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті тери-
торіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної 
культури і спорту та інших аналогічних об’єктів; 

3) землі, які зустрічаються на території України, мають 
обмежене поширення та природні лікувальні властивості, 
які використовуються або можуть використовуватися для 
профілактики захворювань та відпочинку людей; 

4) землі, які використовуються для організації відпочинку 
населення, туризму та проведення спортивних заходів і 
включають: земельні ділянки зелених зон і зелених насад-
жень населених пунктів, навчально-туристських та екологіч-
них стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті 
територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізич-
ної культури і спорту та інших аналогічних об’єктів. 

* * * 
До земель лісового фонду належать: 
1) вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою 

рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються 
для потреб лісового господарства; 

2) лісові землі, чагарники; 
3) вкриті лісовою рослинністю, не вкриті лісовою рослин-

ністю, нелісові землі, чагарники, багаторічні насадження, 
спеціальні лісові масиви. 

* * * 
До земель водного фонду належать: 
1) моря, річки, озера, водосховища, іншими водними 

об’єктами, болотами, а також острови, прибережні захисні 
смуги вздовж морів, річок та навколо водойм; гідротехнічні, 
інші водогосподарські споруди та канали, берегові смуги 
водних шляхів; 
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2) зовнішні та внутрішні води, у тому числі природні 
водотоки (річки, струмки), штучні водотоки (канали, колек-
тори, канави), озера, прибережні замкнуті водойма, лимани, 
ставки, штучні водосховища; 

3) внутрішні води, які включають природні водотоки 
(річки, струмки), штучні водотоки (канали, колектори, канави), 
озера, прибережні замкнуті водойма, лимани, ставки, штучні 
водосховища. 

* * * 
Сучасний земельний фонд України за видами основних 

угідь становить: 
1) сільськогосподарські угіддя (41 788,5 тис. га), ліси й 

інші лісовкриті площі (10 457,5 тис. га), забудовані землі 
(2 459,2 тис. га), відкриті заболочені землі (953,5 тис. га), 
відкриті землі без рослинного покриву (1 055,2 тис. га), води 
(території, вкриті поверхневими водами) (2 420,5 тис. га); 

2) сільськогосподарські угіддя (31 788,5 тис. га), ліси й 
інші лісовкриті площі (20 457,5 тис. га), забудовані землі 
(12 459,2 тис. га), відкриті заболочені землі (953,5 тис. га), 
відкриті землі без рослинного покриву (11 055,2 тис. га), 
води (території, вкриті поверхневими водами) (12 420,5 тис. 
га); 

3) сільськогосподарські угіддя (31 тис. га), ліси й інші 
лісовкриті площі (20 тис. га), забудовані землі (12 тис. га), 
відкриті заболочені землі (953,5 тис. га), відкриті землі без 
рослинного покриву (11 тис. га), води (території, вкриті 
поверхневими водами) (12 тис. га). 

* * * 
Якою є частка сільськогосподарських угідь, у тому числі 

ріллі, багаторічний насаджень, сіножатей і пасовищ в Україні: 
1) сільськогосподарських угідь (69,2 %), у тому числі 

ріллі (50,5 %), багаторічний насаджень (4,5 %), сіножатей і 
пасовищ (13,2 %); 

2) сільськогосподарських угідь (69,2 %), у тому числі 
ріллі (53,5 %), багаторічний насаджень (1,5 %), сіножатей і 
пасовищ (13,2 %); 
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3) сільськогосподарських угідь (79,2 %), у тому числі 
ріллі (53,5 %), багаторічний насаджень (11,5 %), сіножатей 
і пасовищ (13,2 %). 

* * * 
До землевпорядних дій щодо землевпорядкування від-

носять: 
1) розробку прогнозів використання й охорони земель, 

складання схем та проектів землеустрою, встановлення на 
місцевості меж адміністративно-територіальних утворень 
та обґрунтування розміщення і встановлення меж територій з 
особливими природоохоронними, рекреаційними і заповід-
ними режимами, підготовку документів, які посвідчують право 
власності або право користування землею; 

2) розробку планів використання й охорони земель, 
складання прогнозів та проектів земель, встановлення на 
місцевості границь територіальних утворень, підготовку доку-
ментів, які посвідчують право власності або право користу-
вання землею; 

3) складання проектів внутрігосподарського землеустрою 
сільськогосподарських підприємств, організацій та установ, 
фермерських господарств, розробку проектів та іншої земле-
впорядної документації, пов’язаної з використанням та охо-
роною земель, авторський нагляд за здійсненням проектів, 
проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунто-
вих, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земель-
ного фонду. 

* * * 
З реформуванням земельних відносин, при переході 

до ринку, з’явилися такі нові види землевпорядних дій: 
1) виявлення земель, які не використовуються, нераціо-

нально чи неефективно використовуються; формування 
земель запасу; перерозподіл земель між різними формами 
власності, оренда; 

2) встановлення та перерозподіл меж земель, які не 
використовуються, не збалансовано чи неефективно; форму-
вання екологічної мережі земель; рівномірний розподіл 
земель між різними власниками та орендаторами; 



30 Землевпорядне та лісовпорядне планування 

 

3) виявлення не використаних земель та інших земель, 
які нераціонально чи неефективно використовуються; фор-
мування земель, які відносять до запасу; оренда та пере-
розподіл земель між різними формами власності. 

* * * 
Головною метою Закону України «Про землеустрій» є: 

1) забезпечення не раціонального використання та охо-
рони земель, створення сприятливого природного середо-
вища і поліпшення природних агроландшафтів; 

2) забезпечення раціонального використання та охорони 
земель, створення сприятливого екологічного середовища 
і поліпшення природних ландшафтів; 

3) забезпечення збалансованого використання та охо-
рони земель, створення сприятливого екологічного середо-
вища і поліпшення антропогенних ландшафтів. 

* * * 
Назвіть завдання Закону «Про землеустрій»: 
1) здійснення і врегулювання правових, екологічних, 

суспільних та організаційних засад при здійсненні земле-
впорядної справи й спрямування його на забезпечення 
збалансованого використання земель, створення сприятли-
вого, екологічно безпечного довкілля і поліпшення агроланд-
шафтів; 

2) визначаються економічні та екологічні заходи, спря-
мовані на регулювання земельних відносин і раціональну 
організацію території територіальних утворень, суб’єктів 
господарювання, що здійснюються під впливом виробничих 
відносин та розвитку продуктивних сил; 

3) визначення і врегулювання правових, екологічних, 
соціальних та організаційних засад при здійсненні земле-
впорядної діяльності й спрямування його на забезпечення 
раціонального, економічно збалансованого використання 
земель, створення сприятливого, екологічно безпечного 
довкілля і поліпшення ландшафтів. 

* * * 
Назвіть види землеустрою: 
1) прогнозний, передпроектний, територіальний, вну-

трішньогосподарський, зокремлений; 
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2) прогнозний, передпроектний, територіальний, вну-
трішньогосподарський; 

3) прогнозний, передпроектний, міжгосподарський, вну-
трішньогосподарський. 

* * * 
До прогнозних і передпроектних землевпорядних дій 

відносяться: 
1) розробка проектів використання і охорони земельних 

ресурсів, у т. ч. протиерозійних і інших захисних засобів; 
розробка проектів землеустрою областей і всіх регіонів; 
розробка прогнозів, регіональних програм використання і 
відтворення земель; обґрунтування розташування, вста-
новлення і зміни меж територій з особливим туристичним і 
заповідним режимами; 

2) розробка схем використання і охорони земельних 
ресурсів, у т. ч. протиерозійних та інших ґрунтозахисних 
засобів; розробка схем землеустрою областей та окремих 
регіонів; розробка прогнозів, регіональних програм викори-
стання та охорони земель; обґрунтування розміщення, 
встановлення і зміни меж територій з особливим природо-
охоронним, рекреаційним і заповідним режимами; 

3) розробка картосхем використання земель, у т. ч. 
протиерозійних та інших ґрунтозахисних засобів; розробка 
картосхем землеустрою областей та окремих регіонів; роз-
робка прогнозів, регіональних програм використання та 
охорони земель; обґрунтування розміщення, встановлення 
і зміни меж територій з особливим правовим режимом. 

* * * 
Територіальний (міжгосподарський) землеустрій дозво-

ляє: 
1) визначити цільове призначення земель, здійснювати 

міжгалузевий і внутрішньогалузевий розподіл (перерозподіл) 
земельного фонду між конкретними людьми, вдосконалю-
вати землеволодіння і землекористування шляхом утворення 
нових, переустрою та зміні існуючих землекористувань і 
землеволодінь; 
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2) визначити цільове призначення земель, здійснювати 
міжгалузевий і внутрішньогалузевий розподіл (перерозподіл) 
земельного фонду між конкретними суб’єктами; 

3) розподіляти землі між галузями народного господар-
ства, усередині галузей і вдосконалювати землеволодіння і 
землекористування шляхом утворення нових, переустрою і 
зміні існуючих землекористувань і землеволодінь, їх структур 
і систем. 

* * * 
Внутрішньогосподарський землеустрій проводять: 

1) у рамках певних сільськогосподарських підприємств 
і полягає в раціональному розміщенні виробничих одиниць 
і господарських центрів, внутрішніх доріг, організації угідь і 
сівозмін, природоохоронних зон, економічно оптимальному 
устрою території, садів, виноградників, ягідників, кормових 
угідь; 

2) за рахунок систем заходів, направлених на створення 
територіальної основи в межах сільськогосподарських під-
приємств, а також землеволодінь, землекористувань грома-
дян по правильному використанню земель, підвищенню 
культури землеробства, застосування природоохоронної 
технології виробництва та охорони земель; 

3) у рамках великих сільськогосподарських підприємств і 
полягає в розміщенні виробничих одиниць і господарських 
центрів, великих доріг, організації земель і сівозмін, природо-
охоронних зон, економічно оптимальному устрою території, 
садів, виноградників, ягідників, кормових угідь. 

* * * 
Основними завданнями землеустрою є: 
1) реалізація державної політики щодо використання 

та охорони земель; надання інформації; встановлення і 
закріплення на місцевості меж; прогнозування, планування та 
організація раціонального використання та охорони земель; 

2) організація території сільськогосподарських підпри-
ємств; розробка і здійснення системи заходів із землеустрою 
для збереження природних ландшафтів; організація тери-
торії підприємств, установ та організацій; отримання інфор-
мації щодо кількості та якості земель; 
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3) реалізація місцевої політики щодо використання; 
надання інформації всім зацікавленим; встановлення і за-
кріплення на місцевості меж господарств; прогнозування, 
планування та організація раціонального використання та 
охорони земель. 

* * * 
Назвіть принципи землеустрію: 
1) створення умов для реалізації органами влади, орга-

нами місцевого самоврядування та особами конституційних 
прав на землю; забезпечення пріоритету сільськогосподар-
ське землеволодіння і землекористування; забезпечення 
пріоритету вимог екологічної безпеки, охорони земельних 
ресурсів і відтворення родючості ґрунтів, продуктивності 
земель сільськогосподарського призначення, встановлення 
режиму природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 
історико-культурного призначення; 

2) дотримання законності; забезпечення науково-обґрун-
тованого розподілу земельних ресурсів між галузями еконо-
міки; організації використання та охорони земель із враху-
ванням певних зональних умов; 

3) реалізації органами влади, фізичними та юридичними 
особами їхніх конституційних прав на землю; забезпечення 
пріоритету сільськогосподарського землеволодіння і земле-
користування; забезпечення пріоритету вимог екологічної 
небезпеки, охорони природних ресурсів і відтворення їх 
продуктивності, встановлення режиму природоохоронного, 
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призна-
чення. 

* * * 
Назвіть етапи землевпорядних робіт: 
1) первинний, пошуковий, виїзний, камеральний, доку-

ментальний; 
2) вишукувальний, обстежувальний вишукувальний, про-

ектний планувальний, польовий, камеральний; 
3) вишукувальний, польовий, камеральний; 
4) підготовчий, польовий, камеральний. 
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* * * 
Вишукувальні роботи щодо землевпорядкування є: 
1) комплексом дій із вивчення та обстеження об’єктів 

проектування з метою одержання необхідних матеріалів 
для складання схем і проектів землевпорядкування; 

2) обчислювальними і графічними діями із раціональ-
ного розміщення на плані земельних ділянок і визначення 
цифрових величин, які характеризують форму, розміри і 
розміщення цих ділянок з урахуванням природних та еко-
номічних умов об’єктів проектування; 

3) роботами, які виконують безпосередньо на об’єкті 
проектування, що відносять роботи із обстеження земель, 
складанню, погодженню і перенесенню проекту землевпо-
рядкування в натуру, які не можуть проводитися інакше, як 
у полі. 

* * * 
Проектні (планувальні) роботи щодо землевпорядку-

вання є: 
1) комплексом дій із вивчення та обстеження об’єктів 

проектування з метою одержання необхідних матеріалів 
для складання схем і проектів землевпорядкування; 

2) обчислювальними і графічними діями із раціональ-
ного розміщення на плані земельних ділянок і визначення 
цифрових величин, які характеризують форму, розміри і 
розміщення цих ділянок з урахуванням природних та еко-
номічних умов об’єктів проектування; 

3) роботами, які виконують безпосередньо на об’єкті 
проектування, що відносять роботи із обстеження земель, 
складанню, погодженню і перенесенню проекту землевпо-
рядкування в натуру, які не можуть проводитися інакше, як 
у полі. 

* * * 
Польові роботи щодо землевпорядкування є: 
1) комплексом дій із вивчення та обстеження об’єктів 

проектування з метою одержання необхідних матеріалів 
для складання схем і проектів землевпорядкування; 
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2) обчислювальними і графічними діями із раціональ-
ного розміщення на плані земельних ділянок і визначення 
цифрових величин, які характеризують форму, розміри і 
розміщення цих ділянок з урахуванням природних та еко-
номічних умов об’єктів проектування; 

3) вишукувальними і проектними роботами, які викону-
ють безпосередньо на об’єкті проектування, що відносять 
роботи із обстеження земель, складання, погодження і пере-
несення проекту землевпорядкування у натуру, які не 
можуть проводитися інакше, як у полі. 

* * * 
Камеральні роботи щодо землевпорядкування є: 
1) комплексом дій із вивчення та обстеження об’єктів 

проектування з метою одержання необхідних матеріалів 
для складання схем і проектів землевпорядкування; 

2) обчислювальними і графічними діями із раціональ-
ного розміщення на плані земельних ділянок і визначення 
цифрових величин, які характеризують форму, розміри і 
розміщення цих ділянок з урахуванням природних та еко-
номічних умов об’єктів проектування; 

3) роботами із опрацювання вишукувальних матеріалів, 
проектування організації території, оформлення документів, 
які виконують у виробничих приміщеннях проектно-вишуку-
вальних організацій. 

* * * 
Які землевпорядні роботи виконують на сучасному етапі: 
1) складання картосхем та планів використання земель 

на перспективу для різних землеволодінь; міжгалузеве 
землевпорядкування, включаючи всі його різновиди; внутрі-
господарське землевпорядкування; топографо-геодезичні 
та розшукові роботи; 

2) складання схем використання земельних ресурсів 
на перспективу для різних адміністративно-територіальних 
рівнів; міжгосподарське землевпорядкування, включаючи 
всі його різновиди; внутрігосподарське землевпорядкування; 
топографо-геодезичні і обстежувальні роботи; 
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3) облік та оцінка земель; встановлення меж населених 
пунктів; відведення земель для державних і громадських 
потреб; робоче проектування організаційно-господарських, 
агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних заходів; 
робоче проектування рекультивації земель, створення куль-
турних пасовищ, терасування схилів та ін.; картографічні 
роботи. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 2 

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА ЙОГО 

ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Організація та планування робіт із землевпо-

рядкування та землевпорядному проектуванню як 
складових частин землевпорядкування. 

Суть землевпорядного планування та його мета. Зв’я-
зок землевпорядного планування з науковими дисциплінами. 
Організація і планування робіт із землевпорядкування. 
Землевпорядне виробництво. Землевпорядне проектування 
як наукова дисципліна. Проектування територій адміністра-
тивно-територіальних утворень, землеволодінь і землекори-
стувань. Мета проектування. Організація території у процесі 
землевпорядного проектування. Об’єкти землевпорядного 
проектування організації території. Практичне здійснення 
землевпорядних дій. Зв’язок землевпорядного планування 
з державним земельним кадастром. Склад земельного 
кадастру. Зв’язок землевпорядкування з геодезією. 

 
2.2. Державний земельний кадастр. 
Закон України про Державний земельний кадастр (ДЗК). 

Загальні положення закону, які включають: основні терміни, з 
якою метою ведеться, на яких основних принципах базується 
ДЗК як здійснюється регулювання відносин та загальні 
засади ведення ДЗК. Органи ведення державного земель-
ного кадастру: система та їх повноваження. Склад відомо-
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стей державного земельного кадастру, який включає гео-
дезичну та картографічну основу ДЗК; об’єкти ДЗК, вимоги 
до відомостей про об’єкти ДЗК; склад відомостей ДЗК про 
державний кордон України; склад відомостей ДЗК про землі в 
межах територій адміністративно-територіальних одиниць; 
склад відомостей ДЗК про обмеження у використанні земель; 
відомості про земельні ділянки; кадастровий номер земель-
ної ділянки; склад відомостей ДЗК про кадастрове зонування 
земель в межах України; документи, які створюються під 
час ведення ДЗК; класифікатори, довідники та бази даних, 
необхідні для ведення Державного земельного кадастру. 
Ведення державного земельного кадастру включають: під-
стави та основні вимоги щодо внесення відомостей до ДЗК; 
вимоги до документів, які є підставою для внесення відо-
мостей до ДЗК. 

Література: 3; 5; 6; 17; 18; 20; 28; 38; 40; 42; 43. 

Описові завдання 

1. Що таке «землевпорядне планування»? Якою є мета 
«землевпорядного планування»? 

2. Якими є основні завдання та предмет вивчення «земле-
впорядного планування»? 

3. Що являє собою і з яких елементів складається наукова 
дисципліна «організація і планування робіт із земле-
впорядкування»? 

4. Що являє собою наукова дисципліна «землевпорядне 
проектування»? 

5. Що Ви розумієте під «проектуванням територій адміні-
стративно-територіальних утворень, землеволодінь і 
землекористувань»? 

6. Якою є мета проектування? 
7. Що Ви розумієте під організацією території у процесі 

землевпорядного проектування? 
8. Які Ви знаєте об’єкти землевпорядного проектування 

організації території? 
9. Дайте визначення поняттям «державна реєстрація зе-

мельної ділянки», «геоінформаційна система». 
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10. Дайте визначення поняттям «геопросторовий об’єкт», 
«геопросторові дані». 

11. Дайте визначення поняттям «заява в електронній фор-
мі», «індексна кадастрова карта (план)», «кадастрова 
зона», «кадастрова карта (план)». 

12. Дайте визначення поняттям «кадастровий квартал», 
«кадастровий номер земельної ділянки», «режимоутво-
рюючий об’єкт». 

13. Мета ведення державного земельного кадастру (ДЗК). 
14. Принципи ДЗК. 
15. На основі чого здійснюється регулювання відносин при 

веденні ДЗК? 
16. Як здійснюється ведення ДЗК? 
17. Геодезична і картографічна основа ДЗК. 
18. Якими є об’єкти та вимоги до відомостей про об’єкти 

ДЗК? 
19. Яким є склад відомостей ДЗК про землі в межах адмі-

ністративно-територіальних одиниць? 
20. Які включаються відомості до ДЗК про земельні ділянки? 
21. Якими є документи ДЗК, які створюються під час його 

ведення? 
22. Якими є відомості про межі земельної ділянки, що вно-

сяться до ДЗК? 
23. Якими є відомості про цільове призначення земельних 

ділянок, що вносяться до ДЗК? 
24. За заявою кого здійснюється державна реєстрація зе-

мельних ділянок? 
25. Що містить поземельна книга? 
26. Що є підставою для відмови у здійсненні державної 

реєстрації земельної ділянки? 

Тестові завдання 

* * * 
Землевпорядне планування це: 
1) наукова дисципліна, яка вивчає методи проектування 

та планування, і закономірності функціонування землі як 
головного засобу виробництва у сільському та лісовому 
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господарствах, просторового базису і природного ресурсу 
для найповнішого, науково обґрунтованого, раціонального 
та ефективного використання земель; 

2) напрям землевпоряднування, який пов’язаний із вив-
ченням теоретичних та практичних основ раціонального 
використання та охорони земельних ресурсів, розробленням 
заходів щодо прогнозування і планування використання 
земель у межах адміністративно-територіальних одиниць; 

3) діяльність уповноважених органів державної влади 
та місцевого самоврядування, яка полягає у створенні та 
впровадженні перспективних планів використання й охорони 
земельних ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, 
історичних, географічних, демографічних та інших особли-
востей певних територій. 

* * * 
Метою землевпорядного планування є: 

1) вивчення закономірностей організації використання 
землі як територіального базису, природного ресурсу і засобу 
виробництва та прискорення темпів зростання продуктив-
ності праці на основі досягнень науково-технічного прогресу і 
раціонального використання землі, трудових і фінансових 
ресурсів; 

2) забезпечення раціонального використання та охорони 
земель, створення сприятливого екологічного середовища 
і поліпшення природних ландшафтів; 

3) отримання науково-обґрунтованих варіантів тенденцій 
розвитку показників якості, елементів витрат та інших показ-
ників, використовуваних при розробці перспективних планів і 
проведені науково-дослідних і дослідно-конструктивних робіт, 
а також розвитку всієї системи менеджменту. 

* * * 
Землевпорядне планування має зв’язок із такими дисци-

плінами: 
1) землевпорядкуванням, державним земельним када-

стром, плануванням використання та охорони земельних 
ресурсів, геодезією та іншими дисциплінами землевпоряд-
ного профілю; 
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2) землевпорядкуванням, державним земельним када-
стром, плануванням використання та охорони земельних 
ресурсів, геодезією, організацією і плануванням робіт із 
землевпорядкування та землевпорядним проектуванням 
та іншими дисциплінами землевпорядного профілю; 

3) землевпорядкуванням, землеустроєм, державним 
земельним кадастром, земельним правом, плануванням 
використання та охорони земельних ресурсів, геодезією, 
організацією і плануванням робіт із землевпорядкування та 
землевпорядним проектуванням, ґрунтознавством, земель-
ним моніторингом. 

* * * 
Землевпорядкування складається з таких двох частин: 
1) організації і планування робіт із землевпорядкування 

та землевпорядного проектування; 
2) землеустрою та державного земельного кадастру; 
3) землевпорядного планування та планування викори-

стання та охорони земельних ресурсів. 

* * * 
У чому полягає організація і планування робіт із земле-

впорядкування? 
1) вивченні наукових методів організації і планування 

виробничої діяльності в галузі землевпорядкування; 
2) безпосереднє виконання проектних і вишукувальних 

робіт із землевпорядкування та зумовлює необхідність відпо-
відної структури управління, планування робіт, нормування 
та оплати праці, фінансування і господарського розрахунку, 
матеріально-технічного забезпечення, обліку і звітності вико-
нуваних робіт, а також ряду інших заходів щодо раціональ-
ної організації праці; 

3) у планово-організованій діяльності членів суспіль-
ства у сфері землевпорядкування та економічно означає 
прояв існуючих виробничих відносин в організації раціональ-
ного використання землі; 

4) отриманні науково-обґрунтованих варіантів тенденцій 
розвитку показників якості, елементів витрат та інших показ-
ників, використовуваних при розробці перспективних планів і 
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проведені науково-дослідних і дослідно-конструктивних робіт, 
а також розвитку всієї системи менеджменту. 

* * * 
Що передбачають землевпорядні дії в установленому  

законом порядку? 

1) підготовчі роботи, складання, розгляд і затвердження 
плану, перенесення його в натуру, оформлення і видачу 
документів, отримання авторського нагляду; 

2) вишукувальні та польові роботи, складання, розгляд 
і затвердження плану чи проекту, перенесення його на 
природу, оформлення і видачу документів, отримання автор-
ського знаку; 

3) підготовчі роботи, складання, розгляд і затвердження 
проекту, перенесення його в натуру, оформлення і видачу 
документів, авторський нагляд. 

* * * 
Землевпорядне проектування це: 
1) наукова дисципліна, яка вивчає методи проекту-

вання та планування, закономірності функціонування землі 
як головного засобу виробництва в сільському господарстві, 
просторового базису і природного ресурсу для найповнішого, 
науково обґрунтованого, раціонального та ефективного вико-
ристання земель; 

2) система заходів, спрямованих на здійснення положень 
земельного законодавства, рішень рад щодо організації 
використання та охорони земель, створення сприятливого 
екологічного середовища і поліпшення природних ландшаф-
тів; 

3) наукова дисципліна, яка вивчає методи проектування 
та планування, закономірності функціонування землі як 
головного засобу виробництва в сільському та лісовому 
господарстві, просторового базису і природного ресурсу 
для найповнішого, науково обґрунтованого, раціонального 
і ефективного використання земель. 

* * * 
Проектування територій адміністративно-територіальних 

утворень, землеволодінь і землекористувань це: 
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1) формування їхніх меж та організація території ново-
створюваних утворень або землеволодінь і землекористу-
вань чи вдосконалення (ліквідація недоліків) існуючих; 

2) встановлення меж господарств та організація тери-
торії новостворюваних підприємств або землеволодінь і 
землекористувань чи вдосконалення існуючих; 

3) формування їхніх меж та організація території по 
ліквідації новостворюваних утворень або районів чи вдоско-
налення існуючих. 

* * * 
Метою проектування є: 
1) розробити документації і пропозиції до них, які потрібні 

для виконання всіх робіт, пов’язаних зі відновлення або 
вдосконаленням нових адміністративно-територіальних утво-
рень, землеволодінь і землекористувань; 

2) вивчення закономірностей організації використання 
землі як територіального базису, природного ресурсу і засобу 
виробництва та прискорення темпів зростання продуктив-
ності праці на основі досягнень науково-технічного прогресу і 
раціонального використання землі, трудових і фінансових 
ресурсів; 

3) розробити документи і пропозиції до них, які необ-
хідні для організації і виконання всіх робіт, пов’язаних зі 
створенням нових або вдосконаленням існуючих адміні-
стративно-територіальних утворень, землеволодінь і земле-
користувань. 

* * * 
Організація території у процесі землевпорядного про-

ектування передбачає: 
1) раціональне просторове поєднання функціональних 

земельно-територіальних елементів (виробництва, розсе-
лення, природокористування), які об’єднуються структурами 
управління з метою створення і підтримання повноцінного 
середовища проживання людини та виробництва; 

2) формування їхніх меж та організація території ново-
створюваних утворень або землеволодінь і землекористу-
вань чи вдосконалення (ліквідація недоліків) існуючих; 



Лекційний курс 43 

 

3) складання проектів землеустрою, розробку проектів 
та іншої землевпорядної документації, пов’язаної з викори-
станням та охороною земель, авторський нагляд за здійснен-
ням проектів, проведення топографо-геодезичних, карто-
графічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і 
розвідувань земельного фонду. 

* * * 
Системи яких ієрархічних рівнів виступають об’єктами 

землевпорядного проектування організації території: 
1) країна в цілому; АР Крим, область або група районів; 

міські та сільські поселення, об’єднані територіальні громади, 
сільські та селищні ради, землеволодіння та землекористу-
вання; 

2) країна в цілому; область або група районів; міські та 
сільські поселення, сільські та селищні ради, землеволодіння 
та землекористування; 

3) країна в цілому; АР Крим, область або група районів; 
міські та сільські поселення, сільські та селищні ради, 
землеволодіння та землекористування. 

* * * 
З чим пов’язане практичне здійснення землевпорядних 

дій? 

1) із заходами щодо прогнозування та планування вико-
ристання земель у межах великих адміністративно-тери-
торіальних одиниць, на базі яких розробляють проекти зем-
левпорядкування окремих сільськогосподарських підпри-
ємств; 

2) в отриманні науково-обґрунтованих варіантів тенден-
цій розвитку показників якості, елементів витрат та інших 
показників, використовуваних при розробці перспективних 
планів і проведені науково-дослідних і дослідно-конструк-
тивних робіт, а також розвитку всієї системи менеджменту; 

3) складання проектів внутрігосподарського землеустрою 
сільськогосподарських підприємств, організацій та установ, 
фермерських господарств, розробку проектів та іншої земле-
впорядної документації, пов’язаної з використанням та охо-
роною земель. 
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* * * 
Організація і планування робіт щодо землевпорядку-

вання пов’язана з: 
1) прогнозуванням використання земельних ресурсів, а 

також з дисципліною «Земельний кадастр», що містить 
систему необхідних відомостей і документів про правовий 
режим земель, їх розподіл між землевласниками, землекори-
стувачами, за категоріями земель, про якісну характери-
стику і народногосподарську цінність земель; 

2) прогнозуванням використання земель, а також з дис-
ципліною «Земельне право», що містить систему необхід-
них відомостей і документів про правовий режим земель, їх 
розподіл між землевласниками, землекористувачами, за 
категоріями земель; 

3) прогнозуванням використання земельних ресурсів, а 
також з дисципліною «Земельні ресурси», що містить сис-
тему необхідних відомостей і документів про правовий режим 
земель, їх розподіл між землевласниками, землекористу-
вачах, за категоріями земель. 

* * * 
До складу земельного кадастру відносять: 
1) кадастрове районування; кадастрове знімання; боніту-

вання та оцінка ґрунтів; еколого-економічну оцінку земель; 
грошову оцінку ґрунтів; державну реєстрацію земельних 
ділянок; облік кількості та якості земель; 

2) кадастрове зонування; кадастрове знімання; боніту-
вання ґрунтів; економічну оцінку земель; грошову оцінку 
земельних ділянок; державну реєстрацію земельних ділянок; 
облік кількості та якості земель; 

3) кадастрове зондування; кадастрове картографування; 
бонітування земель; економічну оцінку земель; грошову 
оцінку земельних ділянок; районну реєстрацію земельних 
ділянок; облік кількості та якості земель. 

* * * 
Державна реєстрація земельної ділянки це: 

1) внесення до кадастру відомостей про формування 
земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового знаку; 
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2) внесення до державного земельного кадастру перед-
бачених відомостей про формування земельної ділянки та 
присвоєння їй кадастрового номера; 

3) внесення до державного земельного кадастру перед-
бачених деталей про закріплення земельної ділянки та при-
своєння їй кадастрового знаку. 

* * * 
Геоінформаційна система це: 

1) інформаційна система, що забезпечує збирання, 
аналіз, моделювання та надавання просторових геоданих; 

2) інформаційна система, що забезпечує збирання, об-
роблення, аналіз, моделювання та постачання геопросто-
рових даних; 

3) автоматизована система, що забезпечує збирання, 
оброблення, аналіз, моделювання та постачання геопросто-
рових даних. 

* * * 
Геопросторовий об’єкт це: 

1) об’єкт, що характеризується певним положенням на 
Землі і визначений у встановленій системі координат; 

2) об’єкт реального світу, що характеризується певним 
місцеположенням на Землі і визначений у встановленій 
системі просторово-часових координат; 

3) об’єкт реального світу, що характеризується певним 
місцеположенням і встановленій у системі просторово-
часових координат. 

* * * 
Заява в електронній формі це: 

1) заява про отримання відомостей з кадастру про 
земельну ділянку, яка формується і подається через держав-
ний портал адміністративних послуг, у тому числі через 
інтегровану з ним геоінформаційну систему центрального 
органу влади, що реалізує державну політику у сфері зе-
мельних взаємовідносин; 

2) заява про отримання відомостей із земельного када-
стру про земельний пай, яка формується і подається через 
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державний портал адміністративних послуг, у тому числі 
через геоінформаційну систему центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері зе-
мельних відносин; 

3) заява про отримання відомостей з ДЗК про земельну 
ділянку, яка формується і подається через єдиний держав-
ний портал адміністративних послуг, у тому числі через 
інтегровану з ним інформаційну систему центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері земельних відносин. 

* * * 
Індексна кадастрова карта (план) це: 

1) викреслений документ, що відображає місце розта-
шування, нумерацію кадастрових зон і кварталів та вста-
новлюється для присвоєння кадастрових точок земельним 
ділянкам і ведення кадастрової карти чи проекту; 

2) топографічний документ, що відображає розташу-
вання, меж і нумерацію кадастрових пунктів і кварталів та 
використовується для присвоєння кадастрових номерів 
земельним ділянкам і ведення кадастрової документації; 

3) картографічний документ, що відображає місцезна-
ходження, межі і нумерацію кадастрових зон і кварталів та 
використовується для присвоєння кадастрових номерів 
земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану). 

* * * 
Кадастровий квартал це: 

1) незначна територія, що визначається з метою органі-
зації кадастрової нумерації та межі якої збігаються з природ-
ними або штучними межами; 

2) компактна територія, що визначається з метою раціо-
нальної організації кадастрової нумерації та межі якої, як 
правило, збігаються з природними або штучними межами; 

3) невелика територія, що створюється з метою органі-
зації кадастрової нумерації та межі якої, як правило, збіга-
ються з штучними межами. 
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* * * 
Кадастровий номер земельної ділянки це: 

1) незначна, індивідуальна, що не повторюється на всій 
території України, послідовність цифр та знаків, яка присвою-
ється земельній ділянці і зберігається за нею протягом 
усього часу існування; 

2) індивідуальна, що не повторюється на всій території 
України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється 
земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберіга-
ється за нею протягом усього часу існування; 

3) компактна, індивідуальна, що не повторюється на 
всій території країни, послідовність цифр та знаків, яка 
присвоюється ділянці під час її реєстрації і зберігається за 
нею протягом незначного часу існування. 

* * * 
Режимоутворюючий об’єкт це: 

1) об’єкт природного або антропогенного утворення, 
під яким або навколо якого у зв’язку з його набутими 
властивостями встановлюються обмеження у використанні 
земель; 

2) об’єкт природного або штучного походження, під яким 
та (або) навколо якого у зв’язку з його природними або набу-
тими властивостями згідно із законом встановлюються обме-
ження у використанні земель; 

3) об’єкт природного походження, під яким та (або) 
навколо якого у зв’язку з його природними властивостями 
згідно із законом встановлюються обмеження у використанні 
земель. 

* * * 
Метою ведення державного земельного кадастру є: 
1) публічне забезпечення органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, фізичних осіб при: регу-
люванні земельних кадастрів; управлінні земельними ділян-
ками; організації охорони земель; здійсненні землевпоряд-
кування; проведенні оцінки ґрунтів; формуванні та веденні 
містобудівного кадастру; справлянні плати за землю; 
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2) інформаційне забезпечення органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридич-
них осіб при: регулюванні земельних відносин; управлінні 
земельними ресурсами; організації раціонального викори-
стання та охорони земель; здійсненні землеустрою; прове-
денні оцінки землі; формуванні та веденні містобудівного 
кадастру, кадастрів інших природних ресурсів; справлянні 
плати за землю; 

3) інформаційне забезпечення органів місцевої влади 
та органів державного самоврядування, фізичних та юри-
дичних осіб при: регулюванні земельних ділянок; управлінні 
природними ресурсами; організації раціонального викори-
стання та охорони ґрунтів; проведенні оцінки землі; форму-
ванні та веденні містобудівного кадастру, кадастрів інших 
природних ресурсів; справлянні плати за землю. 

* * * 
Назвіть принципи державного земельного кадастру: 
1) обов’язковості внесення відомостей про всі його 

землі; поєднання методології ведення; об’єктивності, досто-
вірність відомостей; внесення відомостей на підставі та 
відповідно до Закону «Про природні ресурси»; відкритості 
відомостей ДЗК, законності одержання, поширення і збері-
гання; безперешкодність внесення до кадастру відомостей 
про об’єкти; документування всіх відомостей; 

2) обов’язковості внесення відомостей про всі його 
об’єкти; єдності методології ведення; об’єктивності, досто-
вірності та повноти відомостей; внесення відомостей до 
кадастру виключно на підставі та відповідно до Закону; 
відкритості та доступності відомостей кадастру, законності 
їхнього одержання, поширення і зберігання; безперервності 
внесення до кадастру відомостей про об’єкти, що зміню-
ються; документування всіх відомостей; 

3) достовірність внесення відомостей про об’єкти; мето-
дології єдиного ведення; позитивність, достовірності та пов-
ноти відомостей; внесення відомостей до кадастру виключно 
на підставі та відповідно до Закону; відкритості та доступ-
ності відомостей кадастру, законності їх одержання, поши-



Лекційний курс 49 

 

рення і зберігання; безперервності внесення до кадастру 
відомостей про об’єкти; документування всіх відомостей. 

* * * 
На основі чого здійснюється регулювання відносин при 

веденні Державного земельного кадастру? 

1) відповідно до Конституції України, Земельного ко-
дексу України, Закону про Земельне право, законів України 
«Про землевпорядкування», «Про оцінку ґрунтів», «Про гео-
дезичну і картографічну діяльність», інших законів України 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів; 

2) відповідно до Конституції України, Земельного ко-
дексу України, Закону про державний земельний кадастр, 
законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», 
«Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», 
«Про захист персональних даних», інших законів України 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів; 

3) відповідно до Конституції України, Лісового кодексу 
України, Закону про державний земельний кадастр, законів 
України «Про землеустрій», «Про оцінювання земель», «Про 
топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про 
захист даних», інших законів України та прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів. 

* * * 
Ведення державного земельного кадастру передбачає: 
1) створення відповідної державної геодезичної основи, 

яка встановлюється та надається відповідно до Кодексу; 
внесення відомостей про суб’єкти кадастру; внесення ви-
правлень до відомостей про об’єкти кадастру; схематизація 
та систематизації відомостей про об’єкти кадастру; 

2) створення відповідної державної геодезичної основи 
та картографічного плану, який визначається та надається 
відповідно до Кодексу; внесення поправок про об’єкти ка-
дастру; внесення виправлень до відомостей про суб’єкти 
кадастру; оброблення та схематизація відомостей про об’єкти 
кадастру; 

3) створення відповідної державної геодезичної та карто-
графічної основи, яка визначається та надається відповідно 
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до Закону; внесення відомостей про об’єкти кадастру; вне-
сення змін до відомостей про об’єкти кадастру; оброблення 
та систематизації відомостей про об’єкти кадастру. 

* * * 
До повноважень центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері 
земельних відносин, належать: 

1) ведення та адміністрування ДЗК; погодження надання 
висновків за результатами проведення державної експертизи 
програм і проектів з питань ведення та адміністрування 
ДЗК, матеріалів і документації ДЗК; 

2) нормативно-правове забезпечення у сфері ДЗК; здій-
снення інших повноважень згідно із Законом «Про державний 
земельний кадастр»; 

3) здійснення підготовки земельно-кадастрової докумен-
тації; внесення до ДЗК та надання відомостей про землі, 
розташовані у межах державного кордону України, територій 
АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, 
сіл, селищ, міст; здійснення державної реєстрації земельних 
ділянок, обмежень в їхньому використанні. 

* * * 
До повноважень центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, 
належать: 

1) ведення та адміністрування ДЗК; погодження надання 
висновків за результатами проведення державної експертизи 
програм і проектів з питань ведення та адміністрування 
ДЗК, матеріалів і документації ДЗК; 

2) нормативно-правове забезпечення у сфері ДЗК; здій-
снення інших повноважень згідно із Законом «Про державний 
земельний кадастр»; 

3) здійснення підготовки земельно-кадастрової докумен-
тації; внесення до ДЗК та надання відомостей про землі, 
розташовані у межах державного кордону України, територій 
АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, 
сіл, селищ, міст; здійснення державної реєстрації земельних 
ділянок, обмежень в їхньому використанні. 
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4) ведення поземельних книг та надання витягів із ДЗК 
про земельні ділянки; організація здійснення на відповідній 
території робіт із землеустрою та оцінки земель, що прово-
дяться з метою внесення відомостей до ДЗК. 

* * * 
До державного земельного кадастру включають такі 

відомості про картографічну основу: 
1) склад документів, що відображаються на картогра-

фічній основі; термін створення картографічної сітки; відо-
мості про предмет картографування; масштаб (різкість) 
картографічної основи; система прямокутних координат 
картографічної основи; 

2) склад відомостей, що відображаються на картогра-
фічній основі; дата створення картографічної основи; відо-
мості про особу, яка створила картографічну основу; масш-
таб (точність) картографічної основи; система координат 
картографічної основи; 

3) склад картографічної основи, що відображаються; 
дата створення картографічного плану; відомості про земе-
льну ділянку; масштаб (точність) картографічної основи; 
система географічних координат картографічної основи. 

* * * 
Назвіть об’єкти державного земельного кадастру: 
1) землі та акваторії в межах державного кордону Украї-

ни; землі в межах території регіонів; обмеження у шкідливому 
використанні земель; земельний тариф; 

2) землі в межах державного кордону України; землі в 
межах території адміністративно-територіальних одиниць; 
обмеження у використанні ґрунтів; земельні ресурси; 

3) землі в межах державного кордону України; землі в 
межах території адміністративно-територіальних одиниць; 
обмеження у використанні земель; земельна ділянка. 

* * * 
Назвіть вимоги до відомостей про об’єкти державного 

земельного кадастру: 
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1) мають відповідати задекларованим характеристикам 
об’єктів у території, визначеним з точністю відповідно до 
державних норм, стандартів та правил, технічних та еко-
номічних регламентів; 

2) мають відповідати встановленим характеристикам 
об’єктів у натурі чи на місцевості, визначеним з допуском 
відповідно до районних стандартів, норм та законів, техніч-
них регламентів; 

3) мають відповідати існуючим характеристикам об’єктів 
у натурі (на місцевості), визначеним з точністю відповідно 
до державних стандартів, норм та правил, технічних регла-
ментів. 

* * * 
До державного земельного кадастру вносяться такі 

відомості про державний кордон України: 
1) топографо-картографічне зображення державного 

кордону України; повні назви суміжних іноземних районів; 
опис меж прикордонних держав; інформація про документи, 
на підставі яких встановлено державний кордон України; 
дані щодо натуралізації державного кордону України; 

2) графічне зображення державного кордону України; 
повні назви суміжних іноземних держав; опис меж прикор-
донної смуги; інформація про документи, на підставі яких 
встановлено державний кордон України; дані щодо демар-
кації державного кордону України; 

3) графічне зображення державного кордону України; 
детальні назви суміжних іноземних держав; опис меж 
прикордонної території; інформація про закони, на підставі 
яких встановлено державний кордон України; дані щодо 
демаркації державного кордону України. 

* * * 
Яким є склад відомостей державного земельного када-

стру про землі в межах територій адміністративно-терито-
ріальних одиниць? 

1) найменування та опис меж адміністративно-терито-
ріальних районів; площа земельних утворень в межах 
території адміністративно-територіальної одиниці; повне най-
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менування окремих адміністративно-територіальних одиниць; 
інформація про закони, на підставі яких встановлені та 
змінені межі адміністративно-територіальних одиниць; 

2) найменування та опис меж адміністративно-терито-
ріальних районів; площа земель в межах території адмі-
ністративно-територіальної одиниці; повне найменування 
суміжних адміністративно-територіальних одиниць; інфор-
мація про акти, на підставі яких встановлені та змінені межі 
адміністративно-територіальних одиниць; 

3) відомості про категорії земель у межах адміністра-
тивно-територіальної одиниці; відомості про угіддя адміні-
стративно-територіальної одиниці; відомості про економічну 
та нормативну грошову оцінку земель в межах території 
адміністративно-територіальної одиниці; відомості про боні-
тування ґрунтів адміністративно-територіальних одиниць. 

* * * 
Які відомості про обмеження у використанні земель 

включаються до державного земельного кадастру? 

1) огляд; опис меж; площа; зміст встановлення; рисунок 
режимоутворюючого об’єкта – контури, назви та характе-
ристики, що обумовлюють встановлення заборон; інфор-
мація про документи, на підставі яких встановлено обме-
ження у відведення земель; 

2) вид; опис меж; площа; зміст обмеження; опис 
режимоутворюючого об’єкта – контури, назви та характе-
ристики, що обумовлюють встановлення обмежень; інфор-
мація про документи, на підставі яких встановлено обме-
ження у використанні земель; 

3) стан; опис; площа об’єкту; зміст обмеження; опис 
режимоутворюючого об’єкта – контури, назви та склад, що 
обумовлюють встановлення обмежень; характеристика доку-
ментів, на підставі яких встановлено заборону у використанні 
земель. 

* * * 
Які відомості про земельні ділянки включаються до 

державного земельного кадастру? 
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1) кадастровий номер; місце розташування; опис меж; 
площа; міри ліній по периметру; координати поворотних 
точок меж; дані про прив’язку поворотних точок меж до 
пунктів державної геодезичної мережі;  

2) дані про якісний стан земель та про бонітування 
ґрунтів; відомості про інші об’єкти ДЗК, до яких територіально 
входить земельна ділянка; цільове призначення; склад угідь 
із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв; 

3) відомості про обмеження у використанні земельних 
ділянок; відомості про частину земельної ділянки, на яку 
поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної 
ділянки; нормативна грошова оцінка; інформація про доку-
ментацію із землеустрою та оцінки земель; 

4) кадастровий номер; місце розташування; опис меж; 
дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів; 
відомості про інші об’єкти ДЗК, до яких територіально вхо-
дить земельна ділянка; цільове призначення; відомості про 
обмеження у використанні земельних ділянок; нормативна 
грошова оцінка; інформація про документацію із земле-
устрою та оцінки земель. 

* * * 
Назвіть документи державного земельного кадастру 

(ДЗК), які створюються під час його ведення: 

1) індексні карти (плани) України, областей, районів, 
сіл, селищ, міст; індексні карти (плани) зони, кадастрового 
кварталу; кадастрові карти (плани) АР Крим, областей, райо-
нів, сіл, селищ, міст, інші тематичні карти (плани), перелік 
яких встановлюється порядком ведення ДЗК; проземельні 
книги; 

2) індексні кадастрові карти (плани) України, АР Крим, 
областей, районів, сіл, селищ, міст; індексні кадастрові 
карти (плани) кадастрової зони, кадастрового кварталу; 
кадастрові карти (плани) АР Крим, областей, районів, сіл, 
селищ, міст, інші тематичні карти (плани), перелік яких 
встановлюється порядком ведення ДЗК; поземельні книги; 

3) індексні кадастрові плани України, областей, районів, 
сіл, селищ, міст; індексні кадастрові плани кадастрової 
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зони, кадастрового кварталу; кадастрові плани, областей, 
районів, сіл, селищ, міст, інші тематичні плани, перелік яких 
встановлюється порядком ведення ДЗК. 

* * * 
Якими є відомості про межі земельної ділянки, що 

вносяться до державного земельного кадастру? 

1) на підставі відповідної документації із формування 
земельних ділянок – у випадках, визначених статтею 79-1 
ЗП України, при їхньому формуванні; на підставі технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земе-
льної ділянки – у разі встановлення меж земельної ділянки 
за її фактичним використанням відповідно до статті 107 ЗП 
України та у разі зміни меж суміжних земельних ділянок їх 
власниками; 

2) на підставі відповідної документації із землеустрою 
щодо формування земельних ділянок – у випадках, 
визначених статтею 79-1 ЗК України, при їх формуванні; на 
підставі технічної документації із землеустрою щодо вста-
новлення меж земельної ділянки у натурі – у разі встанов-
лення меж земельної ділянки за її фактичним використан-
ням відповідно до статті 107 ЗК України та у разі зміни меж 
суміжних земельних ділянок їх власниками; 

3) на підставі технічної документації із землеустрою 
щодо проведення інвентаризації земель – за результатами 
інвентаризації земель; на підставі проектів землеустрою 
щодо організації території земельних часток (паїв) – у разі 
виділення у натурі (на місцевості) земельних ділянок влас-
никам земельних часток (паїв). 

* * * 
Які відомості про цільове призначення земельних діля-

нок вносяться до державного земельного кадастру? 

1) щодо виду використання земельної ділянки в межах 
певної категорії земель: на підставі відповідної докумен-
тації, яка розробляється при формуванні земельних діля-
нок, – щодо земельних ділянок, які формуються; на підставі 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
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яким передбачена зміна її цільового призначення; на підставі 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель; 

2) щодо категорії земель: на підставі відповідної доку-
ментації із землеустрою, яка розробляється при формуванні 
земельних ділянок, – щодо земельних ділянок, які форму-
ються; на підставі проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, яким передбачена зміна її цільового 
призначення; на підставі технічної документації із земле-
устрою щодо інвентаризації земель; 

3) щодо виду використання земельної ділянки в межах 
певної категорії земель: на підставі відповідної документації 
із землеустрою, яка розробляється при формуванні земель-
них ділянок, – щодо земельних ділянок, які формуються; 
на підставі письмової заяви власника земельної ділянки 
державної чи комунальної власності, – у разі зміни виду 
використання земельної ділянки; на підставі проекту земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки, яким перед-
бачена зміна її цільового призначення. 

* * * 
Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється 

за заявою кого: 
1) особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, 

органу місцевого самоврядування надано дозвіл на роз-
роблення документації із землеустрою, що є підставою для 
формування земельної ділянки при передачі її у власність 
чи користування із земель державної чи комунальної влас-
ності, або уповноваженої нею особи; 

2) власника земельної ділянки, користувача земельної 
ділянки державної чи комунальної власності або уповно-
важеної ними особи; 

3) органу виконавчої влади, органу місцевого само-
врядування; 

4) особи, власників та органів виконавчої та місцевої 
влади, які за рішенням влади та місцевого самоврядування 
мають дозвіл на розроблення документів із землеустрою 
на отримання власності на земельну ділянку. 
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* * * 
Що містить поземельна книга: 
1) дату державної реєстрації земельної ділянки; інфор-

мацію про документацію із землеустрою, на підставі якої 
здійснена державна реєстрація земельної ділянки; інфор-
мацію про власників земельної ділянки відповідно до даних 
про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речо-
вих прав на нерухоме майно; дані про бонітування ґрунтів; 

2) кадастровий номер; площу; місцезнаходження; склад 
угідь; цільове призначення; нормативну грошову оцінку; 
відомості про обмеження у використанні земельної ділянки; 
відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поши-
рюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділян-
ки; кадастровий план земельної ділянки; 

3) дату реєстрації орендованої ділянки; інформацію 
про документацію із земельного права, на підставі якої здій-
снена державна реєстрація земельної ділянки; інформацію 
про власників земельної ділянки відповідно до даних про 
зареєстровані речові права у Державному корпусі речових 
прав на рухоме майно; дані про бонітування ґрунтів. 

* * * 
Що є підставою для відмови у здійсненні державної 

реєстрації земельної ділянки? 

1) поділу чи об’єднання земельних сервітутів; якщо 
протягом пів року з дня здійснення реєстрації земельної 
ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини замов-
ника; 

2) поділу чи об’єднання земельних ділянок; якщо протя-
гом трьох місяців з дня здійснення регіональної реєстрації 
земельної ділянки майнове право на неї не зареєстровано 
з вини покупця; 

3) поділу чи об’єднання земельних ділянок; якщо протя-
гом одного року з дня здійснення державної реєстрації 
земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з 
вини заявника. 
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ЛЕКЦІЯ 3 

ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ 

 

3.1. Поняття планування використання й охорони 
земельних ресурсів як функція управлінням земельним 

фондом 

Планування використання й охорони земельних ресур-
сів: суть, об’єкти, завдання та поширення планування. 

3.2. Організація територіального планування на 
сучасному етапі розвитку земельних відносин 

Здійснення програм планування на загальнодержав-
ному рівні. Основні напрями державної політики України в 
цій галузі. Реалізація загальнодержавних програм викори-
стання й охорони земель на регіональному та місцевому 
рівнях. 

3.3. Генеральна схема планування території України 

Генеральна схема планування території України: суть, 
як розробляється, яким принципам відповідає, з чого скла-
дається. Стан використання території України. Основні на-
прями використання території України. Реалізація гене-
ральної схеми. 

3.4. Правові форми галузевого та територіального 
планування використання та охорони земельних ресур-

сів. Державні органи, які ведуть планування викори-

стання земельних ресурсів. Програми використання і 
охорони земель 

Основні форми галузевого та територіального плану-
вання використання: природно-сільськогосподарське району-
вання і зонування земель. Державні органи, які пов’язані з 
розробленням та забезпеченням реалізації загальнодержав-
них та регіональних програм використання і охорони земель. 
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Загальнодержавні програми використання та охорони зе-
мель. Регіональні програми використання та охорони земель. 

3.5. Природно-сільськогосподарське районування 
та зонування земель 

Рекомендації щодо здійснення природно-сільськогоспо-
дарського районування (зонування) земель України: загальні 
положення, побудова природно-сільського районування, 
послідовність здійснення природно-сільськогосподарського 
районування, еколого-господарська характеристика одиниць 
районування. Порядок здійснення природно-сільськогоспо-
дарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших 
видів районування (зонування) земель. Природно-сільсько-
господарське та ерозійне районування в Україні. Суть зону-
вання земель. Здійснення зонування земель в Україні. 

Література: 3; 5; 9; 10; 16; 20; 21; 30; 38; 39; 42. 

Описові завдання 

1. На основі яких положень здійснюється сучасне плану-
вання використання та охорони земель? 

2. Що являє собою планування використання та охорони 
земель? Якими є об’єкти планування? На які землі поши-
рюється планування? 

3. Ким здійснюється планування на загальнодержавному 
та регіональному (місцевому) рівнях? 

4. Що визначає генеральна схема планування території 
України? 

5. З чого складається генеральна схема планування тери-
торії України, та що там описано? 

6. Охарактеризувати використання території України. 
7. Охарактеризувати рівень природно-техногенної безпеки 

території України. 
8. Якими є передумови використання території України? 
9. Види і режими переважного використання території 

України згідно Генеральної схеми. 
10. Провести аналіз реалізації генеральної схеми. 
11. Механізми забезпечення реалізації генеральної схеми. 
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12. Правові форми галузевого та територіального плану-
вання використання та охорони земельних ресурсів. 

13. Яку діяльність ведуть державні органи у сфері плану-
вання використання та охорону земельних ресурсів та 
їх компетенції? 

14. Загальнодержавні та регіональні програми використання 
та охорони земель. 

15. За якою системою здійснюється природно-сільськогоспо-
дарське районування? 

16. Дайте визначення поняттям «природно-сільськогоспо-
дарська зона» і «природно-сільськогосподарська провін-
ція». 

17. Дайте визначення поняттям «природно-сільськогоспо-
дарський округ», «природно-сільськогосподарський рай-
он» і «гірсько-природно-сільськогосподарська область». 

18. На яких трьох стадіях здійснюють природно-сільсько-
господарське районування? 

19. Що відбувається на першій стадії робіт по природно-
сільськогосподарському районуванні? 

20. Що здійснюють на стадії складання схеми природно-
сільськогосподарського районування? 

21. Як виділяють природно-сільськогосподарські провінції? 
22. Яких вимог і правил необхідно дотримуватися при 

визначенні меж природно-сільськогосподарських райо-
нів? 

23. За якими показниками розробляють еколого-господар-
ську характеристику для кожного територіального так-
сона районування? 

24. Які дані відображаються під час проведення природно-
сільськогосподарського районування земель? 

25. Які дані відображаються під час проведення еколого-
економічного районування земель? 

26. Які дані відображаються під час проведення протиеро-
зійного та екологічного районування земель? 

27. За якими критеріями здійснюють еколого-економічне 
районування (зонування) земель? 

28. За якими критеріями здійснюють протиерозійне та еко-
логічне районування (зонування) земель? 



Лекційний курс 61 

 

29. Розкрийте суть ерозійного районування земель. 
30. Що являє собою зонування земель? 

Тестові завдання 

* * * 
Планування використання та охорони земель це: 
1) найважливіша функція державного управління зе-

мельним фондом, наявність якої обумовлена особливою 
екологічною й соціально-економічною значущістю землі як 
основного національного багатства, що знаходиться під 
особливою охороною держави; 

2) найважливішою функцією регіонального управління 
земельними ресурсами, наявність якої обумовлена особли-
вою суспільною й соціально-економічною значущістю землі 
як основного національного багатства, що знаходиться під 
особливою охороною держави; 

3) діяльність уповноважених органів державної влади 
та місцевого самоврядування, яка полягає у створенні та 
впровадженні перспективних програм (схем) використання 
й охорони земельних ресурсів з урахуванням екологічних, 
економічних, історичних, географічних, демографічних та 
інших особливостей конкретних територій. 

* * * 
Об’єктами планування є: 
1) територія всіх адміністративно-територіальних утво-

рень або їх частин чи незначні земельні ділянки, які входять 
у власність; 

2) територія України, території адміністративно-терито-
ріальних утворень або їх частин чи окремі земельні ділянки; 

3) діяльність фізичних та юридичних осіб, органів місце-
вого самоврядування та державних органів щодо викори-
стання й охорони земель. 

* * * 
Планування поширюється на: 
1) на всю територію незалежно від їх використання та 

призначення і форм власності та здійснюється на глобаль-
ному, регіональному і локальному рівнях; 
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2) на всі землі нашої країни незалежно від їх цільового 
призначення і форм власності та здійснюється на загально-
державному, регіональному і місцевому рівнях; 

3) на всю територію України незалежно від їх раціо-
нального використання і форм власності та здійснюється 
на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях. 

* * * 
Завданнями планування є: 

1) визначення короткострокової перспективи розвитку 
певної ділянки на основі суспільних, соціально-економічних 
програм і затвердженої у встановленому порядку земле-
впорядної, будівної, охоронної та іншої документації; 

2) визначення довгострокової перспективи розвитку пев-
ної території на основі екологічних, соціально-економічних 
програм і затвердженої у встановленому порядку землевпо-
рядної, містобудівної, природоохоронної та іншої докумен-
тації; 

3) забезпечення оптимального використання і належної 
охорони земель у різних галузях виробництва та для досяг-
нення інших цілей. 

* * * 
На підставі яких документів здійснюється планування 

на загальнодержавному рівні: 
1) на підставі програм, які розробляються відповідно 

до затверджуваних Верховною Радою України програм еко-
номічного, науково-технічного і соціального розвитку нашої 
країни, спрямованих на забезпечення потреб населення та 
галузей економіки у землі, а також на її раціональне вико-
ристання й охорону; 

2) на основі положень Закону «Про охорону навколиш-
нього природного середовища», Земельного Кодексу, Гене-
ральної схеми планування території України, Закону «Про 
планування і забудову територій»; 

3) на основі положень Закону «Державний земельний 
кадастр», Земельного Кодексу, Генеральної схеми проекту-
вання території України, Закону «Про планування і забудову 
територій». 



Лекційний курс 63 

 

* * * 
Генеральна схема планування території України визна-

чає: 
1) завдання та концептуальні вирішення планування і 

використання території області, вдосконалення систем посе-
лення та забезпечення розвитку населених пунктів, розвитку 
не виробничої, соціальної та техніко-транспортної інфра-
структури, формування національної економічної мережі; 

2) законопроекти та концептуальні вирішення плануван-
ня і використання території регіонів, вдосконалення систем 
поселення та забезпечення поступового розвитку населених 
пунктів, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфра-
структури, формування національної екологічної мережі; 

3) пріоритети та концептуальні вирішення планування і 
використання території країни, вдосконалення систем роз-
селення та забезпечення сталого розвитку населених пунк-
тів, розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транспорт-
ної інфраструктури, формування національної екологічної 
мережі. 

* * * 
Генеральна схема планування території України скла-

дається з текстових та графічних матеріалів, у яких наве-
дено: 

1) результати екологічного стану використання території 
України; визначено основні напрями відновлення території 
України; викладено завдання щодо реалізації Генеральної 
схеми; 

2) загальні дані аналізу ситуації території України; 
визначено основні схеми використання території України; 
викладено завдання щодо реалізації Генеральної схеми; 

3) результати аналізу стану використання території 
України; визначено основні напрями використання території 
України; викладено пропозиції щодо реалізації Генеральної 
схеми. 

* * * 
Чим характеризується санітарно-епідемічний та екологіч-

ний стан території України та рівень природно-техногенної 
безпеки? 
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1) викривленою структурою господарського комплексу 
при переважанні виробництв з затратними, екологічно неви-
гідними технологіями; високим рівнем забруднення багатьох 
регіонів, недостатнім розвитком екологічної технології; наяв-
ністю значних територій, що зазнають незрозумілого впливу 
небезпечних геоекологічних процесів; 

2) деформованою структурою господарського комплексу 
при переважанні виробництв з ресурсозатратними, еколо-
гічно небезпечними технологіями; високим рівнем забруд-
нення навколишнього природного середовища багатьох 
регіонів, недостатнім розвитком екологічної інфраструктури; 
наявністю значних територій, що зазнають постійного впливу 
небезпечних геологічних процесів; 

3) деформованою структурою комплексу промисловості 
при переважанні виробництв з ресурсовитратними, еколо-
гічно безпечними технологіями; високим рівнем забруднення 
навколишнього антропогенного середовища багатьох облас-
тей, наявністю незначних територій. 

* * * 
До передумов використання території України, що сприя-

ють її соціально-економічному розвитку, належать: 

1) вигідне геополітичне розташування в центрі Європи; 
достатньо сприятливі природно-кліматичні умови; наявність 
територій з природним станом ландшафтів; якісний стан та 
висока продуктивність земельних угідь; 

2) значні запаси мінеральних ресурсів; розвинутий інте-
лектуальний та науково-технічний потенціал; потужна багато-
галузева виробнича база; розвинута мережа населених 
пунктів; 

3) наявність територій з високим потенціалом соціально-
економічного розвитку; розвинута інженерно-транспортна 
інфраструктура та значна її щільність; унікальний історико-
культурний, туристичний та рекреаційний потенціал; початок 
формування єдиної територіальної системи національної 
екологічної мережі; 

4) вигідне геополітичне розташування; сприятливі при-
родно-кліматичні умови; наявність територій з природним 
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станом; якісний стан та висока продуктивність; значні міне-
ральні ресурси; багатогалузева виробнича база; розвинута 
мережа пунктів; розвинута інженерно-транспортна інфра-
структура та значна її щільність; унікальний історико-куль-
турний потенціал. 

* * * 
Реалізація Генеральна схема планування території 

України передбачає: 
1) на першому етапі передбачається: удосконалення  

законодавчого, наукового, інформаційного, проектного, орга-
нізаційного забезпечення планування території на загально-
державному рівні; організація проведення моніторингу реа-
лізації схеми; 

2) на другому етапі передбачається: здійснення першо-
чергових заходів щодо планування території відповідно до 
вирішень, які забезпечуватимуть досягнення найбільшого 
економічного, соціального та екологічного ефекту; здійснення 
заходів щодо планування території схеми та проведення 
моніторингу її реалізації; 

3) на першому етапі передбачається: удосконалення  

законодавчого, наукового, інформаційного, проектного, орга-
нізаційного забезпечення планування території на загально-
державному рівні; організація проведення моніторингу реа-
лізації схеми; здійснення першочергових заходів щодо плану-
вання території відповідно до вирішень схеми, які забезпе-
чуватимуть досягнення найбільшого економічного, соціаль-
ного та екологічного ефекту; 

4) на другому етапі передбачається здійснення заходів 
щодо планування території відповідно до вирішень схеми 
та проведення моніторингу її реалізації. 

* * * 
Загальнодержавні програми використання та охорони 

земель розробляються: 
1) з метою забезпечення потреб населення і галузей 

екології у землі та її раціонального використання еконо-
міки; розробляються Радою міністрів АР Крим, обласними 
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державними адміністраціями і затверджуються Верховною 
Радою АР Крим та обласними радами; затверджуються 
Верховною Радою України; 

2) Радою міністрів АР Крим, обласними державними 
адміністраціями і затверджуються Верховною Радою АР 
Крим та обласними радами; розробляються Київською і 
Севастопольською міськими державними адміністраціями 
та затверджуються відповідними радами; затверджуються 
Верховною Радою України; 

3) з метою забезпечення потреб населення і галузей 
економіки у землі та її раціонального використання та охо-
рони; розробляються відповідно до програм економічного, 
науково-технічного і соціального розвитку України; затверд-
жуються Верховною Радою України. 

* * * 
Регіональні програми використання та охорони земель 

розробляються: 
1) з метою забезпечення потреб населення і галузей 

екології у землі та її раціонального використання еконо-
міки; розробляються Радою міністрів АР Крим, обласними 
державними адміністраціями і затверджуються Верховною 
Радою АР Крим та обласними радами; затверджуються 
Верховною Радою України; 

2) Радою міністрів АР Крим, обласними державними 
адміністраціями і затверджуються Верховною Радою АР 
Крим та обласними радами; розробляються Київською і 
Севастопольською міськими державними адміністраціями 
та затверджуються відповідними радами; затверджуються 
Верховною Радою України; 

3) Радою міністрів АР Крим, обласними державними 
адміністраціями і затверджуються Верховною Радою АР 
Крим та обласними радами; розробляються Київською і 
Севастопольською міськими державними адміністраціями 
та затверджуються відповідними радами. 

* * * 
Природно-сільськогосподарське районування земель 

це: 
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1) поділ території з урахуванням природних умов та 
агробіологічних вимог сільськогосподарських культур; 

2) поділ земель за цільовим призначенням з урахуван-
ням природних умов, агробіологічних вимог сільськогоспо-
дарських культур, розвитку господарської діяльності та 
пріоритету вимог екологічної безпеки, встановлення вимог 
щодо раціонального використання земель відповідно до 
району, визначення територій, що потребують особливого 
захисту від антропогенного впливу; 

3) поділ території за цільовим використанням з ураху-
ванням природних умов, агробіокліматичних вимог сільсько-
господарських культур, розвитку народної діяльності та 
пріоритету вимог екологічної небезпеки, встановлення вимог 
щодо раціонального використання земель відповідно до 
району, визначення територій, що потребують особливого 
захисту від антропогенного впливу; 

4) є основою для оцінки земель і розробки землевпо-
рядної документації щодо використання та охорони земель. 

* * * 
Яка система таксономічних одиниць природно-сільсько-

господарського районування території України? 

1) пояс, зона, провінція, округ, область, район; 
2) зона (область), провінція, округ, район; 
3) пояс, зона, область, провінція, округ, район; 
4) пояс, зона (область), провінція, округ, район. 

* * * 
Природно-сільськогосподарська зона це: 
1) найвища таксономічна одиниця районування території 

України, що характеризується фаціальними особливостями 
ґрунтового покриву, з наростанням континентальності клі-
мату (у т. ч. тривалості вегетаційного періоду, його тепло- 
й вологозабезпеченості, сніжності зими, наявності суховій-
них явищ тощо); 

2) найвища таксономічна одиниця районування території 
України, яка характеризується відповідним балансом тепла 
й вологи, що визначає головні особливості ґрунтоутворення, 
формує зональні типи та підтипи ґрунтів, яким притаманні 
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зональні типи сільськогосподарського виробництва, визна-
чені співвідношенням земельних угідь, у т. ч. сільськогоспо-
дарських, а також певні системи агротехнічних і меліора-
тивних заходів; 

3) найвища таксономічна одиниця районування території 
України, що характеризується поділом земель за цільовим 
призначенням з урахуванням природних умов, агробіоло-
гічних вимог. 

* * * 
Назвіть природно-сільськогосподарські зони та гірські 

області в Україні: 
1) Полісся, лісостеп, вологий степ, степ, сухий степ, 

Карпатська і Кримська гірські області; 
2) Мішані ліси, лісостеп, степ, сухий степ, Карпатська і 

Кримська гірські області; 
3) Полісся, лісостеп, степ, посушливий степ, сухий степ, 

Карпатська і Кримська гірські області. 

* * * 
Природно-сільськогосподарський округ це: 
1) частина провінції, що характеризується фаціальними 

особливостями ґрунтового покриву, з наростанням конти-
нентальності клімату; 

2) частина провінції, яка відрізняється геоморфологіч-
ними та гідрологічними особливостями, характером ґрунто-
утворювальних порід, макро- й мезокліматом, а також 
контурністю сільськогосподарських угідь і небезпекою прояву 
ерозійних процесів; 

3) частина провінції, у межах адміністративної області, 
який характеризується відносно однорідними ґрунтово-
кліматичними умовами, подібністю розчленованості й дрено-
ваності та інших показників, що впливають на продуктив-
ність земель. 

* * * 
Скільки природно-сільськогосподарський округів виділя-

ють в межах України? 

1) 38; 2) 43; 3) 33; 4) 31. 
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* * * 
Природно-сільськогосподарська провінція це: 
1) частина зони, у межах адміністративної області, яка 

характеризується відносно однорідними ґрунтово-кліматич-
ними умовами, подібністю розчленованості й дренованості 
та інших показників, що впливають на продуктивність земель; 

2) частина зони, що характеризується фаціальними 
особливостями ґрунтового покриву, з наростанням континен-
тальності клімату (в т. ч. тривалості вегетаційного періоду, 
його тепло- й вологозабезпеченості, сніжності зими, наяв-
ності суховійних явищ тощо); 

3) частина зони, яка характеризується відповідним 
балансом тепла й вологи, що визначає головні особливості 
ґрунтоутворення, формує зональні типи та підтипи ґрунтів, 
яким притаманні зональні типи сільськогосподарського 
виробництва, визначені співвідношенням земельних угідь, 
у тому числі сільськогосподарських, а також певні системи 
агротехнічних і меліоративних заходів. 

* * * 
Скільки природно-сільськогосподарських провінцій виді-

ляють в межах України? 

1) 33; 2) 19; 3) 21; 4) 31. 

* * * 
Природно-сільськогосподарський район це: 
1) територіальний комплекс у межах адміністративної 

області, який є частиною природно-сільськогосподарського 
округу і характеризується відповідним балансом тепла й 
вологи, що визначає головні особливості ґрунтоутворення, 
формує зональні типи та підтипи ґрунтів, яким притаманні 
зональні типи сільськогосподарського виробництва, визна-
чені співвідношенням земельних угідь, у тому числі сільсько-
господарських, а також певні системи агротехнічних і меліо-
ративних заходів; 

2) територіальний комплекс у межах адміністративної 
області, який є частиною природно-сільськогосподарського 
округу і характеризується відносно однорідними ґрунтово-
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кліматичними умовами, подібністю розчленованості й дрено-
ваності та інших показників, що впливають на продуктивність 
земель; 

3) територіальний комплекс у межах адміністративної 
області, який є частиною природно-сільськогосподарського 
округу і характеризується фаціальними особливостями 
ґрунтового покриву, з наростанням континентальності клі-
мату (в т. ч. тривалості вегетаційного періоду, його тепло- й 
вологозабезпеченості, сніжності зими, наявності суховійних 
явищ тощо). 

* * * 
Скільки природно-сільськогосподарських районів виділя-

ють в межах України? 

1) 204; 2) 196; 3) 214; 4) 187. 

* * * 
Гірська природно-сільськогосподарська область це: 
1) гірська система, що відзначається різнорідними типа-

ми висотної поясності, з якими пов’язані особливості сіль-
ськогосподарського використання земель; 

2) гірська система, що відзначається різнорідними типа-
ми висотної поясності і характеризується фаціальними 
особливостями ґрунтового покриву з наростанням конти-
нентальності клімату; 

3) гірська система, що відзначається різнорідними типа-
ми висотної поясності і характеризується відносно однорід-
ними ґрунтово-кліматичними умовами, подібністю розчлено-
ваності й дренованості та інших показників, що впливають 
на продуктивність земель. 

* * * 
Назвіть стадії виконання природно-сільськогосподар-

ське районування: 

1) вишукувальні роботи; складання плану природно-
сільськогосподарського районування; еколого-виробнича 
характеристика одиниць районування; 

2) підготовчі роботи; складання схеми природно-сіль-
ськогосподарського районування; еколого-господарська ха-
рактеристика одиниць районування; 
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3) вишукувальні роботи; складання схеми природно-
сільськогосподарського районування; еколого-економічна 
характеристика одиниць районування, камеральні роботи. 

* * * 
Що включає клімат як еколого-господарський показник 

характеристики одиниць районування? 

1) гідротермічний коефіцієнт за Смолянінова; тривалість 
вегетаційного періоду; запаси продуктивної води у ґрунті 
на початок вегетаційного періоду; кількість днів із сніговими 
бурями; 

2) розподіл опадів по місяцях і за рік; мінімальні та 
максимальні суми річних опадів; середньорічна температура 
повітря; сума активних температур (понад +10 °С); 

3) гідротермічний коефіцієнт за Селяніновим; тривалість 
вегетаційного періоду; запаси продуктивної вологи в ґрунті 
на початок вегетаційного періоду; кількість днів із суховіями. 

* * * 
Що включає якісна характеристика сільськогосподар-

ських угідь як еколого-господарського показника характерис-
тики одиниць районування? 

1) гранулометричний склад; засоленість; солонцеві комп-
лекси; кислотність; 

2) перезволоженість; заболоченість; кам’янистість (ске-
летність); дефльованість; еродованість; 

3) перезволоженість та заболочення; кам’янистість (ще-
бенюватість); дефльованість та просідання; еродованість. 

* * * 
Районування (зонування) земель здійснюють з ураху-

ванням: 
1) природних та антропогенних умов, агрокліматичних 

особливостей сільськогосподарських культур, напрямів роз-
витку господарської діяльності та вимог екологічної небез-
пеки шляхом обстеження якості земель і ґрунтів; 

2) природних умов, агробіологічних особливостей сіль-
ськогосподарських культур, напрямів розвитку господарської 
діяльності та вимог екологічної безпеки шляхом обстеження 
стану земель і ґрунтів; 
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3) збирання, аналізу, систематизації та узагальнення 
даних, що характеризують стан та особливості охорони і 
використання земель за окремими регіонами або адміні-
стративно-територіальними одиницями, проведення інших 
робіт. 

* * * 
Які дані відображають під час проведення природно-

сільськогосподарського районування? 

1) ступінь перетворення природного середовища внаслі-
док антропогенного впливу, рівень використання природних 
ресурсів, характеристика природно-ресурсного потенціалу, 
стійкості природного середовища до антропогенного наван-
таження, рівня цього навантаження, несприятливі природно-
антропогенні процеси та еколого-економічна оцінка території; 

2) структура земельного фонду, ґрунтовий покрив, його 
агрохімічний стан, наявність особливо цінних, а також дегра-
дованих і малопродуктивних ґрунтів, класифікаційні показ-
ники придатності угідь для вирощування сільськогосподар-
ських культур тощо; 

3) структура земельних угідь, ґрунтовий покрив, його 
якісний стан, наявність особливо цінних, а також деградо-
ваних і малопродуктивних ґрунтів, класифікаційні показники 
придатності земель для вирощування сільськогосподар-
ських культур тощо. 

* * * 
Які дані відображаються під час проведення еколого-

економічного районування? 

1) ступінь перетворення природного середовища внаслі-
док антропогенного впливу, рівень використання природних 
ресурсів, характеристика природно-ресурсного потенціалу, 
стійкості природного середовища до антропогенного наван-
таження, рівня цього навантаження, несприятливі природно-
антропогенні процеси та еколого-економічна оцінка території; 

2) стан еродованості ґрунтів, інтенсивність ерозійних 
процесів, їх динаміка, природні та антропогенні передумови 
розвитку ерозії; 
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3) структура земельних угідь, ґрунтовий покрив, його 
якісний стан, наявність особливо цінних, а також деградо-
ваних і малопродуктивних ґрунтів, класифікаційні показники 
придатності земель для вирощування сільськогосподарських 
культур тощо. 

* * * 
Які дані відображаються під час проведення протиеро-

зійного районування? 

1) стан еродованості ґрунтів внаслідок антропогенного 
впливу, рівень використання природних ресурсів, характе-
ристика природно-ресурсного потенціалу, стійкості природ-
ного середовища до антропогенного навантаження, рівня 
цього навантаження, несприятливі природно-антропогенні 
процеси та еколого-економічна оцінка території; 

2) стан еродованості ґрунтів, інтенсивність ерозійних 
процесів, їх динаміка, природні та антропогенні передумови 
розвитку ерозії; 

3) ступінь перетворення природного середовища внаслі-
док техногенного впливу, рівень використання земельних 
ресурсів, характеристика природно-ресурсного потенціалу, 
стійкості природного середовища до техногенного наванта-
ження, рівня цього навантаження, несприятливі природно-
антропогенні процеси та еколого-економічна оцінка території. 

* * * 
Зонування земель це: 
1) поділ території міста або іншого населеного пункту 

на зони, пояси, райони з метою встановлення у них певних 
обмежень у використанні земель, визначення мінімальних 
розмірів земельних ділянок, регламентації типів будівель і 
споруд, які дозволяється будувати в межах цих зон згідно з 
регіональними та місцевими правилами забудови; 

2) поділ території населеного пункту на зони, пояси, 
мікрорайони з метою встановлення у них певних законо-
мірностей у використанні земель, визначення допустимих 
розмірів земельних ділянок, типізація будівель і споруд, які 
дозволяється будувати в межах цих зон згідно з регіо-
нальними правилами забудови; 
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3) поділ території населеного пункту на зони, провінції, 
пояси, райони з метою встановлення у них певних засте-
режень у використанні земель, визначення мінімальних 
розмірів земельних ділянок, типізація будівель і споруд, які 
дозволяється будувати в межах цих зон згідно з регіо-
нальними та місцевими правилами забудови. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 4 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ РОБІТ 

ПО ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЮ ТА 
ЗЕМЛЕВПОРЯДНОМУ ПРОЕКТУВАННЮ 

 

4.1. Методологічні основи землевпорядного проекту-

вання 

Поняття і сутність землевпорядного проектування. Мета 
і функції землевпорядного проектування. Об’єкти і напрями 
проектування землекористування. Принципи землевпоряд-
ного проектування. Предмет землевпорядного проектування. 
Методи землевпорядного проектування. 

 
4.2. Методика і технологія землевпорядного проекту-

вання 

Загальнодержавні та регіональні програми використання 
та охорони земель. Основні програмні напрями з організації 
поліпшення використання та охорони земель в Україні. 
Першочергові заходи удосконалення державної системи 
моніторингу. Стадійність у землевпорядному проектуванні: 
підготовчі роботи, складання проекту землеустрою, пере-
несення проекту у натуру (на місцевість), оформлення і 
видача землевпорядної документації, здійснення проектів 
землеустрою. Класифікація документації із землеустрою. 
Види проектів землеустрою. 

Література: 3; 5; 17; 20; 21; 34; 38; 42; 43; 48. 
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Описові завдання 

1. Що таке «планування землекористування»? 
2. Що охоплює у Земельному кодексі України планування 

використання земель? 
3. Завдання планування щодо використання та охорони 

земель. 
4. Дайте визначення поняттям «планування», «планування 

землекористування» та «землевпорядне проектування». 
5. Виділіть чотири функції планування землекористування, 

запропоновані Р. Бурнелом і В. Дірком. 
6. Назвіть мезошкали і макрошкали завдань планування 

землекористування? 
7. Виділіть головні збитки, внаслідок безпланового вико-

ристання територій (за Д. Стівенсоном). 
8. Які висновки зроблені за результатами дослідження 

FАО стосовно майбутніх світових ресурсів продуктів 
харчування? 

9. Які обставини слід враховувати для того, щоб визначити 
місце землевпорядного проектування у системі земле-
устрою? 

10. Характеристика аспектів проектування землекористу-
вання. 

11. Виділіть основні функції землевпорядного проектування. 
12. Характеристика сучасного землевпорядного проекту-

вання. 
13. Виділіть головні напрямами використання землі і про-

стору. 
14. Форми землекористування при його проектуванні. 
15. Які підсистеми охоплює система землекористування? 
16. Якою є мета землевпорядного проектування земле-

користування на регіональному рівні? 
17. Принципи, на яких ґрунтується земельне законодавство. 
18. Основні обов’язкові вимоги при землевпорядному про-

ектуванні. 
19. У чому полягає перший, другий та третій принципи 

землевпорядного проектування? 
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20. У чому полягає четвертий та п’ятий принципи земле-
впорядного проектування? 

21. Які розрізняють методи землевпорядного проектування? 
22. Якою є мета та стратегічні цілі загальнодержавної та 

регіональної програм використання та охорони земель? 
23. Виділіть основні завдання загальнодержавної програми. 
24. Які види охорони земель сільськогосподарського при-

значення передбачаються загальнодержавною програ-
мою використання та охорони земель (далі Програма)? 

25. Реалізація яких заходів з охорони земель передбача-
ються Програмою у процесі провадження містобудівної 
діяльності? 

26. Як згідно з Програмою передбачено використання зе-
мель оздоровчого, рекреаційного та історико-культур-
ного призначення? 

27. Як згідно з Програмою передбачено охорона землі лісо-
вого фонду? 

28. Як згідно з Програмою передбачено використання та 
охорона земель водного фонду? 

29. Першочергові заходи удосконалення державної системи 
моніторингу земель. 

30. Які механізми виконання Програми використовують? 
31. Що здійснюють у процесі підготовчих робіт для скла-

дання проекту територіального землеустрою? 
32. Матеріали для складання проекту територіального 

землеустрою. 
33. Що визначають при обстеженні на місцевості під час 

польового землевпорядного обстеження? 
34. Що здійснюють у процесі польового обстеження для 

складання проекту територіального землеустрою? 
35. Яку форму має завдання на складання проекту тери-

торіального землеустрою? 
36. Яким є зміст завдання на складання проекту терито-

ріального землеустрою? 
37. З чого складається проектна документація на складання 

проекту територіального землеустрою? 
38. Що визначає проект територіального землеустрою, неза-

лежно від його виду? 
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39. Здійснення проекту землеустрою. 
40. Що належать до документації із землеустрою? 
41. Розкрити суть кожного із видів проекту землеустрою. 

 
Тестові завдання 

* * * 
Планування землекористування це: 
1) процес прийняття рішень з метою визначення сталої, 

соціально та екологічно орієнтованої, суспільно бажаної та 
економічно доцільної форми використання земель; 

2) планування використання землі впродовж довгих 
періодів таким чином, щоб воно якнайкраще відповідало 
цілям проектів і побажанням місцевого населення та збе-
рігало природні ресурси; 

3) функція, що розв’язує проблеми обмежень у викори-
станні земель через урахування обмежених ресурсів суспіль-
ства; 

4) оцінювання стану використання землі й альтерна-
тивних моделей землекористування та інших природних, 
соціальних та економічних умов з метою вибору і освоєння 
видів та типів землекористування, напрямів та діяльності, 
які є найкращими для досягнення поставлених завдань. 

* * * 
У Земельному кодексі України планування використання 

земель виділено в окрему сферу, що охоплює: 
1) природно-сільськогосподарське та еколого-економічне 

районування земель; 
2) загальнодержавні програми використання та охорони 

земель; регіональні програми використання та охорони зе-
мель; 

3) природно-сільськогосподарське районування земель; 
зонування земель. 

* * * 
Планування це: 
1) розробка планів використання й охорони земель, 

складання прогнозів та проектів земель, встановлення на 
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місцевості границь територіальних утворень, підготовку доку-
ментів, які посвідчують право власності або право користу-
вання землею; 

2) функція, що розв’язує проблеми обмежень у вико-
ристанні земель через урахування обмежених ресурсів сус-
пільства; 

3) планування використання землі впродовж довгих 
періодів таким чином, щоб воно якнайкраще відповідало 
цілям проектів і побажанням місцевого населення та збері-
гало природні ресурси. 

* * * 
Назвіть завдання планування щодо використання та 

охорони земель: 
1) складання планів, схем і проектів землеустрою для 

сільського господарства та оволодіти методами наукових 
досліджень, підходами організації території та формування 
правового режиму землекористування;  

2) у забезпеченні оптимального розподілу земель між 
галузями виробництва і для інших народногосподарських 
потреб, а також у максимальному збереженні земель сільсь-
когосподарського призначення, особливо найцінніших сільсь-
когосподарських угідь; 

3) складання планів, схем і проектів для сільського 
господарства та оволодіти методами досліджень, підходами 
організації території та формування законодавчого режиму 
землекористування. 

* * * 
Землевпорядне проектування це: 
1) система державних заходів із реалізації земельного 

законодавства, спрямованого на організацію повного та 
раціонального використання земель, а також засобів вироб-
ництва, нерозривно пов’язаних із землею з метою ефектив-
ного суспільного виробництва; 

2) процес пошуку оптимальних рішень організації вико-
ристання земель, формування правового режиму землеко-
ристування та інформації для прийняття управлінських 
рішень; 
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3) наукова дисципліна, яка вивчає методи проектування і 
закономірності функціонування землі як головного засобу 
виробництва у сільському та лісовому господарствах, про-
сторового базису і природного ресурсу для найповнішого, 
науково обґрунтованого, раціонального та ефективного вико-
ристання земель.  

* * * 
Виділіть функції планування землекористування, які 

запропоновані Р. Бурнелом і В. Дірком: 
1) контролювати цілісність розподілу землі серед імо-

вірних використань; досягти певних рівнів виробництва 
(особливо у сільському господарстві); контролювати змішане 
використання, щоб забезпечити безпечне та приємне дов-
кілля; 

2) припинити ті використання, які несумісні з існуючими; 
досягнути більшої ефективності у використанні земельних 
ресурсів певної території; зменшити або унеможливити 
ризики; зберегти або захистити цінні елементи довкілля; 

3) нераціональне використання земель сільським госпо-
дарством; існування землекористування, що призводить 
до деградації ґрунтів; позапланове вирубування лісу без 
забезпечення лісовідновлення; перевикористання водних 
ресурсів. 

* * * 
Виділіть головні збитки внаслідок безпланового вико-

ристання територій (за Д. Стівенсоном): 
1) контролювати цілісність розподілу землі серед імо-

вірних використань; досягти певних рівнів виробництва (особ-
ливо у сільському господарстві); контролювати змішане вико-
ристання, щоб забезпечити безпечне та приємне довкілля; 

2) нераціональне використання земель сільським госпо-
дарством; існування землекористування, що призводить 
до деградації ґрунтів; позапланове вирубування лісу без 
забезпечення лісовідновлення; перевикористання водних 
ресурсів; 
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3) контролювати нераціональне використання землі 
серед імовірних використань; досягти певних рівнів вироб-
ництва (особливо у промисловості); контролювати змішане 
використання, щоб забезпечити безпечне та приємне дов-
кілля. 

* * * 
Назвіть мезошкали і макрошкали завдань планування 

землекористування (за Деусоном): 
1) контролювати цілісність розподілу землі серед імо-

вірних використань; досягти певних рівнів виробництва (особ-
ливо у сільському господарстві); контролювати змішане вико-
ристання, щоб забезпечити безпечне та приємне довкілля; 

2) припинити ті використання, які несумісні з існуючими; 
досягнути більшої ефективності у використанні земельних 
ресурсів певної території; зменшити або унеможливити ри-
зики; зберегти або захистити цінні елементи довкілля; 

3) нераціональне використання земель сільським госпо-
дарством; існування землекористування, що призводить 
до деградації ґрунтів; позапланове вирубування лісу без 
забезпечення лісовідновлення; перевикористання водних 
ресурсів; 

* * * 
Які висновки зроблені на основі дослідження FАО 

стосовно майбутніх світових ресурсів продуктів харчування? 

1) у цілому світ має в своєму розпорядженні недостатньо 
землі для постачання продуктами майбутнього населення 
планети; земельні ресурси недостатньо розподілені як у 
межах країн, так і між ними; у розвинутих країнах, витрати 
на виробництво є великими, потрібно обов’язково врахову-
вати проблемність самозабезпечення цих країн; 

2) у цілому світ має в своєму розпорядженні достатньо 
землі для постачання продуктами сучасного і майбутнього 
населення планети; земельні ресурси нерівномірно розпо-
ділені як у межах країн, так і між ними; у країнах, які розвива-
ються, витрати на виробництво є великими, потрібно обо-
в’язково враховувати проблемність самозабезпечення цих 
країн; 
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3) беручи до уваги деградацію земель, особливо ґрунтів 
як ресурсу, потрібно дбайливо його охороняти; існують тери-
торії, земельні ресурси яких не готові нині забезпечувати 
проживання населення. 

* * * 
Які обставини слід враховувати для того, щоб визначити 

місце землевпорядного проектування у системі земле-
устрою? 

1) по-перше, землеустрій споконвіку означав наведення 
порядку на землі; по-друге, завдання землеустрою, пов’язані 
з організацією раціонального використання й охорони зе-
мель, регулюванням землеволодіння і землекористування, 
можуть бути вирішені тільки на основі проектів землеустрою 
або з використанням даних, які містяться в них; по-третє, 
землеустрій в Україні регламентується чинним земельним 
законодавством; 

2) по-перше, землеустрій споконвіку означав викори-
стання на землі; по-друге, завдання землеустрою, пов’язані 
з організацією збалансованого використання й відтворення 
земель, регулюванням земельних відносин, можуть бути 
вирішені тільки на основі схем землеустрою або з викори-
станням даних, які містяться в них; по-третє, землеустрій в 
Україні регламентується чинним земельним кодексом; 

3) по-перше, землеустрій на сьогодні означає наведення 
порядку на землі, по-друге, проблеми землеустрою, пов’язані 
з організацією раціонального використання й охорони зе-
мель, регулюванням земельного права, можуть бути вирі-
шені тільки на основі проектів землеустрою або з викори-
станням даних, які містяться в них, по-третє, землеустрій в 
Україні не регламентується чинним земельним законодав-
ством. 

* * * 
Назвіть аспекти, які охоплює проектування землекори-

стування: 
1) економічна нестабільність, соціальна ворожнеча та  

несправедливість, особиста та суспільна незалежність, за- 
безпечення функції виснажливого використання природних 
ресурсів, гнучкість; 
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2) економічна вигода, соціальна узгодженість та спра- 
ведливість, особиста та суспільна незалежність, забезпе- 
чення функції виснажливого використання природних ресур-
сів, гнучкість; 

3) економічна ефективність, соціальна узгодженість та  
справедливість, особиста та суспільна прийнятність, забез- 
печення функції невиснажливого використання природних 
ресурсів, гнучкість. 

* * * 
Виділіть головні функції землевпорядного проектування: 

1) соціо-еколого-економічний аналіз існуючого земле-
користування та природних просторів; аналіз актуальних 
форм використання землі; встановлення економічної доціль-
ності, соціальної та природної узгодженості, а також погод-
ження умов із системами землекористування; 

2) оцінювання переваг використання землі; оцінювання 
узгодженості різних типів землекористування з багаторазо-
вим використанням землі; мінімізація конфліктів викори-
стання земель; концептуальне обґрунтування заходів; 

3) розроблення форм використання земель та наслідків 
їхнього впливу на довкілля; оцінювання соціальних наслідків 
концептуальних заходів; визначення економічних та еколо-
гічних наслідків; 

4) відповіді 1, 2, 3; 
5) відповіді 1, 2. 

* * * 
Чим характеризується сучасне землевпорядне проекту-

вання? 

1) демократичністю прийняття рішень; інтегруванням; 
комплексністю; творчістю; провокуючими діями з боку сус-
пільства з метою видалення слабких сторін;  

2) політизованістю прийняття рішень; деінтегруванням; 
комплексністю; творчістю; провокуючими діями з боку сус-
пільства з метою видалення слабких сторін; 

3) політизованістю прийняття рішень; інтегруванням; 
комплексністю; творчістю; провокуючими діями з боку сус-
пільства з метою видалення сильних сторін. 
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* * * 
Які підсистеми охоплює система землекористування? 

1) міське середовище, сільське середовищу, шляхи 
сполучення, громадські організації, навколишнє природне 
середовище, ландшафт і містобудування; 

2) міське землекористування, сільське землекористу-
вання, ЛЕП, громадські потреби, навколишнє природне сере-
довище, агроландшафт; 

3) міське землекористування, сільське землекористу-
вання, шляхи сполучення, громадські вигоди, навколишнє 
природне середовище, ландшафт і містобудування. 

* * * 
Назвіть мету землевпорядного проектування землеко-

ристування на регіональному рівні: 
1) досягти балансу між екологією, суспільством і дов-

кіллям, хоча більшість дій з регіонального планування нині 
спрямовано на екологічне зростання, а не на достойний 
розвиток; 

2) досягти балансу між економікою, суспільством і дов-
кіллям, хоча більшість дій з регіонального планування нині 
спрямовано на економічне зростання, а не на сталий роз-
виток; 

3) досягти позитиву між екологією, суспільством і при-
родою, хоча більшість дій з регіонального планування нині 
спрямовано на суспільне зростання, а не на раціональний 
розвиток. 

* * * 
Назвіть принципи на яких ґрунтується земельне законо-

давство: 
1) поєднання особливостей використання ґрунтів, як 

базису, природного ресурсу та основного засобу виробниц-
тва; забезпечення достойного права власності на землю 
громадян, посадових осіб, територіальних меншин та дер-
жави; забезпечення раціонального використання та віднов-
лення земель; забезпечення гарантій прав на землю; забез-
печення пріоритету вимог екологічної небезпеки; 
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2) поєднання особливостей використання землі як ба-
зису, суспільного ресурсу та основного засобу виробництва; 
забезпечення рівності права володіння на землю громадян, 
державних осіб, територіальних громад та держави; забез-
печення сталого використання та охорони земель; забез-
печення гарантій прав на землю; забезпечення пріоритету 
вимог неекологічної безпеки; 

3) поєднання особливостей використання землі як тери-
торіального базису, природного ресурсу та основного засобу 
виробництва; забезпечення рівності права власності на 
землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад 
та держави; забезпечення раціонального використання та 
охорони земель; забезпечення гарантій прав на землю; 
забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки. 

* * * 
Яких основних обов’язкових вимог дотримуються при 

землевпорядному проектуванні? 

1) забезпечення дотримання права власності на землю 
і права користування відповідно до земельного права та 
інших законодавчих актів України; забезпечення відновлення 
земель природоохоронного та сільськогосподарського при-
значення, недопущення обґрунтованого відведення земель 
для сільськогосподарських потреб; 

2) забезпечення дотримання права власності на землю і 
права користування відповідно до Земельного кодексу та 
інших законодавчих актів України; забезпечення пріоритету 
земель природоохоронного та сільськогосподарського при-
значення, недопущення необґрунтованого відведення зе-
мель для несільськогосподарських потреб; 

3) детальний облік природних, економічних, соціальних і 
екологічних вимог об’єктів землеустрою, просторових власти-
востей землі і зонування при вирішенні землевпорядних 
завдань; узгодження економічного, екологічного і техноло-
гічного підходів до організації землеволодінь і землекори-
стувань та організаційно-господарського устрою території. 

* * * 
У чому полягає перший принцип землевпорядного про-

ектування? 
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1) в урахуванні сучасних земельних правовідносин, 
вважаючи землі об’єктами ринкового механізму; 

2) високій економічній, екологічній і соціальній ефек-
тивності проектних пропозицій; 

3) комплексність у вирішенні проектних завдань. 
* * * 

У чому полягає другий принцип землевпорядного про-
ектування? 

1) врахування сучасних земельних правовідносин, вва-
жаючи землі об’єктами ринкового механізму; 

2) висока економічна, екологічна і соціальна ефектив-
ність проектних пропозицій; 

3) охорона землі від безгосподарського використання, 
нераціональної господарської діяльності та несприятливих 
явищ природи. 

* * * 
У чому полягає третій принцип землевпорядного про-

ектування? 

1) високій економічній, екологічній і соціальній ефек-
тивність проектних пропозицій; 

2) охороні землі від безгосподарського використання, 
нераціональної господарської діяльності та несприятливих 
явищ природи; 

3) комплексності у вирішенні проектних завдань. 
* * * 

У чому полягає четвертий принцип землевпорядного 
проектування? 

1) врахуванні сучасних земельних правовідносин, вва-
жаючи землі об’єктами ринкового механізму; 

2) охороні землі від безгосподарського використання, 
нераціональної господарської діяльності та несприятливих 
явищ природи; 

3) комплексності у вирішенні проектних завдань. 
* * * 

У чому полягає п’ятий принцип землевпорядного про-
ектування? 
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1) високій економічній, екологічній і соціальній ефектив-
ність проектних пропозицій; 

2) комплексності у вирішенні проектних завдань; 
3) зональності, тобто йдеться про детальне врахування 

при проектуванні природно-сільськогосподарського району-
вання земельного фонду країни, природних умов і просто-
рових властивостей землі об’єкта землеустрою. 

* * * 
Назвіть об’єкти землевпорядного проектування: 
1) місцевість, яка перебуває у взаємозв’язку з систе-

мами господарювання, земельним кадастром; 
2) склад і структура земельних угідь, розміщення меж 

виробничих підрозділів і господарських центрів, сівозмін, 
сервітутів, робочих ділянок, меліоративної мережі, границь, 
лісосмуг тощо; 

3) територія, яка перебуває у взаємозв’язку з системами 
господарювання, землеволодіння і землекористування. 

* * * 
Що є предметом землевпорядного проектування? 

1) закономірності організації території і засобів вироб-
ництва, нерозривно пов’язаних із землею, і зумовлені ними 
методи, способи і прийоми складання, обґрунтування і здій-
снення проектів і схем землеустрою; 

2) вивчення закономірностей організації території і засо-
бів виробництва, нерозривно пов’язаних із землею та лісом, 
і зумовлені ними методи, способи і прийоми складання 
планів, обґрунтування і здійснення проектів і схем земле-
устрою та лісоустрою; 

3) збалансоване використання та охорона ресурсів і 
створення задовільного стану середовища, а також поліп-
шення ландшафтів на яких утворилися ці ресурси. 

* * * 
Назвіть методи землевпорядного проектування: 
1) системно-прогнозний аналіз регіонального, терито-

ріального і внутрішньо-господарського розвитку землеко-
ристування; метод інтегрального економічного районування 
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(зонування); метод галузевого екологічного районування 
(зонування); методи систимології території і класифікації 
придатності земель; методи оцінювання економіко-еколо-
гічного положення; методи оцінювання природно-антропо-
генного використання території; 

2) метод визначення рівнів економічного і соціального 
розвитку землекористування; метод визначення комплекс-
ності, спеціалізації, структурних зрушень територіального 
розвитку; нормативний метод землевпорядного проекту-
вання; балансовий метод; метод циклів; картографічний 
метод; еколого-ландшафтний метод; 

3) системно-діагностичний аналіз регіонального, терито-
ріального і внутрішньо-господарського розвитку землекори-
стування; метод інтегрального економічного районування 
(зонування); метод галузевого економічного районування 
(зонування); методи типології території і класифікації при-
датності земель; методи оцінювання економіко-географіч-
ного положення; методи оцінювання природно-господар-
ського використання території. 

* * * 
Метою загальнодержавної і регіональної програм вико-

ристання та охорони земель є: 

1) проведення регіональної політики, спрямованої на 
забезпечення потреб населення і галузей промисловості у 
земельних ресурсах, раціонального використання та від-
творення земель, захисту їх від виснаження, деградації, 
деструкції, збереження ландшафтного і біологічного різно-
маніття та створення екологічно задовільних умов прожи-
вання населення і провадження господарської діяльності; 

2) здійснення державної політики, спрямованої на зба-
лансоване забезпечення потреб населення і галузей еконо-
міки у земельних ресурсах, раціонального використання та 
охорони земель, захисту їх від виснаження, деградації, 
забруднення, збереження ландшафтного і біологічного різно-
маніття та створення екологічно безпечних умов прожи-
вання населення і провадження господарської діяльності; 
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3) проведення політики, спрямованої на стале забез-
печення потреб населення і галузей екології у земельних 
ресурсах, раціонального використання та відтворення зе-
мель, захисту їх від вивітрювання, деградації, забруднення, 
збереження комплексного і біологічного різноманіття та 
створення екологічно безпечних умов проживання тварин і 
провадження господарської діяльності. 

* * * 
Назвіть головні стратегічні цілі загальнодержавних і 

регіональних програм використання та охорони земель: 

1) забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки 
у процесі використання земель, раціональне розміщення 
та оптимальне забезпечення земельними ресурсами вироб-
ничих сил; 

2) гармонійне поєднання господарської діяльності з 
охороною довкілля, захист ґрунтів від ерозії та створення 
на цій основі умов зростання обсягів виробництва сільсько-
господарської продукції для зміцнення продовольчої безпеки 
країни; 

3) забезпечення пріоритету господарської діяльності з 
охороною довкілля, раціональне розміщення та оптимальне 
забезпечення ґрунтів від ерозії та створення на цій основі 
умов зростання обсягів виробництва сільськогосподарсь-
кого виробництва для зміцнення продовольчої безпеки краї-
ни. 

* * * 
Що охоплює загальнодержавна програма використання 

та охорони земель? 

1) аналіз стану і намірів використання та відновлення 
земель; виявлення резервів земельних ресурсів, придатних 
для використання за цільовим призначенням у різних галу-
зях економіки; 

2) аналіз стану використання та охорони земель; вияв-
лення резервів земельних ресурсів, придатних для викори-
стання за цільовим призначенням у різних галузях економіки; 
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3) аналіз намірів і потреб використання земель, визна-
чених у загальнодержавних програмах економічного, науково-
технічного, соціального, національно-культурного розвитку, 
охорони довкілля; перерозподіл земельного фонду України 
між галузями економіки, зважаючи на придатність земель 
для використання за цільовим призначенням. 

* * * 
На забезпечення чого спрямована загальнодержавна 

програма використання та охорони земель? 

1) зменшення розораності земельного фонду; збіль-
шення лісистості території; здійснення консервації дегра-
дованих, малопродуктивних і техногенно-забруднених зе-
мель; запобігання деградаційним процесам ґрунтового по-
криву та мінімізації їх наслідків; 

2) поетапного відновлення екологічно збалансованого 
співвідношення земельних угідь у зональних системах 
землекористування; резервування земель для природно-
заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історико-культурного використання; пріо-
ритетності екологічної безпеки та дотримання екологічних 
вимог охорони земель у процесі землевпорядкування тери-
торій; 

3) застосування економічних важелів впливу на об’єкти 
землекористування; формування складових екомережі Украї-
ни; удосконалення системи моніторингу земель; удоскона-
лення системи управління використанням та охороною 
земель. 

* * * 
Що визначено головними програмними напрямами з 

організації поліпшення використання та охорони земель в 
Україні? 

1) використання та охорона земель сільськогосподар-
ського призначення, житлової забудови, земель заповідного 
та іншого охоронного призначення, земель рекреаційно-оздо-
ровчого призначення; 
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2) використання та охорона земель рекреаційного при-
значення, земель історико-культурного призначення, земель 
лісового фонду та лісів на інших категоріях земель, земель 
водного фонду, земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

3) використання та охорона земель сільськогосподар-
ського призначення, житлової та громадської забудови, 
земель природно-заповідного та іншого природоохоронного 
призначення, земель оздоровчого призначення. 

* * * 
Які види охорони земель сільськогосподарського при-

значення передбачаються програмою використання та охо-
рони земель? 

1) захист ґрунтів від ерозії, заболочення, вторинного 
засолення, затоплення, перезволоження, забруднення про-
мисловими, радіоактивними та фізико-хімічними речовинами; 
агрокультивація порушених земель; 

2) поліпшення сільськогосподарських земель; створення 
полезахисних лісосмуг та інших ґрунтозахисних лісонасад-
жень; 

3) захист земель від ерозії, заболочення, вторинного 
засолення, зсувів, переущільнення, забруднення промисло-
вими, радіоактивними та хімічними речовинами; рекульти-
вація порушених земель. 

* * * 
Реалізація яких заходів з охорони земель передбача-

ється програмою використання та охорони земель у процесі 
провадження містобудівної діяльності? 

1) максимальне збереження площі земельних угідь з 
родючим шаром ґрунту і біологічним покривом; зняття та 
складання у визначених місцях родючого шару ґрунту з 
наступним використанням його для поліпшення сильно про-
дуктивних угідь, рекультивації земель та благоустрою насе-
лених пунктів та антропогенних зон; 

2) максимальне збереження площі земельних ділянок 
з родючим шаром ґрунту і рослинним покривом; зняття та 
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складання у визначених місцях родючого шару ґрунту з 
наступним використанням його для поліпшення малопро-
дуктивних угідь, рекультивації земель та благоустрою насе-
лених пунктів і промислових зон; 

3) запобігання порушенню гідрологічного режиму водних 
об’єктів; дотримання екологічних вимог, установлених зако-
нодавством України, при проектуванні, розміщенні та будів-
ництві об’єктів. 

* * * 
Що передбачено у процесі створення нових та упоряд-

кування існуючих об’єктів природно-заповідного фонду за 
проектами землеустрою? 

1) протизатоплювальні заходи; берегоущільнення; про-
тистічні роботи; рекультивація деградованих земель; 

2) оптимізація мережі природно-заповідного фонду; роз-
ширення площ екомережі; резервування в процесі земельної 
реформи цінних для заповідання природних територій та 
об’єктів; протияружні заходи; 

3) протипаводкові заходи; берегоукріплення; протизсувні 
роботи; рекультивація порушених земель. 

* * * 
Що передбачає охорона землі лісового фонду згідно з 

програмою використання та охорони земель? 

1) внесенням їх до складу екомережі; запровадженням 
ландшафтно-екологічних принципів лісомеліорації земель; 
обмеженням вилучення (викупу) їх для інших потреб; 

2) внесенням їх до складу геомережі; обмеженням і 
регулюванням тектонічного впливу; відновленням та роз-
ширенням площ лісів на інших лісових масивів; 

3) обмеженням і регулюванням техногенного впливу; 
відновленням та розширенням площ лісів на землях інших 
категорій. 

* * * 
Що передбачає охорона землі водного фонду згідно з 

програмою використання та охорони земель? 
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1) збереженням цілинних природних комплексів водно-
болотних територій та внесенням їх до складу екомережі; 
створенням та упорядкуванням водо промислових зон і 
прибережних захисних смуг; підтриманням забороненого 
режиму на територіях водоохоронних зон та прибережних 
захисних смуг; 

2) збереженням унікальних природних комплексів водно-
болотних угідь та внесенням їх до складу екомережі; ство-
ренням та упорядкуванням водоохоронних зон і прибережних 
захисних смуг; підтриманням установленого режиму на тери-
торіях водоохоронних зон та прибережних захисних смуг; 

3) зменшенням техногенного навантаження; реалізацією 
заходів щодо захисту земель від негативних геологічних 
процесів при розміщенні водогосподарських об’єктів; очи-
щення балок, малих річок та їх долин від продуктів ерозії. 

* * * 
Завдяки чому підвищуватиметься ефективність вико-

ристання земель промисловості? 

1) розміщенню нових промислових об’єктів на кращих 
землях; зменшенню техногенного навантаження на ґрунти 
в промислових районах винесенням шкідливих у заповідному 
відношенні промислових підприємств у старі райони; 

2) обмеженню будівництва промислових об’єктів у ве-
ликих і середніх містах; забезпеченню вимог щодо викори-
стання земель у санітарно-захисних зонах навколо проми-
слових підприємств; 

3) розміщенню нових промислових об’єктів на гірших 
землях; зменшенню техногенного навантаження на землі в 
промислових районах винесенням шкідливих у санітарному 
відношенні промислових підприємств у нові райони. 

* * * 
Які заходи передбачені програмою використання та 

охорони земель щодо охорони земель промисловості, транс-
порту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення? 

1) рекультивація меліорованих земель; береговіднов-
лення; проти яркові роботи; проти дефляційні заходи; 
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2) рекультивація порушених земель; берегоукріплення; 
протизсувні роботи; протияружні заходи; 

3) створення захисних лісових насаджень; створення 
дрібних природоохоронних об’єктів площею; установлення 
санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використан-
ня земель. 

* * * 
Назвіть першочергові заходи удосконалення державної 

системи моніторингу земель Ви знаєте? 

1) використання матеріалів аерофотознімання Землі; 
оновлення системи моніторингу ґрунтів на принципах її 
досконалого розміщення та репрезентативної густоти; ство-
рення мережі дослідних земельних ділянок та ділянок з 
цілинними ґрунтами; внесення до системи моніторингу 
земель опорних пунктів земельних ділянок; 

2) використання матеріалів дистанційного зондування 
Землі; оновлення системи моніторингу земель на принципах 
її раціонального розміщення та репрезентативної щільності; 
створення мережі дослідних земельних ділянок та ділянок 
з еталонними ґрунтами; внесення до системи моніторингу 
земель опорних пунктів земельних ділянок; 

3) пріоритетне запровадження ГІС-технологій та ство-
рення відповідних баз даних; впровадження систем глобаль-
ного позиціювання для оперативного визначення точного 
географічного положення ділянок прояву негативних про-
цесів; оцінювання заподіяної шкоди земельним ресурсам 
унаслідок надзвичайних екологічних ситуацій природного і 
техногенного характеру. 

* * * 
Які механізми у програмі використання та охорони зе-

мель визначаються для її виконання? 

1) організаційне, нормативне, просвітницьке, економічне, 
інформаційне забезпечення та контроль за виконанням; 

2) організаційне, нормативне, наукове, фінансове, інфор-
маційне забезпечення та державний контроль за виконан-
ням; 
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3) організаційне, законодавче, навчальне, фінансове, 
інформаційне забезпечення та державний контроль за ви-
конанням. 

* * * 
Виділіть стадії землеустрою: 
1) вишукувальні роботи; розроблення схем та планів 

використання і відновлення земель; складання планів та 
іншої документації; розгляд і затвердження землевпорядної 
документації; винесення проекту у натуру; оформлення і 
видача землевпорядних матеріалів і документів; авторська 
відповідальність за виконанням проекту; 

2) підготовчі роботи; розроблення схем та прогнозів 
використання та охорони земель; складання проектів та 
іншої документації; розгляд і затвердження землевпорядної 
документації; винесення проекту в натуру; оформлення і 
видача землевпорядних матеріалів і документів; авторський 
нагляд за виконанням проекту власниками землі і земле-
користувачами; 

3) підготовчі роботи; розроблення схем та планів вико-
ристання і охорони земель; складання проектів та іншої 
законодавчої документації; розгляд і затвердження законо-
давчої документації; винесення проекту в місцевість; оформ-
лення і видача землевпорядних матеріалів і документів; 
авторський нагляд за виконанням проекту власниками 
землі і землекористувачами. 

* * * 
Що здійснюють у процесі підготовчих робіт для скла-

дання проекту територіального землеустрою? 

1) установлюють склад замовників землеустрою; вияв-
ляють землевпорядні вподобання і побажання зацікавлених 
землевласників і землекористувачів, підприємств, установ і 
організацій; підбирають, перевіряють і виправляють мате-
ріали, потрібні для складання і перенесення на територію 
проектів землеустрою; вивчають підстави проведення зе-
мельних робіт; підготовляють і затверджують завдання на 
проектування; 
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2) установлюють склад учасників землеустрою; вияв-
ляють землевпорядні побажання і пропозиції зацікавлених 
землевласників і землекористувачів, відомств, установ та 
організацій; підбирають, перевіряють і оцінюють матеріали, 
потрібні для складання і перенесення у натуру проектів 
землеустрою; вивчають підстави проведення землеустрою; 
підготовляють і затверджують завдання на проектування; 

3) установлюють кількість учасників землеустрою; вияв-
ляють землевпорядні вподобання і пропозиції зацікавлених 
землевласників і землекористувачів, відомств, установ та 
організацій; підбирають, перевіряють і підписують матеріали, 
які потрібні для складання і перенесення на територію про-
ектів землеустрою; вивчають підстави проведення земель-
них робіт; підготовляють і затверджують завдання на про-
ектування. 

* * * 
Які матеріали потрібні для складання проекту терито-

ріального землеустрою? 

1) планово-картографічні матеріали в необхідному мас-
штабі; дані ДЗК, державного містобудівного кадастру, дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме майно й угод 
із ними, оцінювання землі, матеріали інвентаризації земель-
них ділянок; матеріали проведеного раніше землеустрою; 
дані обчислення площ земельних угідь, обстежень і вишу-
кувань; різні схеми і проекти щодо землевпорядної тери-
торії; 

2) матеріали, що характеризують особливий режим і 
умови користування землею; дані про природні й еконо-
мічні умови господарств; дані про розміщення заповідників, 
заказників, пам’яток природи, культури, історико-культурних 
об’єктів тощо; матеріали про встановлення меж водоохо-
ронних зон, інших територій, які охороняються, і режими 
використання земель у них; дані про встановлення меж 
сіл, селищ, міст; 

3) топографічно-картографічні матеріали в великому 
масштабі; дані ДЗК, державного містобудівного кадастру, 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 
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оцінювання землі, матеріали інвентаризації земельних 
ділянок; матеріали про встановлення меж охоронних зон, 
інших територій, які охороняються, і режими використання 
земель у них; дані про встановлення меж ОТГ, сіл, селищ, 
міст. 

* * * 
Що здійснюють у процесі польового обстеження для 

складання проекту територіального землеустрою? 

1) уточнюють та оформляють замовлення зацікавлених 
землевласників і землекористувачів відносно проектних 
рішень; складають проект обстеження території; оформ-
ляють креслення обстеження, на якому відображають усі 
результати обстеження і пропозицій учасників землеустрою, 
прийняті для подальшої розробки; підписують карти й про-
екти усі учасники землеустрою; 

2) уточнюють та оформляють побажання замовників 
землевласників і землекористувачів відносно проектних 
рішень; складають акт обстеження ділянки; оформляють 
карти землевпорядного обстеження, на якому відображають 
усі результати обстеження і неточності учасників земле-
устрою, прийняті для подальшої розробки; підписують плани 
й карти усі учасники землеустрою; 

3) уточнюють та оформляють побажання зацікавлених 
землевласників і землекористувачів відносно проектних 
рішень; складають акт землевпорядного обстеження тери-
торії; оформляють креслення землевпорядного обстеження, 
на якому відображають усі результати обстеження і пропо-
зицій учасників землеустрою, прийняті для подальшої роз-
робки; підписують креслення й акт усі учасники землеустрою. 

* * * 
44. Яким є зміст завдання на складання проекту тери-

торіального землеустрою? 
1) заява для проектування; власник і планувальник; 

завдання проектування; похідні дані; форми власності на 
замовлення; розміщення будинків; заходи щодо інженерно-
технічного облаштування території; кооперативні; природо 
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відновлювальні заходи; склад проекту, масштаб карт, обо-
в’язкові креслення, зміст описової частини, кількість комп-
лектів проектної документації; 

2) підстава для проектування; замовник і виконавець; 
мета проектування; похідні дані; форми власності на землю; 
розміщення садиб; заходи щодо інженерного облаштування 
території; кооперативні; природоохоронні заходи; склад про-
екту, масштаб проекту, обов’язкові креслення, зміст описової 
частини, кількість комплектів проектної документації; 

3) підстава для проектування; замовник і проектуваль-
ник; завдання проектування; вихідні дані; форми власності 
на землю; розміщення садиб; заходи щодо інженерного 
облаштування території; кооперативні; природоохоронні за-
ходи; склад проекту, масштаб плану, обов’язкові креслення, 
зміст текстової частини, кількість комплектів проектної доку-
ментації. 

* * * 
З чого складається проектна документація на складання 

проекту територіального землеустрою? 

1) графічної частини, описова частини, що містить 
пояснювальну записку, ТЕОВ, юридичні документи, перелік 
обмежень у використанні земель і земельних сервітутів, 
експлікації земель; 

2) графічної частини, текстової частини, що містить пояс-
нювальну записку, ТЕО, правові документи, перелік обме-
жень у використанні земель і земельних сервітутів, експлі-
кації земель; 

3) графічної частини, описова частини, що містить 
пояснювальну записку, ТЕО, правові документи, перелік 
обмежень у використанні земель і земельних серветитів, 
експозиція земель. 

* * * 
Що визначає проект територіального землеустрою, неза-

лежно від його виду? 

1) місце розташування меж об’єктів проектування; 
можливості використання земель з урахуванням цільового 
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призначення і структури; площі об’єктів землеустрою і (або) 
їхніх зон, обмежених у використанні; інші екологічні та якісні 
характеристики земель; економічні показники, які застосо-
вують у процесі здійснення проектів; 

2) місце розташування меж об’єктів землеустрою; 
можливості використання земель з урахуванням цільового 
призначення і інфраструктури; площі об’єктів землеустрою 
і їхніх частин, обмежених у використанні; інші економічні та 
якісні характеристики земель; економічні показники, які засто-
совують у процесі здійснення проектів; 

3) місце розташування меж об’єктів планування; 
можливості використання земель з урахуванням цільового 
призначення і структури; площі об’єктів землеустрою і (або) 
їхніх частин, обмежених у використанні; інші економічні та 
якісні характеристики земель; екологічні показники, які за-
стосовують у процесі здійснення проектів. 

* * * 
В якій послідовності складають державні акти при 

складанні проекту територіального землеустрою? 

1) виконують вишукувальні роботи; установлюють (від-
новлюють) на території межі земельної ділянки; заповнюють 
бланк державного акта; вносять відомості про власність і 
земельний наділ в земельний кадастр; 

2) виконують підготовчі роботи; установлюють (віднов-
люють) у натурі межі земельної ділянки та обмеження на 
використання землі; заповнюють бланк державного акта; 
вносять відомості про власність і земельну ділянку в 
державний земельний кадастр; 

3) виконують початкові роботи; установлюють (віднов-
люють) у натурі межі земельної ділянки та заборону у 
обмеженні на використання землі; заповнюють державний 
акт; вносять відомості про власність і земельну ділянку в 
земельний кадастр. 

* * * 
В чому полягає здійснення проекту територіального 

землеустрою? 
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1) у своєчасному переході власників і користувачів 
землі до використання наданої їм земельної ділянки відпо-
відно до цільового призначення й умов землекористування, 
у виконанні в зазначений термін усіх передбачених проектом 
заходів щодо облаштованості території, підтриманні у натурі 
збереження меж і межових знаків; 

2) у своєчасному переході замовників землі до викори-
стання наданої їм земельної ділянки відповідно до їх при-
значення й умов використання, у виконанні в зазначений 
період усіх передбачених проектом заходів щодо облаго-
родження території, підтриманні на місцевості збереження 
меж і межових знаків; 

3) у своєчасному переході власників і користувачів 
землі до використання наданої їм земельної ділянки 
відповідно до його призначення й умов використання, у 
виконанні у встановлений термін усіх передбачених проек-
том заходів щодо відділення території, підтримання в 
натурі збереження границь і знаків розмежування. 

* * * 
Що належать до документації із землеустрою? 

1) загальнодержавні та регіональні закони; схеми земле-
устрою і ТЕО використання та охорони; проекти встанов-
лення і зміни меж утворень, міст та інших поселень; проекти 
організації та встановлення меж земель з особливими 
природоозаповідними і рекреаційними режимами; 

2) загальнодержавні та регіональні програми; схеми 
землеустрою і ТЕО використання та охорони; проекти вста-
новлення і зміни меж утворень, міст та інших поселень; 
проекти організації та встановлення меж територій з особ-
ливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними 
режимами; 

3) проекти впорядкування територій у межах поселень; 
робочі проекти з рекультивації порушених земель; доку-
менти, що посвідчують право власності або користування 
землею; матеріали з виявлення і консервації деградованих 
земель; спеціальні тематичні карти (атласи) стану і вико-
ристання земельних ресурсів. 
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* * * 
На які основні види можна поділити землевпорядну 

документацію? 

1) прогнозна і проектна документація; схеми земле-
устрою області, району, ради, які є основними проектними 
землевпорядними розробками; ТЕО; матеріали земельно-
вартісних робіт; 

2) прогнозна і передпроектна документація; схеми зем-
леустрою області, району, ради, які є основними передпро-
ектними землевпорядними розробками; ТЕО; матеріали 
земельнооціночних робіт; 

3) матеріали з установлення у натурі меж земель; 
плани земельногосподарського устрою земель; матеріали 
інвентаризації земель усіх категорій; матеріали зі створення 
земельно-інформаційних систем. 

* * * 
Які є підгрупи проектів землеустрою? 

1) територіальний, внутрішньогосподарський і зокрем-
лений; 

2) міжгосподарський, внутрішньо-господарський і зо-
кремлений; 

3) територіальний, загальногосподарський і зокремле-
ний. 

* * * 
Чим займається територіальний (міжгосподарський) 

землеустрій? 
1) пов’язаний з розподілом земель, з межуванням зе-

мель адміністративно-територіальних утворень права дер-
жавної і комунальної власності, спеціальних земельних 
фондів та земель з особливими природоохоронними й ін-
шими режимами; 

2) впорядкування культурних пасовищ, землювання 
малопродуктивних угідь, рекультивація земель, влаштування 
багаторічних угідь і виноградників, консервація земель, роз-
міщення гідротехнічних споруд, захисних лісових насаджень, 
організація і забудова територій колективних садів; 
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3) впорядкуванням землекористувань сільськогосподар-
ських підприємств та об’єднань, приведенням їх до опти-
мальних розмірів, підготовка нових землеволодінь і земле-
користувань до видачі актів на право користування землею 
і право власності на землю, виділенням ділянок для 
будівництва, садівництва на правах приватної власності. 

* * * 
Чим займається внутрішньогосподарський землеустрій? 

1) пов’язаний з розподілом земель, з межуванням зе-
мель адміністративно-територіальних утворень права дер-
жавної і комунальної власності, спеціальних земельних 
фондів та земель з особливими природоохоронними й ін-
шими режимами; 

2) впорядкування культурних пасовищ, землювання 
малопродуктивних угідь, рекультивація земель, влаштування 
багаторічних угідь і виноградників, консервація земель, роз-
міщення гідротехнічних споруд, захисних лісових насаджень, 
організація і забудова територій колективних садів; 

3) впорядкуванням землекористувань сільськогосподар-
ських підприємств та об’єднань, приведенням їх до опти-
мальних розмірів, підготовка нових землеволодінь і земле-
користувань до видачі актів на право користування землею 
і право власності на землю, виділенням ділянок для 
будівництва, садівництва на правах приватної власності. 

* * * 
У чому полягає суть зокремленої підгрупи землеустрою? 

1) у розподілі земель, з межуванням земель адміні-
стративно-територіальних утворень права державної і кому-
нальної власності, спеціальних земельних фондів та земель 
з особливими природоохоронними й іншими режимами; 

2) у впорядкуванні культурних пасовищ, землюванні 
малопродуктивних угідь, рекультивації земель, влаштуванні 
багаторічних угідь і виноградників, консервації земель, роз-
міщенні гідротехнічних споруд, захисних лісових насаджень, 
організації і забудови територій колективних садів; 
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3) у впорядкуванні землекористувань сільськогосподар-
ських підприємств та об’єднань, приведення їх до оптималь-
них розмірів, підготовці нових землеволодінь і землекористу-
вань до видачі актів на право користування землею і право 
власності на землю, виділенні ділянок для будівництва, 
садівництва на правах приватної власності.  

 

 

ЛЕКЦІЯ 5 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ (МІЖГОСПОДАРСЬКЕ 
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ) 
 

5.1. Зміст, завдання та принципи територіального 
землеустрою 

Поняття про територіальний землеустрій. Проведенням 
територіального землеустрою. Завдання і мета складання 
схем землеустрою. Основні вимоги до складання схем 
землеустрою. Основні вимоги до складання проектів уста-
новлення і зміни меж адміністративно-територіальних утво-
рень. 

5.2. Відведення земель для сільськогосподарських 
підприємств, організацій, установ і громадян у влас-

ність і користування 

Методика складання проектів формування (зміни) меж 
територій реалізації земельних та економічних інтересів 
сільських, селищних і міських рад. Формування землеволо-
дінь і землекористувань з різними формами господарювання 
на основі приватної власності на землю та оренди земель-
них і майнових паїв. Організаційно-правові форми підпри-
ємницької діяльності. Методологічні основи розроблення 
проектів упорядкування існуючих землеволодінь і земле-
користувань сільськогосподарських підприємств та створен-
ня нових. Основні частини проекту створення землеволодінь 
або землекористувань сільськогосподарського підприємства. 
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5.3. Впорядкування землеволодінь і землекори-

стувань сільськогосподарських підприємств 

Поняття удосконалення землекористувань і земле-
володінь. Поняття і види недоліків землеволодінь і земле-
користувань. Зміст проекту і способи усунення недоліків 
землеволодінь і землекористувань. Формування обмежень 
та земельних сервітутів. Обмеження прав на земельну 
ділянку. Розгляд і затвердження проекту. Виготовлення і 
видача проектної документації. 

Література: 3; 5; 17; 20; 21; 38; 42; 43; 48. 

Описові завдання 

1. Суть і землевпорядні дії, які включає територіальний 
землеустрій. 

2. Проведення, різновидності та групи територіального 
землеустрою. 

3. Мета і завдання складання схем землеустрою. 
4. Основні завдання схеми землеустрою. 
5. Основні вимоги до складання схем землеустрою. 
6. Що мають забезпечувати заходи, які передбачаються 

схемою землеустрою? 
7. Основні вимоги до складання проектів установлення і 

зміни меж адміністративно-територіальних утворень. 
8. Що мають містити проектні матеріали із установлення 

(зміни) меж адміністративно-територіальних утворень? 
9. Що відображено на кадастровому плані? 

10. Підготовчі роботи, пов’язані з формуванням меж тери-
торії сільських, селищних і міських рад. 

11. Етапи формування земельних та майнових відносин, 
що здійснюються згідно прийнятих законодавчо-норма-
тивних актів. 

12. Акціонерне товариство і товариство з обмеженою 
відповідальністю. 

13. Командитне товариство і сільськогосподарський вироб-
ничий кооператив. 

14. Фермерське господарство та індивідуальне підприєм-
ництво. 
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15. Визначення площі землеволодіння і землекористування 
сільськогосподарського підприємства. 

16. Суть розміщення і формування земельного масиву 
господарства. 

17. Основні принципи і вимоги при складанні проектів 
створення нових та впорядкування існуючих земле-
володінь і землекористувань. 

18. Удосконалення землекористувань і землеволодінь. 
19. Недоліки землеволодінь і землекористувань. 
20. Назвіть недоліки землеволодіння і землекористування. 
21. Виготовлення і видача проектної документації при 

територіальному землеустрої. 
 
Тестові завдання 

* * * 
Суть територіального землеустрою: 
1) система регіональних заходів по розподілу земель 

між галузями промисловості, усередині галузей і налагод-
ження землеволодінь і землекористувань шляхом утворення 
проектів, перебудовою і зміні існуючих меж їх структур і 
систем; 

2) система державних заходів по розподілу земель між 
галузями народного господарства, усередині галузей і 
вдосконаленню землеволодінь і землекористувань шляхом 
утворення нових, переустрою і зміні існуючих землекори-
стувань і землеволодінь їх структур і систем; 

3) система державних заходів по розподілу земель між 
галузями сільського господарства, усередині галузі та удо-
сконаленню земельних наділів шляхом утворення нових, 
переустрою і зміні існуючих меж їх структур і систем. 

* * * 
Які землевпорядні дії включає територіальний земле-

устрій? 

1) відведення і залучення земельних ділянок; встанов-
лення і зміна міських та селищних черезсуміжжь; 
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2) утворення нових, а також упорядкування існуючих 
землеволодінь і землекористувань з усуненням черезсуміж-
жя та інших недоліків в розміщенні земель; виявлення нових 
земель для сільськогосподарського та іншого народно-
господарського освоєння; 

3) відведення і вилучення земельних ділянок; встанов-
лення і зміна міської та селищної межі. 

* * * 
Які соціальні питання вирішує держава проведенням 

територіального землеустрою? 

1) відведення земель для будівництва різноманітних 
промислових переробних підприємств, встановлення і зміна 
міських селищних меж, створення шляхів, вдосконалення 
системи розселення і розміщення промислових центрів в 
сільському господарстві; 

2) створення нових землеволодінь, землекористувань 
сільськогосподарського призначення; 

3) створення землекористувань несільськогосподарсь-
кого призначення. 

* * * 
Виділіть різновидності територіального землеустрою: 
1) створення нових землеволодінь, землекористувань 

сільськогосподарського призначення; 
2) створення землекористувань несільськогосподарсь-

кого призначення; 
3) упорядкування (вдосконалення) існуючих землеволо-

дінь і землекористувань для усунення недоліків в їхніх 
розмірах і розміщенні; 

4) утворення земельних ділянок, а також упорядкування 
землеволодінь і землекористувань з усуненням далекозе-
мелля та інших недоліків в розміщенні земель; виявлення 
нових земель для народногосподарського освоєння. 

* * * 
Схема землеустрою адміністративного району це: 
1) комплекс текстових і графічних матеріалів, що мають 

юридичний, технічний, економічний зміст і наукове обґрунту-
вання проблем, що розглядаються; 
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2) ТЕО для територіального міжгалузевого і міжгоспо-
дарського перерозподілу земель, удосконалення системи 
землеволодінь, розроблення пропозицій щодо організації 
території району в цілому й окремих сільськогосподарських 
підприємств; 

3) ТЕОВ для територіального міжгалузевого і між-
господарського перерозподілу земель, удосконалення сис-
теми землеволодінь, розроблення завдань щодо організації 
території району в цілому й окремих сільськогосподарських 
угідь. 

* * * 
Головні завдання схеми землеустрою: 
1) аналіз складу та утворення угідь, виявлення запасів 

земель, придатних для виробництва; виділення земель з 
різними режимами використання; уточнення меж земель, а 
також аналіз стану і використання земель регіональної та 
державної власності; 

2) проведення аналізу стану й використання земель; 
районування та зонування території; виявлення земельних 
ділянок, які не використовуються, нераціонально використо-
вуються або використовуються не за цільовим призначен-
ням; формування або уточнення площ спеціальних земель-
них фондів для регулювання обігу земель; 

3) оптимізація складу і співвідношення угідь, виявлення 
резервів земель, придатних для виробництва; виділення 
земель із різними режимами використання; уточнення меж 
земель поселень, а також аналіз стану і використання земель 
комунальної та державної власності. 

* * * 
Головні вимоги до складання схем землеустрою: 
1) поєднання інтересів держави і законних інтересів 

власників; об’єднання земель державної та комунальної 
власності; демократичність намічуваних заходів; пріоритет 
економічних вимог над економічною доцільністю викори-
стання земель; 

2) диференційований підхід до встановлення правового 
режиму земель; пріоритет збереження особливо цінних 
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сільськогосподарських угідь; збереження єдності частин 
земельних ділянок і тісно пов’язаних з ними об’єктів нерухо-
мого майна; запобігання негативним впливам на здоров’я 
населення; 

3) поєднання інтересів суспільства і законних інтересів 
власників; розмежування земель державної та комунальної 
власності; комплексність намічуваних заходів; пріоритет 
екологічних вимог над економічною доцільністю викори-
стання земель. 

* * * 
Що повинні містити проектні матеріали з установлення 

(зміни) меж адміністративно-територіальних утворень? 

1) топографічний план; кадастрову книгу; проектний 
план меж земельних ділянок; описову частину з обґрун-
туванням встановлення або зміни меж земельних наділів, з 
їх описом і висновками погодження меж суміжних утворень; 

2) ситуаційний план; кадастровий план; проектний план 
меж адміністративно-територіального утворення; текстову 
частину з обґрунтуванням встановлення або зміни меж 
адміністративно-територіального утворення, з їх описом і 
висновками погодження меж суміжних утворень; 

3) картографічний план; кадастровий проект; земельний 
план меж земельних наділів; текстову частину з обґрунту-
ванням встановлення або зміни меж адміністративно-тери-
торіального утворення, з їх описом і висновками погодження 
меж суміжних утворень. 

* * * 
Роботи, пов’язані з формуванням меж території сіль-

ських, селищних і міських рад, виконують у такому порядку: 
1) підготовчі роботи; розроблення планів формування 

території рад у межах адміністративних районів; розроб-
лення проектів формування меж території ОТГ; погодження 
та затвердження проектів формування меж; виготовлення 
проектної документації; перенесення проектів у натуру (на 
місцевість); 

2) вишукувальні роботи; розроблення схем формування 
території сільських, селищних і міських рад у межах адмі-
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ністративних районів; розроблення проектів формування 
меж території сільських, селищних і міський рад; погодження 
та затвердження схем формування меж; виготовлення юри-
дичної документації; перенесення проектів у натуру (на 
місцевість); 

3) підготовчі роботи; розроблення схем формування 
території сільських, селищних і міських рад у межах адмі-
ністративних районів; розроблення проектів формування 
меж території сільських, селищних і міський рад; погодження 
та затвердження проектів формування меж; виготовлення 
проектної документації; перенесення проектів у натуру (на 
місцевість). 

* * * 
Виділіть етапи формування земельних та майнових 

відносин: 
1) перший етап – це паювання земель, передача земель 

у колективну власність, проведення економічної оцінки землі; 
другий етап закінчився роздержавлюванням на встановлених 
у законодавчому порядку принципах, колективних земель, 
виготовленням і виданням кожному члену сертифікатів на 
право на земельний пай; третій етап представляє собою 
процес об’єднання власників земельних часток і майнових 
паїв на новій основі і формування виробничих структур; 

2) перший етап – це паювання земель, створення запас-
них земель, передача земель у державну власність, прове-
дення оцінки землі; другий етап закінчився розпаюванням 
на встановлених у законодавчому порядку принципах, 
колективних земель, виготовленням і виданням кожному 
члену сертифікатів на право на земельну частку; третій етап 
представляє собою процес об’єднання власників земельних 
часток і майнових паїв на новій основі і формування вироб-
ничих структур; 

3) перший етап – це роздержавлення земель, створення 
земель запасу, передача земель у колективну власність, 
проведення оцінки землі; другий етап закінчився розпаю-
ванням на встановлених у законодавчому порядку прин-
ципах, колективних земель, виготовленням і виданням кож-
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ному члену сертифікатів на право на земельну частку; 
третій етап представляє собою процес об’єднання власників 
земельних часток і майнових паїв на новій основі і форму-
вання виробничих структур. 

* * * 
Акціонерне товариство це установа, яка: 
1) має статутний фонд, поділений на визначену кількість 

акцій рівної номінальної вартості; 
2) має статутний фонд, розділений на частки, розмір 

яких визначається установчими документами; 
3) має статутний фонд, розділений на частки. 

* * * 
Товариство з обмеженою відповідальністю це: 
1) організація, що має статутний фонд, розділений на 

частки, розмір яких визначається установчими докумен-
тами; 

2) товариство, що має статутний фонд, розділений на 
частки, розмір яких визначається установчими документами; 

3) товариство, всі учасники якого займаються спільною 
підприємницькою діяльність та несуть повну солідарну 
відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм 
майном. 

* * * 
Товариство з додатковою відповідальністю це: 
1) організація, що має статутний фонд, розділений на 

частки, розмір яких визначається установчими докумен-
тами; 

2) товариство, що має статутний фонд, розділений на 
частки, розмір яких визначається установчими документами; 

3) товариство, всі учасники якого займаються спільною 
підприємницькою діяльність та несуть повну солідарну 
відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм 
майном. 

* * * 
Повне товариство це: 
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1) організація, що має статутний фонд, розділений на 
частки, розмір яких визначається установчими докумен-
тами; 

2) товариство, що має статутний фонд, розділений на 
частки, розмір яких визначається установчими документами; 

3) товариство, всі учасники якого займаються спільною 
підприємницькою діяльність та несуть повну солідарну 
відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм 
майном. 

* * * 
Командитне товариства це: 
1) товариство, в якому разом з одним або більше учас-

ників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку 
діяльність та несуть відповідальність за зобов’язаннями 
товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, 
відповідальність яких обмежується вкладом у майні това-
риства; 

2) підприємство, створене для спільного ведення сіль-
ськогосподарського виробництва з обов’язковою трудовою 
участю в його діяльності; 

3) форма підприємництва громадян України, які виявили 
бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, 
займатися її переробкою та реалізацією. 

* * * 
Сільськогосподарський виробничий кооператив це: 
1) товариство, в якому разом з одним або більше учас-

ників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку 
діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями това-
риства всім своїм майном, є один або більше учасників, 
відповідальність яких обмежується вкладом у майні това-
риства; 

2) підприємство, створене для спільного ведення сіль-
ськогосподарського виробництва з обов’язковою трудовою 
участю в його діяльності; 

3) форма підприємництва громадян України, які виявили 
бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, 
займатися її переробкою та реалізацією. 
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* * * 
Фермерське господарство це: 
1) товариство, в якому разом з одним або більше учас-

ників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку 
діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями това-
риства всім своїм майном, є один або більше учасників, 
відповідальність яких обмежується вкладом у майні това-
риства; 

2) підприємство, створене для спільного ведення сіль-
ськогосподарського виробництва з обов’язковою трудовою 
участю в його діяльності; 

3) форма підприємництва громадян України, які виявили 
бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, 
займатися її переробкою та реалізацією. 

* * * 
Індивідуальне підприємництво це: 
1) підприємство, створене для спільного ведення сіль-

ськогосподарського виробництва з обов’язковою трудовою 
участю в його діяльності; 

2) право підприємництва громадян України, які виявили 
бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, 
займатися її переробкою та реалізацією; 

3) право займатися індивідуальною підприємницькою 
діяльністю, не пов’язаною з виробництвом сільськогоспо-
дарської продукції, не реєструючись при цьому як юридична 
особа. 

* * * 
Що розуміють під створенням землеволодінь і земле-

користувань сільськогосподарських підприємств? 

1) землевпорядні дії, що передбачають складання, роз-
гляд, затвердження схем і перенесення його на територію, 
у результаті яких створюються детальні земельні ділянки й 
оформляються на них правоустановчі документи; 

2) знімальні дії, що передбачають складання, розгляд, 
затвердження плану і перенесення його в натуру, у резуль-
таті яких створюються конкретні земельні ділянки й оформ-
ляються на них законні установчі документи; 
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3) землевпорядні дії, що передбачають складання, роз- 
гляд, затвердження проекту і перенесення його в натуру, у 
результаті яких створюються нові земельні ділянки й оформ-
ляються на них правоустановчі документи. 

* * * 
З яких частин складається проект створення землеволо-

діння або землекористування сільськогосподарського під-
приємства? 

1) установлення площі земельних угідь; розміщення і 
формування його земельного наділу; розміщення будинків 
нового поселення; установлення видів і площ угідь у складі 
землеволодіння або землекористування; розміщення меж 
землеволодіння або землекористування; 

2) визначення режиму й умов (обмежень) у викори-
станні земель; складання схеми внутрішньогосподарської 
організації території господарства; розроблення вихідних 
даних для визначення розмірів земельного податку, грошо-
вого оцінювання землі та інших економічних показників; 

3) установлення площі землеволодіння або землеко-
ристування; розміщення і формування його земельного 
масиву; розміщення садиби нового господарства; установ-
лення видів і площ угідь у складі землеволодіння або 
землекористування; розміщення меж землеволодіння або 
землекористування. 

* * * 
Розмір землеволодіння (землекористування) сільсько-

господарського підприємства залежить від багатьох умов і 
чинників, основні з яких: 

1) виробничий потенціал господарства, склад і сукупність 
галузей; природні та антропогенні умови; забезпеченість 
господарства земельними ресурсами; наявність у госпо-
дарствах основних і не оборотних виробничих фондів; інші 
умови, що передбачають наявність і стан дорожньої розміт-
ки, транспортних засобів, засобів зв’язку, умови розселення, 
природно-історичні умови; 
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2) виробничий потенціал господарства, склад і поєднан-
ня природних умов; забезпеченість господарства земель-
ними ресурсами; наявність у господарствах основних і 
оборотних виробничих фондів; інші умови, що передбачають 
наявність і стан дорожньої мережі, транспортних засобів, 
засобів зв’язку, умови розселення, природно-антропогенні 
умови; 

3) виробничий напрям господарства, склад і поєднання 
галузей; природні умови; забезпеченість господарства трудо-
вими ресурсами; наявність у господарствах основних і обо-
ротних виробничих фондів; інші умови, що передбачають 
наявність і стан дорожньої мережі, транспортних засобів, 
засобів зв’язку, умови розселення, природно-історичні умови. 

* * * 
Суть розміщення і формування земельного масиву 

господарства: 
1) визначенні пункту розміщення господарства та його 

земельних територій; наданні землеволодінню або земле-
користуванню гіршої конфігурації, форми; внесенні до складу 
земельного масиву територій окремих ділянок, що раніше 
належали іншим землевласникам і землекористувачам, а 
також різні типи сільськогосподарських і несільськогоспо-
дарських земель; 

2) визначенні місця розташування господарства і його 
землекористування; наданні власнику кращої конфігурації, 
об’єму; внесенні до складу земельного господарства всіх 
ділянок, що раніше належали іншим землевласникам і 
землекористувачам, а також різних видів сільськогосподар-
ських і несільськогосподарських угідь; 

3) визначенні місця розташування господарства і його 
землекористування; наданні землеволодінню або землеко-
ристуванню кращої конфігурації, форми; внесенні до складу 
земельного масиву господарства окремих ділянок, що рані-
ше належали іншим землевласникам і землекористувачам, 
а також різних видів сільськогосподарських і несільсько-
господарських угідь. 
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* * * 
Удосконалення землекористувань і землеволодінь це: 

1) землевпорядні роботи з внесення спрямованих змін 
у їх конфігурацію, розташування, що поліпшують розміщення, 
склад, межі з метою створення територіальних комплексів 
для підвищення ефективності використання й відтворення 
земель, виробництва й усунення недоліків землеволодіння 
та землекористування; 

2) землевпорядні роботи з внесення цілеспрямованих 
змін у їх конфігурацію, розташування, що поліпшують вста-
новлення, структуру, границі з метою створення територіа-
льних умов для підвищення ефективності використання й 
охорони земель, виробництва й просунення недоліків земле-
володіння та землекористування; 

3) землевпорядні дії з внесення цілеспрямованих змін 
у їх конфігурацію, площу, що поліпшують розміщення, струк-
туру, межі з метою створення територіальних умов для 
підвищення ефективності використання й охорони земель, 
виробництва й усунення недоліків землеволодіння та земле-
користування. 

* * * 
Недоліки землеволодінь і землекористувань це: 
1) порушення у форми, площі, складу, розміщенні й 

межах земельних масивів або зон, закріплених за сільсько-
господарськими підприємствами і громадянами, що негатив-
но впливають на використання землі, екологію й організацію 
виробництва; 

2) порушення у конфігурації, площі, структурі, розміщенні 
й межах земельних масивів або ділянок, закріплених за 
сільськогосподарськими підприємствами і громадянами, що 
позитивно впливають на використання землі, екологію й 
економіку виробництва; 

3) незручності у конфігурації, площі, структурі, розмі-
щенні й межах земельних масивів або ділянок, закріплених 
за сільськогосподарськими підприємствами і громадянами, 
що негативно впливають на використання землі, економіку 
й організацію виробництва. 
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* * * 
Нераціональний розмір землеволодіння і землекори-

стування це: 
1) невідповідність структури і складу їхніх угідь спеціа-

лізації і природоохоронним вимогам; 
2) розчленованість господарства на відособлені ділянки, 

розділені землями інших землевласників, що збільшує від-
даленість земель і приводить до необхідності спілкування 
через землі інших господарств, погіршення умов керування 
виробництвом, зростання щорічних витрат виробництва і 
зниження його ефективності; 

3) розташування всередині земельного масиву і меж 
певного землеволодіння ділянки землі іншого землевлас-
ника, що збільшує транспортні витрати, потребує зустрічних 
переїздів, а іноді призводить до знеособлення у використанні 
землі. 

* * * 
Черезсмужжя це: 
1) розчленованість господарства на відособлені ділянки, 

розділені землями інших землевласників, що збільшує від-
даленість земель і приводить до необхідності спілкування 
через землі інших господарств, погіршення умов керування 
виробництвом, зростання щорічних витрат виробництва і 
зниження його ефективності; 

2) розташування всередині земельного масиву і меж 
певного землеволодіння ділянки землі іншого землевлас-
ника, що збільшує транспортні витрати, потребує зустрічних 
переїздів, а іноді призводить до знеособлення у викори-
станні землі; 

3) незручності для внутрішньогосподарської організації 
території, спричинюють дроблення ділянок, погіршують їх 
конфігурацію, що ускладнює використання техніки, призво-
дить до недоорювань, недосівів, виведення земель з обігу. 

* * * 
Вкраплення це: 
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1) розчленованість господарства на відособлені ділянки, 
розділені землями інших землевласників, що збільшує від-
даленість земель і приводить до необхідності спілкування 
через землі інших господарств, погіршення умов керування 
виробництвом, зростання щорічних витрат виробництва і 
зниження його ефективності; 

2) розташування всередині земельного масиву і меж 
певного землеволодіння ділянки землі іншого землевлас-
ника, що збільшує транспортні витрати, потребує зустрічних 
переїздів, а іноді призводить до знеособлення у викори-
станні землі; 

3) незручності для внутрішньогосподарської організації 
території, спричинюють дроблення ділянок, погіршують їх 
конфігурацію, що ускладнює використання техніки, призво-
дить до недоорювань, недосівів, виведення земель з обігу. 

* * * 
Ламаність меж і вклинювання це: 
1) створення незручності для внутрішньогосподарської 

організації території, спричинюють дроблення ділянок, 
погіршують їх конфігурацію, що ускладнює використання 
техніки, призводить до недоорювань, недосівів, виведення 
земель з обігу; 

2) віддаленості земель господарства від населених 
пунктів, виробничих центрів, тваринницьких ферм, що зава-
жає доступу до цих земельних ділянок, потребує додатко-
вого будівництва доріг, збільшує транспортні витрати на 
перевезення продукції, робочої сили, ускладнює організацію 
виробництва; 

3) розміщення в межах певного землеволодіння ділянок 
земель, які розділені перешкодами (за річкою, болотом, за-
лізницею, автомагістраллю) та є важкодоступними, а також 
ерозійно-небезпечне розташування меж, не погоджене з 
рельєфом місцевості, умовами стоку води, що призводить 
до виникнення ерозії ґрунтів. 

* * * 
Далекоземелля це: 



Лекційний курс 117 

 

1) віддаленості земель господарства від населених 
пунктів, виробничих центрів, тваринницьких ферм, що зава-
жає доступу до цих земельних ділянок, потребує додатко-
вого будівництва доріг, збільшує транспортні витрати на 
перевезення продукції, робочої сили, ускладнює організацію 
виробництва; 

2) розміщення в межах певного землеволодіння ділянок 
земель, які розділені перешкодами (за річкою, болотом, за-
лізницею, автомагістраллю) та є важкодоступними, а також 
ерозійно-небезпечне розташування меж, не погоджене з 
рельєфом місцевості, умовами стоку води, що призводить 
до виникнення ерозії ґрунтів. 

3) розташування всередині земельного масиву і меж 
певного землеволодіння ділянки землі іншого землевлас-
ника, що збільшує транспортні витрати, потребує зустрічних 
переїздів, а іноді призводить до знеособлення у використанні 
землі. 

* * * 
Топографічне черезсмужжя це: 
1) віддаленості земель господарства від населених 

пунктів, виробничих центрів, тваринницьких ферм, що зава-
жає доступу до цих земельних ділянок, потребує додатко-
вого будівництва доріг, збільшує транспортні витрати на 
перевезення продукції, робочої сили, ускладнює організацію 
виробництва; 

2) розміщення в межах певного землеволодіння ділянок 
земель, які розділені перешкодами (за річкою, болотом, за-
лізницею, автомагістраллю) та є важкодоступними, а також 
ерозійно-небезпечне розташування меж, не погоджене з 
рельєфом місцевості, умовами стоку води, що призводить 
до виникнення ерозії ґрунтів. 

3) розташування всередині земельного масиву і меж 
певного землеволодіння ділянки землі іншого землевлас-
ника, що збільшує транспортні витрати, потребує зустрічних 
переїздів, а іноді призводить до знеособлення у використанні 
землі. 
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* * * 
У проекті упорядкування існуючих землеволодінь слід 

надати: 

1) земельним територіям раціональних розмірів і струк-
тури; зробити їх комунікабельними, правильної структури; 
скоротити відстань переїздів і перевезень; ліквідувати умови, 
що погіршують внутрішньогосподарську організацію тери-
торії; 

2) землеволодінню і землекористуванню раціональних 
розмірів і структури; зробити їх компактними, правильної 
конфігурації; скоротити відстань переїздів і перевезень; 
ліквідувати умови, що погіршують внутрішньогосподарську 
організацію території; 

3) землеволодінню і землекористуванню раціональних 
розмірів і складу; зробити їх загальними, правильної форми; 
скоротити відстань переїздів і перевезень; ліквідувати фор-
ми, що погіршують внутрішньогосподарську організацію 
території. 

* * * 
Назвіть основні способи ліквідації недоліків землево-

лодіння і землекористування: 
1) обмін великих і рівноцінних ділянок землі між влас-

никами; обмін рівновеликих і рівноцінних ділянок; оплатна 
передача земель одного господарства іншому; передача 
земель багатьох господарства іншому за обміну земельними 
ділянками з грошовою виплатою; повна реорганізація земле-
володінь і землекористувань; 

2) обмін великих і малих ділянок землі між господар-
ствами; обмін рівновеликих і рівноцінних ділянок; оплатна 
передача земель одного господарства іншому; передача 
земель одного господарства іншому без обміну земельними 
ділянками з грошовою компенсацією; повна реорганізація 
землеволодінь і землекористувань; 

3) обмін рівновеликих і рівноцінних ділянок землі між 
господарствами; обмін нерівновеликих і нерівноцінних діля-
нок; безоплатна передача земель одного господарства 
іншому; передача земель одного господарства іншому без 
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обміну земельними ділянками з грошовою компенсацією; 
повна реорганізація землеволодінь і землекористувань. 

* * * 
Встановлення яких земельних сервітутів можуть вима-

гати власники або землекористувачі земельних ділянок? 

1) право проходу та проїзду на велосипеді; проїзду на 
транспортному засобі по наявному шляху; прокладання та 
експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів; 
прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої 
природної водойми або через чужу земельну ділянку; від-
воду води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через 
сусідню земельну ділянку; 

2) право забору води з природної водойми, розташо-
ваної на сусідній земельній ділянці; поїти свою худобу із 
природної водойми, розташованої на сусідній земельній 
ділянці, прогону худоби до природної водойми; прогону худо-
би по наявному шляху; встановлення будівельних риштувань 
та складування будівельних матеріалів з метою ремонту 
будівель та споруд; 

3) право проходу та проїзду на гужовому транспорті; 
проїзду на транспортному засобі по наявній дорозі; прокла-
дання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, прово-
дів; прокладати на свою земельну ділянку водоканалів із 
чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку; 
відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або 
через свою земельну ділянку. 

* * * 
Які є обмеження прав на земельну ділянку? 

1) заборони на продаж або інше відчуження певним 
особам протягом установленого строку; заборони на пере-
дачу в оренду (суборенду); права на переважну купівлю у 
разі її продажу; 

2) заборони на провадження окремих видів виробництва; 
заборони на зміну цільового призначення земельного маси-
ву, агроландшафту та зовнішнього виду рухомого майна; 
умови здійснити будівництво, ремонт або укріплення дороги, 
ділянки дороги; 
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3) заборони на провадження окремих видів діяльності; 
заборони на зміну цільового призначення земельної ділянки, 
ландшафту та зовнішнього виду нерухомого майна; умови 
здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділян-
ки дороги. 

* * * 
Які матеріали виготовляють і подають замовникові від-

повідно до технічних вимог за результатами виконаних 
робіт? 

1) матеріали інвентаризації земель, які містять карту 
інвентаризації, заяву інвентаризації, схему контурів земель-
них угідь, по контурну і звернену відомості земельних угідь, 
пояснювальну записку до матеріалів інвентаризації, поста-
нову органу місцевого самоврядування про затвердження 
матеріалів інвентаризації; акт упорядкування землекори-
стування сільськогосподарської організації, до якого входять 
графічні матеріали, записка до проекту; 

2) матеріали реструктуризації земель, які містять план 
інвентаризації, акт інвентаризації, кульку контурів земельних 
угідь, по контурну і зведену відомості земельних угідь, 
пояснювальну записку до матеріалів інвентаризації, поста-
нову органу місцевого самоврядування про затвердження 
матеріалів інвентаризації; проект упорядкування землекори-
стування сільськогосподарської організації, до якого входять 
графічні матеріали, пояснювальна записка до проекту; 

3) матеріали інвентаризації земель, які містять план 
інвентаризації, акт інвентаризації, кальку контурів земельних 
угідь, по контурну і зведену відомості земельних угідь, 
пояснювальну записку до матеріалів інвентаризації, поста-
нову органу місцевого самоврядування про затвердження 
матеріалів інвентаризації; проект упорядкування земле-
користування сільськогосподарської організації, до якого 
входять графічні матеріали, записка до проекту. 

* * * 
Що не показують на проектному кресленні при терито-

ріальному землеустрої? 
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1) межі колишньої сільськогосподарської організації, в 
яких розробляли проектні пропозиції; землі, передані у 
відання сільських адміністрацій; земельні ділянки підпри-
ємств та організацій різних форм власності, створені на 
основі сільськогосподарської організації; межі, номери і 
площі ділянок сільськогосподарських угідь, виділених у 
власність сільськогосподарської організації як юридичної 
особи; земельні ділянки сільськогосподарських угідь, виділені 
власникам земельних часток; 

2) земельні ділянки, внесені до фонду перерозподілу 
земель; земельні ділянки несільськогосподарських угідь, 
передані у власність сільськогосподарської організації і 
власникам земельних часток і переведені до земель інших 
категорій; контури земельних угідь, що раніше вибули із 
сільськогосподарського обігу, передані громадянам і сіль-
ськогосподарській організації у власність з метою освоєння; 
земельні ділянки, зайняті об’єктами нерухомості, передані 
у власність сільськогосподарської організації; межі, номери 
і параметри зон з особливим правовим режимом викори-
стання земель; 

3) матеріали інвентаризації земель, які містять план 
інвентаризації, акт інвентаризації, кальку контурів земельних 
угідь, по контурну і зведену відомості земельних угідь, 
пояснювальну записку до матеріалів інвентаризації, поста-
нову органу місцевого самоврядування про затвердження 
матеріалів інвентаризації; проект упорядкування земле-
користування сільськогосподарської організації, до якого 
входять графічні матеріали, записка до проекту. 

* * * 
Що не має висвітлювати й обґрунтовувати текстовий 

зміст при виконанні територіального землеустрою? 

1) результати приватизації і розподілу земель за фор-
мами власності; процеси, що відбулися після приватизації 
земель, у правовому статусі земель та організаційно-право-
вих форм господарювання, тенденції у розвитку земельних 
відносин; шляхи реалізації власниками земельних часток 
своїх прав за розпорядженням земельними частками до 
моменту складання проекту; 



122 Землевпорядне та лісовпорядне планування 

 

2) матеріали інвентаризації земель, які містять план 
інвентаризації, акт інвентаризації, кальку контурів земель-
них угідь, по контурну і зведену відомості земельних угідь, 
пояснювальну записку до матеріалів інвентаризації, поста-
нову органу місцевого самоврядування про затвердження 
матеріалів інвентаризації; проект упорядкування землекори-
стування сільськогосподарської організації, до якого входять 
графічні матеріали, записка до проекту; 

3) зміни в розмірах земельної частки, їхні причини і 
прийняті рішення; наявність незатребуваних і нереалізованих 
земельних часток, повноту їх використання; пропозиції 
щодо передачі несільськогосподарських угідь у власність 
громадянам і юридичним особам, а також щодо внесення 
їх до земель інших категорій. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 6 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ 

 

6.1. Поняття, завдання і зміст внутрішньогосподар-

ського землеустрою, складові частини та елементи про-

екту. Підготовчі та обмежувальні роботи при внутрі-
господарському землеустрою 

Внутрішньогосподарський землеустрій: об’єкт, мета, за-
дачі та різновидності. Складові частини та структурне ді-
лення проекту внутрігосподарського землеустрою. Здійснен-
ня камеральних підготовчих робіт і польових підготовчих 
робіт. Акт землевпорядного обстеження та основні пропозиції 
по використанню земель і організації території. 

6.2. Організація виробничих підрозділів і розміщення 

господарських центрів, планування використання зе-

мель у населених пунктах, розміщення внутрішньо-

господарських доріг, інженерних споруд та об’єктів 
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Задачі, зміст та загально-методичні питання розміщення 
виробничих підрозділів і господарських центрів. Виробничий 
підрозділ. Питання, які вирішують при організації виробничих 
підрозділів. Основні вимоги які враховують при вирішені 
комплексних задач. Інженерно-будівельні, соціальні та еколо-
гічні вимоги. Кількість і розміри виробничих підрозділів. Типи 
організаційно-господарських структур. Вимоги, які слід дотри-
муватись при проектуванні. Завдання планування і рекон-
струкції сучасних населених пунктів. Вимоги, які потрібно 
враховувати при виборі території у плануванні використання 
земель у населених пунктах. Основні об’єкти інженерного 
обладнання території. Господарські, виробничі центри та інші 
об’єкти, їхнє проектування та розміщення. Основні категорії 
автомобільних доріг. Проектування шляхів та основні вимоги 
їх розміщення. 

6.3. Організація угідь і системи сівозмін, впорядку-

вання їх територій 

Поняття про земельні угіддя. Основні вимоги до органі-
зації угідь. Трансформація угідь. Вимоги, яким повинен відпо-
відати запроектований склад і співвідношення (структура) 
угідь, їх розміщення на території. Типи і види сівозмін. Про-
ектування системи сівозмін. Організація кормових сівозмін. 
Організація спеціальних сівозмін. Організація польових сіво-
змін. Проектування позасівозмінних ділянок. Розміщення по-
лів сівозмін і робочих ділянок. Проектування полів з враху-
ванням рельєфу. Проектування полів з врахуванням ґрунтів. 
Довжина, ширина і форма поля. Рівновеликість полів. Розмі-
щення полезахисних лісосмуг. Розміщення польових шляхів. 
Розміщення польових станів. 

6.4. Влаштування території природних кормових 
угідь, багаторічних плодових насаджень 

Задачі і зміст влаштування території природних кормо-
вих угідь. Устрій території пасовищ. Устрій території сіножать. 
Задачі і зміст устрою території багаторічних насаджень. 
Устрій території садів. Організація території винограднику. 
Організація території ягіднику. 
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6.5. Особливості землеустрою новостворених сіль-

ськогосподарських підприємств при різних формах 
власності 

Створення та діяльність фермерських господарств. Міс-
це фермерського господарства у господарському комплексі. 
Право на створення фермерського господарства та умови 
надання земельних ділянок. Порядок надання земельних 
ділянок для ведення фермерського господарства. Особливо-
сті надання земельних ділянок у користування. Здійснення 
реєстрації фермерського господарства. Оплата фермерських 
господарств за землю. Обов’язки фермерського господар-
ства як власника земельної ділянки і землекористувача. 
Право громадян, які ведуть фермерське господарство, на 
будівництво жилих, виробничих, культурно-побутових та 
інших будівель і споруд. Власність осіб, які ведуть фермер-
ське господарство. Відповідальність фермерського госпо-
дарства. Господарська діяльність фермерського господар-
ства. Підстави для припинення діяльності фермерського 
господарства. 

6.6. Комплексне обґрунтування проектів внутрішньо-

господарського землеустрою. Здійснення проекту вну-

трішньогосподарського землеустрою 

Економічна ефективність внутрішньогосподарського зем-
леустрою. Соціальна ефективність внутрішньогосподарсь-
кого землеустрою. Зміст робіт по здійсненню проекту. План 
здійснення проекту. Авторський нагляд. 

Література: 2; 9; 17; 20; 21; 42; 43; 48. 

Описові завдання 

1. Суть та об’єкт внутрішньогосподарського землеустрою. 
2. Мета та основні задачі внутрішньогосподарського зем-

леустрою. 
3. Різновидності та форми внутрішньогосподарського зем-

леустрою. 
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4. Аналіз основних складових частин проекту внутрішньо-
господарського землеустрою. 

5. Здійснення камерально-підготовчих робіт при внутріш-
ньогосподарському землеустрої. 

6. Здійснення польових підготовчих робіт при внутрішньо-
господарському землеустрої. 

7. Виділіть основні пропозиції по використанню земель та 
організації території, які вказують в акті землевпорядного 
обстеження. 

8. На які групи розділяють головні вимоги, що враховують 
при вирішені комплексних задач. 

9. Типи різноманіття організаційно-господарських структур. 
10. Розкрийте суть планування використання земель у насе-

лених пунктах. 
11. Проаналізуйте основні вимоги, які потрібно враховувати 

при виборі території у плануванні використання земель 
у населених пунктах. 

12. Проаналізуйте категорії автомобільних доріг. 
13. Основні вимоги, що враховуються при розміщенні сітки 

внутрігосподарських шляхів. 
14. Поняття про земельні угіддя: сільськогосподарські та 

несільськогосподарські угіддя. 
15. Суть трансформації угідь. 
16. Вимоги, яким повинен відповідати запроектований склад 

і співвідношення (структура) угідь та їхнє розміщення на 
території. 

17. Типи та види сівозмін. 
18. Розкрийте суть проектування системи сівозмін. 
19. Як здійснюється організація прокормових сівозмін? 
20. Як здійснюється організація спеціальних сівозмін? 
21. Як здійснюється організація польових сівозмін? 
22. Суть проектування позасівозмінних ділянок. 
23. Як здійснюється економічне обґрунтування системи сіво-

змін та позасівозмінних ділянок? 
24. Як здійснюється розміщення полів сівозмін і робочих 

ділянок? 
25. Як здійснюється проектування полів з врахуванням рель-

єфу? 
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26. Як здійснюється проектування полів з врахуванням ґрун-
тів? 

27. Що таке рівновеликість полів? 
28. Як розміщують полезахисні лісосмуги? 
29. Як розміщують польові шляхи? 
30. Як здійснюють розміщення польових станів? 
31. Якими є задачі і зміст влаштування території природних 

кормових угідь? 
32. Яким є устрій території пасовищ? 
33. Розміщення загонів чергового травлення та літніх табо-

рів. 
34. Розміщення скотопрогонів та водних джерел і водопійних 

пунктів. 
35. Яким є устрій території сіножать? 
36. Як здійснюють розміщення порід і сортів? 
37. Як розміщують квартали і бригадні ділянки? 
38. Як розмішують захисну лісосмугу та шляхову мережу? 
39. Як організовують територію виноградника та ягідника? 
40. Створення та діяльність фермерських господарств. 
41. Яким є місце фермерського господарства у господар-

ському комплексі? 
42. Яким є право на створення фермерського господарства 

та умови надання земельних ділянок? 
43. Яким є порядок надання земельних ділянок для ведення 

фермерського господарства? 
44. Як здійснюється реєстрація фермерського господар-

ства? 
45. Як здійснюється плата фермерських господарств за 

землю? 
46. Яким є право громадян, які ведуть фермерське госпо-

дарство, на будівництво жилих, виробничих, культурно-
побутових та інших будівель і споруд? 

47. Що може бути у власності осіб, які ведуть фермерське 
господарство? 

48. Яким є відповідальність фермерського  господарства? 
49. Якою є господарська діяльність фермерського господар-

ства? 
50. Яким є зміст робіт по здійсненню проекту? 



Лекційний курс 127 

 

51. Яким є авторський нагляд за проектом внутрішньогоспо-
дарського землеустрою? 
 
Тестові завдання 

* * * 
Внутрішньогосподарський землеустрій це: 
1) система заходів, направлених на створення терито-

ріальної основи в межах сільськогосподарських підприємств, 
а також землеволодінь, землекористувань громадян по пра-
вильному використанню земель, підвищенню культури зем-
леробства, застосування природоохоронної технології вироб-
ництва та охорони земель; 

2) система державних заходів по розподілу земель між 
галузями народного господарства, усередині галузей і вдо-
сконаленню землеволодінь і землекористувань шляхом утво-
рення нових, переустрою і зміні існуючих землекористувань і 
землеволодінь їх структур і систем; 

3) система державних заходів по розподілу земель між 
галузями сільського господарства, усередині галузі і вдоско-
наленню земельних наділів шляхом утворення нових, пере-
устрою і зміні існуючих меж їх структур і систем. 

* * * 
Об’єктом внутрішньогосподарського землеустрою є: 
1) просторова організація виробництва на підприємст-

вах, ведучих сільськогосподарське вирощування на закріп-
лених за ними землях; 

2) регіональна організація виробництва на підприємст-
вах, ведучих сільськогосподарське вирощування на закріп-
лених за ними землях; 

3) територіальна організація виробництва на підприємст-
вах, ведучих сільськогосподарське виробництво на закріп-
лених за ними землях. 

* * * 
Головна мета внутрішньогосподарського землеустрою 

полягає в: 
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1) фіксації такого порядку на землі, який би не дозво-
лив сільськогосподарському підприємству успішно виконува-
ти поставлені перед ним задачі одержання максимальної 
кількості високоякісної продукції при максимально необхідних 
витратах, своєчасна доставка її в гарному товарному вигляді 
споживачу, рішення важливих соціальних проблем по поліп-
шенню умов життя людей; 

2) впровадженні такого порядку на землі, який би дозво-
лив сільськогосподарському виробництву успішно виконува-
ти поставлені перед ним задачі одержання мінімальної 
кількості високоякісної продукції при мінімально необхідних 
витратах, своєчасна доставка її в гарному товарному вигляді 
споживачу, рішення важливих соціальних проблем по поліп-
шенню умов життя людей; 

3) установленні такого порядку на землі, який би дозво-
лив сільськогосподарському підприємству успішно виконува-
ти поставлені перед ним задачі одержання максимальної 
кількості високоякісної продукції при мінімально необхідних 
витратах, своєчасна доставка її в гарному товарному вигляді 
споживачу, рішення важливих соціальних проблем по поліп-
шенню умов життя людей. 

* * * 
Основною задачею внутрішньогосподарського земле-

устрою є: 

1) створення такої форми організації території, які б за-
безпечили фінансове, раціональне, ефективне використання 
кожної ділянки поля, а також сприятливі умови для дослідної 
організації праці і виробничого використання машинно-трак-
торного парку з метою економії часу і ресурсів; 

2) створення такої форми організації виробництва, які 
б забезпечили спільне, раціональне, ефективне викори-
стання кожної ділянки землі, а також сприятливі умови для 
практичної організації праці і виробничого використання 
машинно-тракторного парку з метою екології часу і ресурсів; 

3) створення такої форми організації території, які б за-
безпечили повне, раціональне, ефективне використання кож-
ної ділянки землі, а також сприятливі умови для наукової 
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організації праці і виробничого використання машинно-трак-
торного парку з метою економії часу і ресурсів. 

* * * 
У процесі внутрігосподарської організації території вирі-

шують такі важливі задачі: 
1) збереження і примноження родючості ґрунтів, лікві-

дація ерозії ґрунтів і запобігання ерозійних процесів в май-
бутньому, збереження існуючих і створення потужних куль-
турних ландшафтів, створення організаційно територіальних 
умов для втілення науково обґрунтованої системи ведення 
виробництва, поліпшення умов праці, побуту, відпочинку 
соціуму; 

2) збереження і примноження родючості ґрунтів, ліквіда-
ція наслідків ерозії ґрунтів і запобігання ерозійних процесів 
в майбутньому, збереження існуючих і створення нових 
культурних ландшафтів, створення організаційно терито-
ріальних умов для втілення науково обґрунтованої системи 
ведення господарства, поліпшення умов праці, побуту, від-
починку людей; 

3) збереження і прибіднення родючості ґрунтів, ліквідація 
ерозії ґрунтів і ерозійних процесів в майбутньому, збере-
ження існуючих і створення нових культурних парків, ство-
рення організаційно територіальних умов для втілення нау-
ково обґрунтованої системи ведення господарства, поліп-
шення умов праці, побуту, відпочинку людей. 

* * * 
Розроблення проекту внутрігосподарського землеустрою 

проводять у такій послідовності (зміст): 
1) підготовчі роботи; розробка мети на проектування;  

складання, розглядання і фіксування проекту; перенесення 
проекту на територію; здійснення проекту з планом заходів; 
авторський догляд; 

2) підготовчі роботи; розробка мети на проектування; 
складання, розглядання і відведення проекту; перенесення 
проекту на місцевість; здійснення проекту з планом заходів; 
авторський погляд; 
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3) підготовчі роботи; розробка завдання на проектуван-
ня; складання, розглядання і затвердження проекту; пере-
несення проекту у натуру; здійснення проекту з планом 
заходів; авторський нагляд. 

* * * 
Назвіть складові частини проекту внутрігосподарського 

землеустрою: 
1) організація відбірних підрозділів і розміщення госпо-

дарських пунктів; розміщення внутрігосподарських магі-
стральних доріг; організація угідь і сівозмін; устрій території 
сівозмін; устрій території багаторічних плодових утворень; 
устрій території пасовищ; устрій території сінокосів; 

2) організація виборчих підрозділів і розміщення госпо-
дарських органів; розміщення внутрігосподарських магі-
стральних пунктів; організація угідь і сівозмін; устрій території 
сівозмін; устрій території багаторічних плодових дерев; устрій 
території пасовищ; устрій території сінокосів; 

3) організація виробничих підрозділів і розміщення госпо-
дарських центрів; розміщення внутрігосподарських магі-
стральних шляхів; організація угідь і сівозмін; устрій території 
сівозмін; устрій території багаторічних плодових насаджень; 
устрій території пасовищ; устрій  території сінокосів. 

* * * 
Організація виробничих підрозділів і розміщення госпо-

дарських центрів включає такі елементи: 
1) вивчення існуючої шляхової мережі; визначення пунк-

тів вантажоутворюючих і вантажоспоживаючих і встанов-
лення об’ємів перевезень; встановлення напрямків переве-
зень та інтенсивності руху автотранспорту; встановлення 
типів покриття шляхів; 

2) уточнення спеціалізації господарства; встановлення 
організаційно-господарської структури управління; вдоскона-
лення системи розселення; закріплення земель за виробни-
чим підрозділом; розміщення господарських центрів; 

3) трансформація і покращення угідь; розміщення угідь 
і встановлення їх складу; закріплення пасовищ за видами і 
групами тварин; проектування сівозмін. 
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* * * 
Розміщення внутрігосподарських магістральних шляхів 

включають такі елементи: 
1) вивчення існуючої шляхової мережі; визначення пунк-

тів вантажоутворюючих і вантажоспоживаючих і встанов-
лення об’ємів перевезень; встановлення напрямків переве-
зень та інтенсивності руху автотранспорту; встановлення 
типів покриття шляхів; 

2) уточнення спеціалізації господарства; встановлення 
організаційно-господарської структури управління; вдоско-
налення системи розселення; закріплення земель за вироб-
ничим підрозділом; розміщення господарських центрів; 

3) трансформація і покращення угідь; розміщення угідь 
і встановлення їх складу; закріплення пасовищ за видами і 
групами тварин; проектування сівозмін. 

* * * 
Організація угідь і сівозмін включає такі елементи: 
1) трансформація і покращення угідь; розміщення угідь 

і встановлення їх складу; закріплення пасовищ за видами і 
групами тварин; проектування сівозмін; 

2) розміщення полів і робочих ділянок; розміщення лісо-
смуг; розміщення польових шляхів; розміщення польових 
станів джерел водопостачання; 

3) розміщення порід і сортів; розміщення кварталів і клі-
ток; розміщення виробничих центрів; розміщення шляхової 
мережі; розміщення лісосмуг. 

* * * 
Устрій території сівозмін включає такі елементи: 
1) розміщення полів і робочих ділянок; розміщення лісо-

смуг; розміщення польових шляхів; розміщення польових 
станів джерел водопостачання; 

2) розміщення порід і сортів; розміщення кварталів і клі-
ток; розміщення виробничих центрів; розміщення шляхової 
мережі; розміщення лісосмуг. 

3) організація пасовищезміни; розміщення пасовище 
змінних ділянок; розміщення лісосмуг; розміщення скотопро-
гонів; розміщення водних джерел. 
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* * * 
Устрій території багаторічних плодових насаджень вклю-

чає такі елементи: 
1) розміщення полів і робочих ділянок; розміщення лісо-

смуг; розміщення польових шляхів; розміщення польових 
станів джерел водопостачання; 

2) розміщення порід і сортів; розміщення кварталів і клі-
ток; розміщення виробничих центрів; розміщення шляхової 
мережі; розміщення лісосмуг. 

3) організація пасовищезміни; розміщення пасовище 
змінних ділянок; розміщення лісосмуг; розміщення скотопро-
гонів; розміщення водних джерел. 

* * * 
Устрій території пасовищ включає такі елементи: 
1) розміщення полів і робочих ділянок; розміщення лісо-

смуг; розміщення польових шляхів; розміщення польових 
станів джерел водопостачання; 

2) розміщення порід і сортів; розміщення кварталів і клі-
ток; розміщення виробничих центрів; розміщення шляхової 
мережі; розміщення лісосмуг. 

3) організація пасовищезміни; розміщення пасовище 
змінних ділянок; розміщення лісосмуг; розміщення скотопро-
гонів; розміщення водних джерел. 

* * * 
Устрій території сінокосів включає такі елементи: 
1) розміщення порід і сортів; розміщення кварталів і клі-

ток; розміщення виробничих центрів; розміщення шляхової 
мережі; розміщення лісосмуг. 

2) організація пасовищезміни; розміщення пасовище 
змінних ділянок; розміщення лісосмуг; розміщення скотопро-
гонів; розміщення водних джерел. 

3) організація сінокосів; розміщення меж сіножатних діля-
нок і закріплення їх за бригадами; розміщення шляхової 
мережі. 

* * * 
До планово картографічних матеріалів відносять: 
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1) план землекористування, землеволодіння, креслення 
різноманітних обстежень (ґрунтове, ґрунтово-ерозійних, ґрун-
тово-меліоративних, геоботанічних та інших), складені за да-
ними аерофотозйомки, або наземної зйомки в масштабі від 
1 : 5 000 до 1 : 50 000; 

2) схему землекористування, землеволодіння, креслення 
різноманітних обстежень (ґрунтове, ґрунтово-картографічних, 
ґрунтово-меліоративних, геоботанічних та інших), складені 
за даними аерофотозйомки, або наземної зйомки в масштабі 
від 1 : 50 000 до 1 : 500 000; 

3) картосхема землекористування, землеволодіння, крес-
лення різноманітних вимірів (ґрунтове, ґрунтово-ерозійних, 
ґрунтово-меліоративних, геоботанічних та інших), складені 
за даними аерофотозйомки, або наземної зйомки в масштабі 
від 1 : 5 000 до 1 : 50 000. 

* * * 
Виробничий підрозділ це: 

1) організаційна частина сільськогосподарського підпри-
ємства який спеціалізується на виробництві окремого виду 
продукції, за яким закріплюються земельні поля, тварини, 
сільськогосподарські обладнання; 

2) окрема частина сільськогосподарського підприємства 
який спеціалізується на виробництві окремого виду сировини, 
за яким закріплюються земельні території, тварини, сіль-
ськогосподарські машини; 

3) структурна частина сільськогосподарського підпри-
ємства який спеціалізується на виробництві окремого виду 
продукції, за яким закріплюються земельні угіддя, тварини, 
сільськогосподарські машини. 

* * * 
Під час організації виробничих підрозділів вирішують 

такі питання: 
1) визначення (удосконалення) спеціалізації сільсько-

господарського виробництва; розміщення населених пунктів; 
визначення складу, кількості і розміри невиробничих підроз-
ділів; встановлення площі земельних масивів виробничих 
підрозділів і визначення їх границь; 
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2) визначення (уточнення) спеціалізації сільськогоспо-
дарського виробництва; розміщення населених пунктів; виз-
начення складу, кількості і розміри невиробничих підрозділів; 
встановлення площі земельних масивів виробничих підроз-
ділів і визначення їх меж; 

3) визначення (уточнення) спеціалізації сільськогоспо-
дарського виробництва; розміщення населених пактів; виз-
начення складу, кількості і розміри виробничих підрозділів; 
встановлення площі земельних масивів виробничих підроз-
ділів і визначення їх меж. 

* * * 
До виробничих вимог відносять: 
1) оптимізація розмірів земельних масивів виробничих 

підрозділів, тваринницьких ферм, господарських центрів; зве-
дення до мінімуму транспортних витрат, проїздів і переїздів 
тварин, техніки та інше; створення сприятливих умов для 
управлінням виробництва; 

2) мінімізація одночасних втрат на будівництво та екс-
плуатацію господарських центрів, а також на будівництво 
між сільських комунікацій; зменшення об’ємів невикориста-
них, підлягаючих ліквідації капітальних вкладень; забезпе-
чення при виборі ділянок під будівництво нових, або роз-
ширення існуючих господарських центрів просторових умов, 
відповідаючи будівельним нормам і правилам; 

3) підвищення рівня культурного-побутових та іншого об-
слуговування населення; організація зручних звʼязків поміж 
населеними пунктами, залізничними станціями. 

* * * 
До інженерно-будівельних вимог відносять: 
1) оптимізація розмірів земельних масивів виробничих 

підрозділів, тваринницьких ферм, господарських центрів; зве-
дення до мінімуму транспортних витрат, проїздів і переїздів 
тварин, техніки та інше; створення сприятливих умов для 
управлінням виробництва; 

2) мінімізація одночасних втрат на будівництво та експ-
луатацію господарських центрів, а також на будівництво між 
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сільських комунікацій; зменшення об’ємів невикористаних, 
підлягаючих ліквідації капітальних вкладень; забезпечення 
при виборі ділянок під будівництво нових, або розширення 
існуючих господарських центрів просторових умов, відпові-
даючи будівельним нормам і правилам; 

3) підвищення рівня культурного-побутових та іншого об-
слуговування населення; організація зручних звʼязків поміж 
населеними пунктами, залізничними станціями. 

* * * 
До соціальних вимог відносять: 
1) оптимізація розмірів земельних масивів виробничих 

підрозділів, тваринницьких ферм, господарських центрів; зве-
дення до мінімуму транспортних витрат, проїздів і переїздів 
тварин, техніки та інше; створення сприятливих умов для 
управлінням виробництва; 

2) мінімізація одночасних втрат на будівництво та екс-
плуатацію господарських центрів, а також на будівництво 
між сільських комунікацій; зменшення об’ємів невикориста-
них, підлягаючих ліквідації капітальних вкладень; забезпе-
чення при виборі ділянок під будівництво нових, або розши-
рення існуючих господарських центрів просторових умов, 
відповідаючи будівельним нормам і правилам; 

3) підвищення рівня культурного-побутових та іншого об-
слуговування населення; організація зручних звʼязків поміж 
населеними пунктами, залізничними станціями. 

* * * 
На вибір організаційно-господарської структури вплива-

ють такі фактори: 
1) виробниче направлення, об’єм сировини, склад і роз-

міри галузей; кількість, розміри і розміщення існуючих насе-
лених пунктів і можливість будівництва будинків; розмір і 
конфігурація землекористування (землеволодіння), шляхові 
споруди; склад, співвідношення та розміщення земель на 
території землекористування, землеволодіння; 

2) виробниче утворення, об’єм сировини, склад і роз-
міри комбінатів; кількість, розміри і розміщення існуючих 
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населених пунктів і можливість будівництва старих; розмір і 
конфігурація землекористування (землеволодіння), шляхові 
споруди; склад, співвідношення і розміщення угідь на тери-
торії землекористування, землеволодіння; 

3) виробниче направлення, об’єм виробництва, склад і 
розміри галузей; кількість, розміри і розміщення існуючих 
населених пунктів і можливість будівництва нових; розмір і 
конфігурація землекористування (землеволодіння), шляхові 
споруди; склад, співвідношення і розміщення угідь на тери-
торії землекористування, землеволодіння. 

* * * 
При вирішенні питань про кількість і розміри виробни-

чих підрозділів детально вивчають: 
1) природні умови (клімат, фунти, рельєф, контурність 

угідь); розмір територій господарства; конфігурацію; склад, 
співвідношення і розміщення угідь; виробничий тип госпо-
дарства, об’єм виробництва і рівень інтенсивності ведення 
сільського господарства; 

2) наявність сітки поселених пунктів, їх чисельність; роз-
мір капітальних вкладень; умови водопостачання; кваліфі-
ковані утворення; рівень механізації, енергобезпечність, 
розвиток засобів транспорту і зв’язку, а також транспортна 
доступність; 

3) наявність сітки населених пунктів, їх людність; роз-
мір капітальних вкладень; умови водопостачання; кваліфі-
ковані кадри; рівень механізації, енергозабезпеченність, роз-
виток засобів транспорту і зв’язку, а також транспортна 
доступність. 

* * * 
У залежності від характеру розміщення по території і 

зайнятої площі об’єкти інженерного обладнання можна об’єд-
нати у дві групи: 

1) лінійні, маючи значну протяжність, велику ширину і 
розосереджене розміщення (стежки, канали та інші) і пло-
щадкові, розміщені глобально (об’єкти зрошення, осушення, 
ставки та інші); 
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2) лінійні, маючи значну протяжність, невелику ширину 
і розосереджене розміщення (шляхи, канали та інші) і пло-
щадні, розміщені локально (об’єкти зрошення, осушення, 
ставки та інші); 

3) лінійні, маючи не значну протяжність, велику ширину і 
розосереджене розміщення (шляхи, канали та інші) і пло-
щадкові, розміщені локально (об’єкти зрошення, осушення, 
ставки та інші). 

* * * 
До розміщення лінійних і площадкових об’єктів можна 

віднести такі вимоги: 
1) створення сприятливих умов для функціонування 

об’єктів і виконання їх ролі в підвищенні рівня використан-
ня землі; узгоджене розміщення поміж собою, з іншими 
складовими частинами та елементами проекту з метою 
створення умов для правильної територіальної організації 
виробництва і раціонального використання землі; 

2) виділення під об’єкти мінімум необхідної площі, в 
першу чергу малопридатних земель і малоцінних угідь; до-
тримання при розміщенні об’єктів технічних і природоохорон-
них вимог; забезпечення мінімуму капітальних, витрат на 
будівництво об’єктів і щорічних витрат на їх експлуатацію; 

3) виділення під об’єкти мінімум потрібної площі, в першу 
чергу придатних земель і цінних угідь; дотримання при роз-
міщенні об’єктів технічних і природоохоронних вимог; забез-
печення максимуму капітальних, витрат на будівництво 
об’єктів і щорічних витрат на їх експлуатацію. 

* * * 
Головним завданням організації угідь і систем сівозмін є: 
1) встановлення нового складу площ і розміщення угідь 

на перспективу, при яких неможливе створення основних 
умов для низько інтенсивного використання землі, а також 
подальшого розвитку спеціалізації і концентрації виробницт-
ва, галузей; 

2) встановлення простого складу площ і розміщення 
угідь на перспективу, при яких неможливе створення необ-
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хідних умов для середньо інтенсивного використання землі, 
а також подальшого розвитку спеціалізації і концентрації 
виробництва, галузей; 

3) встановлення такого складу площ і розміщення угідь 
на перспективу, при яких можливе створення необхідних 
умов для високо інтенсивного використання землі, а також 
подальшого розвитку спеціалізації і концентрації виробницт-
ва, галузей. 

* * * 
Під час проектування польової шляхової сітки слід 

дотримуватись таких вимог: 
1) найкраща протяжність шляхів; прямолінійність; зруч-

ність господарського використання; дотримання технічних 
вимог (допустимий ухил, кут повороту та ін.); узгоджене 
розміщення з лісосмугами; максимум витрат на переустрій; 
відвернення водної ерозії; 

2) найбільша протяжність шляхів; перпендикулярність; 
зручність господарського використання; дотримання техніч-
них вимог (допустимий ухил, кут повороту та ін.); узгоджене 
розміщення з лісосмугами; мінімум витрат на переустрій; 
відвернення водної ерозії; 

3) найменша протяжність шляхів; прямолінійність; зруч-
ність господарського використання; дотримання технічних 
вимог (допустимий ухил, кут повороту та ін.); узгоджене роз-
міщення з лісосмугами; мінімум витрат на переустрій; від-
вернення водної ерозії. 

* * * 
До устрою території пасовищ пред’являють такі вимоги: 
1) безперебійне забезпечення різних видів і груп тварин 

зеленими кормами на протязі всього пасовищного періоду; 
систематичне відновлення і підвищення продуктивності пасо-
вищ, призупинення процесу ерозії ґрунту; 

2) усунення далеких перегонів тварин і збільшення про-
дукції, збільшення витрат на перевезення зеленого корму до 
місця його споживання; створення умов для оздоровлення 
і нагулу тварин, високої їх продуктивності; максимальні капі-
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тальні витрати на будівництво таборів, зрошувальних споруд, 
огорож, скотопрогонів та інше; 

3) усунення далеких перегонів тварин і зменшення 
продукції, скорочення витрат на перевезення зеленого корму 
до місця його споживання; створення умов для оздоровлення 
і нагулу тварин, високої їх продуктивності; мінімальні капі-
тальні витрати на будівництво таборів, зрошувальних споруд, 
огорож, скотопрогонів та інше. 

* * * 
В організацію території пасовищ входить: 
1) визначення кількості і якості випасних груп тварин та 

закріплення за ними гуртових та орних ділянок; встанов-
лення пасовищезамін; 

2) планування загонів чергового з’їдання, літніх таборів; 
розміщення скотопрогонів і джерел водопостачання; 

3) визначення кількості і розмірів випасних груп тварин 
та закріплення за ними гуртових та отарних ділянок; вста-
новлення пасовищезмін; 

4) проектування загонів чергового травлення, літніх табо-
рів; розміщення скотопрогонів і джерел водопостачання. 

* * * 
Розміщення гуртових та отарних ділянок включає: 
1) встановлення кількості гуртків (опар) їх розмірів; ви-

значення площі гурткових та опарних ділянок; розміщення і 
закріплення гуртів (опар) за фермами; 

2) встановлення кількості гуртків (стад) їх розмірів; ви-
значення площі гурткових і стадних ділянок; розміщення і 
закріплення гуртів (стад) за межами; 

3) встановлення кількості гуртів (отар) їх розмірів; визна-
чення площі гуртових та отарних ділянок; розміщення і за-
кріплення гуртів (отар) за фермами. 

* * * 
Устрій території багаторічних плодових насаджень вклю-

чає: 
1) розміщення порід і сортів; кварталів і групових ділянок; 

просапних господарських центрів; захисних лісосік; транс-
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портної мережі; водних ресурсів, зрошувальної системи, 
плодово-ягідних і виноградних садів; 

2) розміщення порід і сортів; кварталів і структурних 
ділянок; підсапних господарських центрів; захисних лісосмуг; 
шляхової мережі; водних джерел, зрошувальної системи, 
плодово-ягідних і виноградних садів; 

3) розміщення порід і сортів; кварталів і бригадних ді-
лянок; підсобних господарських центрів; захисних лісосмуг; 
шляхової мережі; водних джерел, зрошувальної сітки, пло-
дово-ягідних і виноградних розплідників. 

* * * 
Фермерське господарство зобов’язане: 
1) забезпечувати використання землі за цільовим при-

значенням та відповідно до умов її надання; ефективно 
використовувати землю відповідно до проекту внутрігоспо-
дарського землеустрою, підвищувати її родючість, застосо-
вувати природоохоронні технології виробництва, не допу-
скати погіршення екологічної обстановки на території у ре-
зультаті своєї господарської діяльності; 

2) здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель, 
передбачених Земельним кодексом України; своєчасно вно-
сити земельний податок або орендну плату за землю; 

3) порушувати права власників інших земельних ділянок 
і землекористувачів, у тому числі орендарів; не зберігати 
геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошуваль-
них та осушувальних систем; 

4) відповіді 1–3; 
5) відповіді 1, 2. 

* * * 
Фермерське господарство дотримуючись правил добро-

сусідства зобов’язане: 
1) дозволяти власникам і користувачам земельних діля-

нок прохід (проїзд) до доріг загального користування, а також 
для спорудження або ремонту межових знаків і споруд; 

2) чинити перешкоди у проведенні робіт для державних 
потреб, а також для спорудження необхідних комунікацій 
до суміжних земельних ділянок; 
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3) вживати заходів до недопущення можливості стоку 
дощових і стічних вод, проникнення отрутохімікатів і міне-
ральних добрив на суміжну земельну ділянку; 

4) відповіді 1–3; 
5) відповіді 1, 3. 

* * * 
Діяльність фермерського господарства припиняють у 

разі: 
1) рішення сторонніх осіб про припинення діяльності 

фермерського господарства; не припинення права власності 
на землю, права користування земельною ділянкою у випад-
ках, передбачених Земельним кодексом України; 

2) визнання фермерського господарства платоспромож-
ним; якщо залишається багато членів фермерського госпо-
дарства або спадкоємці, які бажають продовжити діяльність 
господарства; 

3) рішення членів фермерського господарства про при-
пинення його діяльності; припинення права власності на 
землю, права користування земельною ділянкою у випадках, 
передбачених Земельним кодексом України; 

4) визнання фермерського господарства неплатоспро-
можним (банкрутом); якщо не залишається жодного члена 
фермерського господарства або спадкоємця, який бажає 
продовжити діяльність господарства. 

* * * 
Розробка проекту внутрігосподарського землеустрою 

супроводжується агроекономічним обґрунтуванням в якій 
находять відображення: 

1) обґрунтування земель, об’єми освоєння нових полів 
і поліпшення не сільськогосподарських угідь; структура посів-
них площ і схеми сівозмін, плани переходу до них, урожай-
ність сільськогосподарських культур; валовий аналіз продук-
ції рослинництва; 

2) структура накопичення мінеральних добрив і потреба 
в органічних добривах; протиерозійні заходи; поголів’я худо-
би, її продуктивність, розрахунок потреби у кормі, баланс 
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кормів, валове виробництво і розподіл тваринницької продук-
ції; структура датованої продукції; 

3) обґрунтування земель, об’єми освоєння нових земель 
і поліпшення сільськогосподарських угідь; структура посівних 
площ і схеми сівозмін, плани переходу до них, урожайність 
сільськогосподарських культур; валовий вихід продукції ро-
слинництва; 

4) план накопичення органічних добрив і потреба в 
мінеральних добривах; протиерозійні заходи; поголів’я худо-
би, її продуктивність, розрахунок потреби в кормі, баланс 
кормів, валове виробництво і розподіл тваринницької про-
дукції; структура товарної продукції. 

* * * 
В інших випадках, коли обґрунтування проводиться 

лише з метою вибору кращого варіанту проектного рішення, 
економічну ефективність прийнятого варіанту необхідно ви-
значати шляхом використання єдиної системи показників: 

1) капітальні вкладення, намічені проектом; щорічні при-
рости доходів та інші види прибутку та економія; щорічні 
витрати капіталу, пов’язані зі здійсненням проектних заходів; 
приріст датованого прибутку; термін окупності капітальних 
витрат; коефіцієнт інфляції капітальних витрат; 

2) капітальні витрати, намічені проектом; щорічні при-
рости продукції та інші види прибутку та економія; щорічні 
витрати виробництва, пов’язані зі здійсненням проектних за-
ходів; приріст чистого прибутку; термін окупності капітальних 
витрат; коефіцієнт ефективності капітальних витрат; 

3) капітальні вкладення, намічені проектом; щорічні при-
рости виробництва та інші види збитків та економія; щорічні 
витрати виробництва, пов’язані зі здійсненням проектних 
заходів; приріст чистого прибутку; термін окупності капіта-
льних витрат; коефіцієнт функціонування капітальних витрат. 

* * * 
Для характеристики соціальної ефективності проекту 

внутрігосподарського землеустрою можна використати такі 
показники: 
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1) зменшення витрат часу на переїзди і заходи робіт-
ників; поліпшення характеру обслуговування населення як 
в стаціонарних, так і в рухомих господарських центрах; ство-
рення оптимальних розмірів трудових колективів і поліп-
шення умов управління виробництвом в підрозділах, цехах, 
бригадах; 

2) підвищення рівня добробуту, створення сприятливих 
умов для ведення підсобного господарства; регулювання 
балансу потреби і наявності трудових ресурсів у виробни-
чих підрозділах, усунення сезонності і забезпечення рівно-
мірного використання робочої сили; 

3) поліпшення умов контрою за діяльністю трудових 
колективів та окремих робітників; створення умов для від-
починку; 

4) відповіді 1–3; 
5) відповіді 1, 3. 

* * * 
При розробці всіх розділів плану поруч із загальними 

принципами землеустрою керуються такими основними ви-
могами: 

1) забезпечення інтенсивного використання кожної ді-
лянки; необхідна територіальна організація виробництва пла-
нуємої продукції в найменш короткі строки; 

2) створення несприятливих соціальних умов для життя і 
продуктивної праці населення тільки на протязі розрахун-
кового періоду, і в перехідні роки; зниження одноразових 
капітальних витрат на щорічні витрати на здійснення заходів, 
досягнення їх швидкої окупності; 

3) забезпечення інтенсивного використання кожної ді-
лянки; необхідна територіальна організація виробництва 
запланованої продукції в найбільш короткі строки; 

4) створення сприятливих соціальних умов для життя і 
продуктивної праці населення не тільки на протязі розрахун-
кового періоду, але і в перехідні роки; зниження одноразових 
капітальних витрат на щорічні витрати на здійснення заходів, 
досягнення їх швидкої окупності. 
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* * * 
План трансформації, покращення та охорони земель, а 

також інженерного обладнання території складають по вста-
новленій формі, в якому відображують такі заходи: 

1) розширення і покращення угідь; створення культурних 
і не культурних пасовищ і сіножать; закладання багаторічних 
садів; протиерозійні схили; створення не виробничих комп-
лексів, ферм, польових станів і літніх таборів, шляхів та вод-
них джерел; 

2) розширення і відтворення ріллі; створення культурних 
і світських пасовищ і сіножать; закладання багаторічних 
ферм; протиерозійні заходи; створення виробничих комплек-
сів, насаджень, польових станів і літніх загонів, шляхів та 
водних джерел; 

3) розширення і покращення ріллі; створення культурних 
і покрашених пасовищ і сіножать; закладання багаторічних 
насаджень; протиерозійні заходи; створення виробничих 
комплексів, ферм, польових станів і літніх таборів, шляхів 
та водних джерел. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ЛІСОВПОРЯДНЕ ПЛАНУВАННЯ 

 

 

ЛЕКЦІЯ 7 

ЛІСОВПОРЯДНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА 
ЧАСТИНА ПЛАНУВАННЯ 

 

7.1. Загальні відомості про лісовпорядне планування 

та лісовпорядкування 

Лісовпорядне планування: суть, мета та міждисциплі-
нарні зв’язки. Загальні відомості про лісовпорядкування: суть, 
мета проведення, основні завдання, об’єкт та повний цикл 
лісовпорядних робіт. Зміст лісовпорядкування. Види і методи 
лісовпорядних робіт. Терміни повторюваності лісовпорядку-
вання. 
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7.2. Сталий розвиток лісового господарства та лісо-

ве законодавство в Україні 
Ліс та його функції. Землі лісового фонду. Основні пи-

тання, що викликають інтерес щодо сталого розвитку лісо-
вого господарства. Основні принципи сталого розвитку лісо-
вого господарства. Базові положення лісової законодавчої 
бази в Україні. Питання, які регулюються законодавством 
відносно лісового господарства. Концепція реформування та 
розвитку лісового господарства. Концепція відтворення лісів і 
користування деревними ресурсами. 

7.3. Особливості планування як функції управління 
лісами та лісовим господарством 

Система лісокористування. Методологічні підходи до 
узгодження інтересів зацікавлених осіб. Методологічні підхо-
ди до стратегічного планування. Економіко-математичні ме-
тоди планування. Методи календарного планування. Методи 
побудови мережевих моделей. 

7.4. Принципи планування заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності відтворення і використання 
лісових ресурсів 

Сучасний стан лісового господарства в Україні. Теоре-
тичне обґрунтування принципів планування заходів, спрямо-
ваних на підвищення ефективності відтворення і викори-
стання лісових ресурсів. 

Література: 3; 5; 11; 12; 14; 22; 25; 27; 38. 

Описові завдання 

1. Лісовпорядне планування: суть, мета і зв’язок з іншими 
дисциплінами.  

2. Мета проведення та основні завдання лісовпорядку-
вання. 

3. Об’єкт лісовпорядкування та повний цикл лісовпоряд-
них робіт. 

4. Зміст лісовпорядкування. 
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5. Які роботи виконують лісовпорядкуванням на договірних 
умовах за рахунок коштів замовника або бюджетних 
коштів? 

6. Види лісовпорядних робіт. 
7. Методи лісовпорядних робіт. 
8. Терміни повторюваності лісовпорядкування. 
9. Суть поняття «ліс» та його функції. 

10. Сталий розвиток лісового господарства в Україні. 
11. Основні принципи сталого розвитку лісового господар-

ства, згідно з програмою дій, прийнятою на всесвітньому 
форумі в Ріо-де-Жанейро (1992 р.). 

12. Лісове законодавство України. 
13. Які питання регулюються законодавством відносно лісо-

вого господарства? 
14. Концепція реформування та розвитку лісового госпо-

дарства. 
15. Національна лісова програма. 
16. Принцип збереження біологічного та генетичного різно-

маніття. 
17. Принцип багатоцільового комплексного відтворення і 

використання лісових ресурсів. 
18. Принцип еколого-економічної ефективності заходів, спря-

мованих на підвищення ефективності лісокористування. 
19. Принцип пріоритету природного поновлення лісових ре-

сурсів. 
20. Принцип пріоритету біологічних методів боротьби зі 

шкідниками лісу. 
21. Принцип збереження і збагачення родючості лісових 

ґрунтів. 
 
Тестові завдання 

* * * 
Лісовпорядне планування це: 
1) напрям лісовпорядкування, який пов’язаний із вивчен-

ням теоретико-методичних та науково-практичних основ 
збалансованого використання та охорони лісів та інших лісо-
вкритих територій, розробленням заходів щодо прогнозу-
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вання і планування використання лісів у межах як великих 
адміністративно-територіальних утворень так і малих лісових 
масивів; 

2) наукова дисципліна, яка вивчає методи проектування 
та планування, і закономірності функціонування землі як 
головного засобу виробництва в лісовому господарстві, 
просторового базису і природного ресурсу для найповні-
шого, науково обґрунтованого, раціонального і ефективного 
використання лісів; 

3) діяльність уповноважених органів державної влади 
та місцевого самоврядування, яка полягає у створенні та 
впровадженні перспективних планів використання й охорони 
лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, 
історичних, географічних, демографічних та інших особли-
востей конкретних територій. 

* * * 
Метою лісовпорядного планування є: 
1) вивчення закономірностей організації використання 

лісів та інших лісовкритих територій як просторового і при-
родоохоронного ресурсу та засобу виробництва, а також 
прискорення темпів зростання продуктивності праці на основі 
досягнень науково-технічного прогресу і збалансованого вико-
ристання лісів, трудових і фінансових ресурсів; 

2) забезпечення раціонального використання та охорони 
лісів, створення сприятливого екологічного середовища і 
поліпшення природних ландшафтів; 

3) вивчення закономірностей використання лісу як тери-
торіального базису, природного ресурсу та основного засобу 
виробництва. 

* * * 
З якими дисциплінами має зв’язок лісовпорядне плану-

вання? 

1) лісокористуванням; лісовпорядним картографуван-
ням; лісовим кадастром; юридичним правом; лісогосподар-
ством; основами лісогосподарського виробництва; геодезією 
і картографією; географією; екологією; заповідною справою; 
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2) лісовпорядкуванням; лісовпорядним плануванням; лі-
совим кадастром; лісовим правом; лісівництвом; основами 
лісогосподарського виробництва; геодезією і картографією; 
географією; екологією; економікою; охоронною справою; 

3) лісовпорядкуванням; лісовпорядним проектуванням; 
лісовим кадастром; лісовим правом; лісівництвом; основами 
лісогосподарського виробництва; геодезією і картографією; 
географією; екологією; заповідною справою. 

* * * 
Виділіть основні питання, що викликають інтерес щодо 

сталого розвитку лісового господарства: 
1) існує фінансовий інтерес у максимізації швидких 

прибутків, отриманих у лісовому регіоні; лісові ресурси 
викликають інтерес як дорога сировина для промисловості; 
економічний потенціал лісів сам по собі формує важливий 
інтерес усього людства; 

2) існує фіскальний інтерес у максимізації швидких 
витрат, отриманих у лісовому секторі; лісові ресурси викли-
кають інтерес як дорога сировина для промисловості; еко-
логічний потенціал лісів сам по собі формує важливий 
інтерес усього людства; 

3) існує фіскальний інтерес у максимізації швидких при-
бутків, отриманих у лісовому секторі; лісові ресурси викли-
кають інтерес як дешева сировина для промисловості; еко-
логічний потенціал лісів сам по собі формує важливий 
інтерес усього людства. 

* * * 
5. Згідно з Програмою дій, прийнятою на Всесвітньому 

форумі в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), основними принципами 
сталого розвитку лісового господарства є: 

1) збільшення посадки нових лісових угрупувань, знижен-
ня навантаження на лісові фонди; вивезення порід дерев, 
більш продуктивних та більш стійких до екологічних наванта-
жень; захист лісів від підпалів, шкідників, браконьєрів, підпри-
ємств, що добувають корисні копалини, зменшення кількості 
утворень; 
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2) збільшення посадки нових лісів, зниження наванта-
ження на лісові фонди; виведення порід дерев, більш про-
дуктивних та стійкіших до екологічних навантажень; захист 
лісів від пожеж, шкідників, браконьєрів, підприємств, що добу-
вають корисні копалини, зменшення кількості речовин; 

3) обмеження та зупинення руйнівного змінного обро-
бітку землі, усуваючи соціальні та екологічні причини; вико-
ристання екологічно доцільних, ефективніших і менш забруд-
нюючих технологій; зведення до мінімуму відходів деревини, 
збільшення застосування малокорисних порід дерев. 

* * * 
Складовими лісового законодавства України є: 

1) приводить закони сталого розвитку у відповідність до 
державних умов та нових відносин, що склалися в державі; 

2) приводить принципи сталого розвитку у відповідність 
до міжнародних умов та нових відносин, що склалися в 
державі; 

3) стосується діяльності лісової галузі, всіх суб’єктів 
лісових відносин з урахуванням необхідності підвищення еко-
логічного та ресурсного потенціалу лісів, збереження біо-
логічного різноманіття лісових екосистем. 

* * * 
Базовими положеннями законодавчої бази лісового за-

конодавства в Україні є: 
1) єдине державне управління у галузі охорони, захисту, 

раціонального використання та розширеного відтворення 
лісів; забезпечення рівності права власності на ліси грома-
дян, юридичних осіб, територіальних громад та держави; 
переважно державна власність на ліси; введені норми кому-
нальної та приватної власності; 

2) право ведення лісового господарства лише на умовах 
постійного користування лісами; поєднання особливостей 
лісів як еколого-стабілізуючого чинника, природного ресурсу 
і засобу виробництва; виключне право постійних користувачів 
на продукцію лісозаготівель; 
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3) єдине загальне управління у галузі охорони, захисту, 
раціонального використання та розширення відтворення 
лісів; забезпечення рівності права власності на ліси городян, 
юридичних осіб, територіальних установ та держави; пере-
важно комунальна власність на ліси; введені закони кому-
нальної та приватної власності. 

* * * 
Які питання регулюються законодавством України від-

носно лісового господарства? 

1) збереження різноманіття лісів, проведення лісового 
моніторингу і стандартизації лісів; стимулювання процесів 
розширеного відтворення та збільшення площі лісів у Кар-
патах; 

2) принципово інший порядок поділу лісів за їх функціо-
нальним призначенням; гарантії держави щодо захисту честі, 
гідності, здоров’я, життя, майна посадових осіб державної 
лісової охорони та членів їх сімей; 

3) збереження біорізноманіття, проведення лісового моні-
торингу і сертифікації лісів; стимулювання процесів розши-
реного відтворення та збільшення площі лісів у державі. 

* * * 
Чому сприятиме прийнята система правових відносин 

та економічного регулювання у лісовому господарстві? 

1) реалізації принципів розвитку лісового виробництва; 
поліпшенню екологічної ситуації в районі; збільшенню площі 
лісів у державі; зменшенню тиску глобальної зміни клімату;  

2) реалізації законів сталого розвитку лісового госпо-
дарства; поліпшенню економічної ситуації у країні; збіль-
шенню площі лісів у державі; зменшенню тиску глобальної 
зміни клімату; 

3) реалізації принципів сталого розвитку лісового госпо-
дарства; поліпшенню екологічної ситуації в країні; збільшен-
ню площі лісів у державі; зменшенню ризику глобальної 
зміни клімату. 

* * * 
Зміст Концепції реформування та розвитку лісового го-

сподарства: 
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1) збільшення площі заповідних територій держави, збе-
реження біологічного різноманіття та невиснажливого при-
родокористування, формування прозорого ринку землі, реа-
лізацію деревної сировини на конкурентних засадах через 
аукціони і торги; 

2) збільшення площі лісів держави, збереження біоло-
гічного різноманіття та невиснажливого лісокористування, 
формування прозорого ринку деревини, реалізацію деревної 
сировини на конкурентних засадах через аукціони і торги; 

3) залучення на тендерних умовах підприємств малого 
бізнесу до виконання лісових операцій, стимулювання ство-
рення робочих місць, забезпечення сталого розвитку й 
ефективного управління лісовим господарством. 

* * * 
Які конфліктні ситуації виділяють у сфері лісокористу-

вання? 

1) конфлікт між інтересами лісовпорядників та місцевим 
населенням, конфлікт між національними та глобальними 
інтересами; 

2) конфлікт між виробничими і природоохоронними інте-
ресами, конфлікт між заготівельниками сировинних ресурсів 
та їх споживачами; 

3) конфлікт між інтересами лісокористувачів та місцевим 
населенням, конфлікт між національними та міжнародними  
інтересами. 

* * * 
Зміст Національної лісової програми: 
1) узгодити інтереси юридичних осіб з метою заходу до 

ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку; 
2) узгодити інтереси зацікавлених осіб з метою переходу 

до ведення лісового господарства на засадах сталого роз-
витку; 

3) забезпечити прозоре формування лісової політики 
України та уникнути прихованих конфліктів. 

* * * 
Метод SWOT-аналізу у лісокористуванні використову-

ють: 
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1) для обґрунтування цілей лісової політики держави, 
напрямків розвитку державних лісових підприємств, сценаріїв 
розвитку лісового господарства України; 

2) обґрунтувати стратегію розвитку певного виду про-
дукції, відштовхуючись від частки цієї продукції на ринку та 
темпів зростання ринку; 

3) обґрунтування та впровадження нових видів вироб-
ничої діяльності лісових підприємств завдяки залученню 
інвестицій. 

* * * 
Зміст методу матриці BCG у лісокористуванні: 
1) для обґрунтування цілей лісової політики держави, 

напрямків розвитку державних лісових підприємств, сцена-
ріїв розвитку лісового господарства України; 

2) обґрунтувати стратегію розвитку певного виду про-
дукції, відштовхуючись від частки цієї продукції на ринку та 
темпів зростання ринку; 

3) обґрунтування та впровадження нових видів вироб-
ничої діяльності лісових підприємств завдяки залученню 
інвестицій. 

* * * 
Для чого слугує метод GE/McKinsey: 
1) обґрунтувати стратегію розвитку певного виду про-

дукції, відштовхуючись від частки цієї продукції на ринку та 
темпів зростання ринку; 

2) для обґрунтування та впровадження нових видів ви-
робничої діяльності лісових підприємств завдяки залученню 
інвестицій; 

3) дає змогу узгодити стратегічні цілі організації з її 
оперативними планами. 

* * * 
Можливості методу системи збалансованих показників 

BSC: 

1) для обґрунтування цілей лісової політики держави, 
напрямків розвитку державних лісових підприємств, сцена-
ріїв розвитку лісового господарства України тощо; 
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2) для обґрунтування та впровадження нових видів ви-
робничої діяльності лісових підприємств завдяки залученню 
інвестицій; 

3) узгодити стратегічні цілі організації з її оперативними 
планами. 

* * * 
Зміст методів календарного планування: 
1) дають змогу встановлювати календарні терміни вико-

нання завдань організації та здійснювати контроль за їхнім 
дотриманням; 

2) узгодити стратегічні цілі організації з її оперативними 
планами; 

3) дають змогу оцінити хід кожної стадії виконання пев-
ного проекту на цей час, а також закріплювати відповідаль-
них за здійснення кожної стадії проекту. 

* * * 
Виділіть основні теоретичні обґрунтування принципів 

планування заходів, спрямованих на підвищення ефектив-
ності відтворення і використання лісових ресурсів: 

1) збереження біологічного та генетичного стану; багато-
цільового комплексного відтворення і використання природ-
них ресурсів; врахування зовнішніх ефектів, що утворюються 
у процесі землекористування; 

2) збереження культурної лісової спадщини; невиснаж-
ливого раціонального лісокористування; врахування еколо-
гічної безпеки; пріоритету біологічних методів боротьби зі 
шкідниками лісу; уникнення методів хімічного втручання в 
процеси відтворення і використання лісових ресурсів; 

3) збереження біологічного та генетичного різноманіття; 
багатоцільового комплексного відтворення і використання 
лісових ресурсів; врахування зовнішніх ефектів, що утворю-
ються у процесі лісокористування. 

* * * 
Принцип збереження біологічного та генетичного різно-

маніття: 
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1) передбачає здійснення заходів щодо відтворення і 
використання лісових ресурсів таким чином, щоб забезпечу-
валося збереження місцевого біологічного та генетичного 
різноманіття, що у кінцевому результаті призводить до зміц-
нення екологічної стійкості лісових екосистем; 

2) вимагає проведення заходів щодо відтворення і вико-
ристання лісових ресурсів таким чином, щоб зберігалися і 
використовувалися всі ресурси лісу; 

3) планування заходів, спрямованих на підвищення ефек-
тивності відтворення і використання лісових ресурсів, таким 
чином, щоб враховувалися не лише еколого-економічні ефек-
ти, що акумулюються в лісовому господарстві, але і за його 
межами. 

* * * 
Принцип багатоцільового комплексного відтворення і 

використання лісових ресурсів: 
1) передбачає здійснення заходів щодо відтворення і 

використання лісових ресурсів таким чином, щоб забезпе-
чувалося збереження місцевого біологічного та генетичного 
різноманіття, що в кінцевому результаті призводить до зміц-
нення екологічної стійкості лісових екосистем; 

2) вимагає проведення заходів щодо відтворення і вико-
ристання лісових ресурсів таким чином, щоб зберігалися і 
використовувалися всі ресурси лісу; 

3) планування заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності відтворення і використання лісових ресурсів, 
таким чином, щоб враховувалися не лише еколого-економічні 
ефекти, що акумулюються в лісовому господарстві, але і за 
його межами. 

* * * 
Принцип врахування зовнішніх ефектів: 
1) передбачає здійснення заходів щодо відтворення і 

використання лісових ресурсів таким чином, щоб забезпечу-
валося збереження місцевого біологічного та генетичного 
різноманіття, що в кінцевому результаті призводить до зміц-
нення екологічної стійкості лісових екосистем; 
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2) вимагає проведення заходів щодо відтворення і вико-
ристання лісових ресурсів таким чином, щоб зберігалися і 
використовувалися всі ресурси лісу; 

3) планування заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності відтворення і використання лісових ресурсів, 
таким чином, щоб враховувалися не лише еколого-економічні 
ефекти, що акумулюються в лісовому господарстві, але і за 
його межами. 

* * * 
Принцип еколого-економічної ефективності заходів, спря-

мованих на підвищення ефективності лісокористування: 
1) передбачає планування лише таких із них, які забез-

печують позитивні величини комплексного еколого-еконо-
мічного критерію; 

2) передбачає надання пріоритету тим заходам, що 
спрямовані на підвищення еколого-економічної ефективності 
лісокористування, за рахунок максимального сприяння при-
родному поновленню; 

3) передбачає планувати заходи щодо підвищення еко-
лого-економічної ефективності лісокористування таким чином, 
щоб не завдавати шкоди природним і неприродним об’єктам, 
які становлять ресурс національної культурної спадщини. 

* * * 
Принцип пріоритету природного поновлення лісових 

ресурсів: 
1) передбачає планування лише таких із них, які забез-

печують позитивні величини комплексного еколого-еконо-
мічного критерію; 

2) передбачає надання пріоритету тим заходам, що 
спрямовані на підвищення еколого-економічної ефективності 
лісокористування за рахунок максимального сприяння  при-
родному поновленню; 

3) передбачає планувати заходи щодо підвищення еко-
лого-економічної ефективності лісокористування таким чином, 
щоб не завдавати шкоди природним і неприродним об’єктам, 
які становлять ресурс національної культурної спадщини. 
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* * * 
Принцип збереження культурної лісової спадщини: 
1) передбачає планування лише таких із них, які забез-

печують позитивні величини комплексного еколого-еконо-
мічного критерію; 

2) передбачає надання пріоритету тим заходам, що 
спрямовані на підвищення еколого-економічної ефективності 
лісокористування за рахунок максимального сприяння  при-
родному поновленню; 

3) передбачає планувати заходи щодо підвищення еко-
лого-економічної ефективності лісокористування таким чином, 
щоб не завдавати шкоди природним і неприродним об’єктам, 
які становлять ресурс національної культурної спадщини. 

* * * 
Принцип невиснажливого раціонального лісокористу-

вання: 
1) передбачає планування лісокористування (насампе-

ред всіх видів рубань лісу) таким чином, щоб враховувалися 
інтереси теперішнього і майбутнього поколінь; 

2) передбачає усунення екологічних загроз, що вини-
кають у лісі під впливом господарської діяльності або без-
діяльності; 

3) передбачає планування заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності лісокористування, таким чином, 
що пріоритет повинні мати біологічні методи боротьби зі 
шкідниками лісу перед хімічними, оскільки вони справляють 
найменший негативний вплив на довкілля. 

* * * 
Принцип врахування екологічної безпеки у процесі пла-

нування заходів, спрямованих на підвищення ефективності 
лісокористування: 

1) передбачає планування лісокористування (насампе-
ред всіх видів рубань лісу) таким чином, щоб враховувалися 
інтереси теперішнього і майбутнього поколінь; 

2) передбачає усунення екологічних загроз, що вини-
кають у лісі під впливом господарської діяльності або без-
діяльності; 
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3) передбачає планування заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності лісокористування, таким чином, 
що пріоритет повинні мати біологічні методи боротьби зі 
шкідниками лісу перед хімічними, оскільки вони справляють 
найменший негативний вплив на довкілля. 

* * * 
Зміст принципу пріоритету біологічних методів боротьби 

зі шкідниками лісу: 
1) передбачає планування лісокористування (насампе-

ред всіх видів рубань лісу) таким чином, щоб враховувалися 
інтереси теперішнього і майбутнього поколінь; 

2) передбачає усунення екологічних загроз, що вини-
кають у лісі під впливом господарської діяльності або без-
діяльності; 

3) передбачає планування заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності лісокористування, таким чином, 
що пріоритет повинні мати біологічні методи боротьби зі 
шкідниками лісу перед хімічними, оскільки вони справляють 
найменший негативний вплив на довкілля. 

* * * 
Зміст принципу уникнення хімічних методів втручання 

у процеси відтворення лісових ресурсів: 
1) передбачає відтворення і використання лісових ре-

сурсів без застосування хімічних речовин (там, де без за-
стосування хімічних речовин обійтися неможливо, їх участь 
у процесі відтворення і використання лісових ресурсів повин-
на бути мінімальною); 

2) передбачає планування заходів щодо підвищення 
ефективності лісокористування з врахуванням зовнішніх чин-
ників, що впливають на рівень еколого-економічного ефекту; 

3) передбачає планування заходів щодо підвищення 
ефективності лісокористування таким чином, щоб вони не 
призводили до деградації лісових ґрунтів. 

* * * 
Зміст принципу врахування зовнішніх ефектів, що впли-

вають на відтворення і використання лісових ресурсів: 
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1) передбачає відтворення і використання лісових ре-
сурсів без застосування хімічних речовин (там, де без за-
стосування хімічних речовин обійтися неможливо, їх участь 
у процесі відтворення і використання лісових ресурсів повин-
на бути мінімальною); 

2) передбачає планування заходів щодо підвищення 
ефективності лісокористування з врахуванням зовнішніх чин-
ників, що впливають на рівень еколого-економічного ефекту; 

3) передбачає планування заходів щодо підвищення 
ефективності лісокористування таким чином, щоб вони не 
призводили до деградації лісових ґрунтів. 

* * * 
Принцип збереження і збагачення родючості лісових 

ґрунтів: 
1) передбачає відтворення і використання лісових ре-

сурсів без застосування хімічних речовин (там, де без за-
стосування хімічних речовин обійтися неможливо, їх участь 
у процесі відтворення і використання лісових ресурсів повин-
на бути мінімальною); 

2) передбачає планування заходів щодо підвищення 
ефективності лісокористування з врахуванням зовнішніх чин-
ників, що впливають на рівень еколого-економічного ефекту; 

3) передбачає планування заходів щодо підвищення 
ефективності лісокористування таким чином, щоб вони не 
призводили до деградації лісових ґрунтів. 

* * * 
Принцип збереження і збагачення естетичних характе-

ристик лісових ландшафтів: 
1) передбачає планування заходів щодо підвищення 

ефективності лісокористування таким чином, щоб вони не 
призводили до деградації лісових ґрунтів;  

2) вимагає планувати заходи щодо підвищення ефек-
тивності лісокористування таким чином, щоб вони не при-
зводили до зниження естетичних характеристик лісових 
ландшафтів; 

3) передбачає державну фінансову підтримку тих захо-
дів, що відіграють винятково важливу роль у процесі лісо-
користування. 
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* * * 
Принцип державної підтримки пріоритетних заходів, що 

спрямовані на відтворення і використання лісових ресурсів: 
1) передбачає планування заходів щодо підвищення 

ефективності лісокористування таким чином, щоб вони не 
призводили до деградації лісових ґрунтів;  

2) вимагає планувати заходи щодо підвищення ефек-
тивності лісокористування таким чином, щоб вони не при-
зводили до зниження естетичних характеристик лісових 
ландшафтів; 

3) передбачає державну фінансову підтримку тих захо-
дів, що відіграють винятково важливу роль у процесі лісо-
користування. 

* * * 
Метою лісовпорядкування є: 
1) розробка науково-методичних рекомендацій, спрямо-

ваних на забезпечення ефективної організації та науково 
обґрунтованого ведення функціонального лісового госпо-
дарства, розширене площ лісів, їхньої охорони і захисту, 
раціонального невиснажливого використання лісових ресур-
сів, підвищення ефективності лісів; 

2) розробка системи рекомендацій, спрямованих на за-
безпечення ефективної організації та науково обґрунтова-
ного ведення функціонального лісового виробництва, роз-
ширене відтворення лісів, їхньої охорони і захисту, раціо-
нального виснажливого використання лісових ресурсів, під-
вищення продуктивності лісів; 

3) розробка системи заходів, спрямованих на забез-
печення ефективної організації та науково обґрунтованого 
ведення багатофункціонального лісового господарства, роз-
ширене відтворення лісів, їхньої охорони і захисту, раціо-
нального невиснажливого використання лісових ресурсів, 
підвищення продуктивності лісів. 

* * * 
Головні завдання лісовпорядкування: 
1) здійснення внутрішньогосподарської організації лісо-

вого фонду України; отримання достовірної і різносторон-
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ньої інформації про лісові ресурси, стан лісів і динаміку 
лісового фонду; створення і систематичне оновлення інфор-
маційної бази даних з лісового фонду і лісових ресурсах; 
складання документів з інвентаризації і обліку лісів, 

2) складання лісових карт; визначення науково-обґрун-
тованих розмірів і територіального розміщення невиснаж-
ливого та раціонального користування різними лісовими 
ресурсами; визначення заходів щодо відтворення, охорони 
і захисту лісів та інших видів лісогосподарської діяльності; 
контроль за реалізацією проектів організації і розвитку 
лісового господарства; 

3) здійснення міжгосподарської організації лісового фон-
ду України; отримання достовірної і різносторонньої інфор-
мації про лісові резерви, стан лісів і динаміку лісового 
фонду; складання лісових карт; визначення науково-обґрун-
тованих розмірів і територіального розміщення невиснаж-
ливого та раціонального користування різними лісовими 
ресурсами. 

* * * 
Об’єктом лісовпорядкування є: 
1) земельні ділянки лісового фонду, надані у часткове 

користування спеціалізованим лісогосподарським підпри-
ємствам, іншим установами, спілками, кооперативами, у 
яких створено спеціалізовані зони для ведення лісового 
господарства, ліси приватної власності; 

2) земельні ділянки лісового кадастру, надані в постійне 
користування спеціалізованим лісогосподарським товарист-
вам, підприємствам, установам, організаціям, у яких ство-
рено спеціалізовані зони для ведення лісового господар-
ства, ліси приватної власності; 

3) земельні ділянки лісового фонду, надані в постійне 
користування спеціалізованим лісогосподарським підприєм-
ствам, іншим підприємствам, установам, організаціям, у яких 
створено спеціалізовані підрозділи для ведення лісового 
господарства, ліси приватної власності. 

* * * 
З таких періодів складається повний цикл лісовпоряд-

них робіт? 
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1) передпланового, планованого і завершального; 
2) вишукуваного, перед польового, польового і каме-

рального; 
3) підготовчого, польового і камерального. 

* * * 
Згідно статті 46 “Лісового кодексу України” лісовпоряд-

кування передбачає: 
1) відновлення у встановленому порядку меж і внутрі-

шньогосподарську організацію території лісового фонду; 
виконання топографо-геодезичних робіт і спеціального карто-
графування лісів; обґрунтування поділу лісів на категорії 
залежно від основних функцій, які вони виконують; 

2) паспортизацію лісового фонду з визначенням пород-
ного і вікового складу посадок, їх кількості, якісних і кіль-
кісних характеристик лісових ресурсів; виявлення дерево-
станів, що потребують рубок, з метою поліпшення екологіч-
ного складу лісів; виявлення ресурсів деревної сировини; 

3) інвентаризацію лісового фонду з визначенням пород-
ного і вікового складу насаджень, їх стану, якісних і кіль-
кісних характеристик лісових ресурсів; виявлення дерево-
станів, що потребують рубок, з метою поліпшення якісного 
складу лісів; виявлення ресурсів не деревної сировини. 

* * * 
На договірних умовах за рахунок коштів замовника або 

бюджетних коштів лісовпорядкуванням можуть виконува-
тись такі роботи: 

1) розроблення основних положень організації та роз-
витку лісового господарства; складання зведених проектів 
організації та розвитку лісового господарства; складання 
проектів організації та спеціального використання лісових 
ресурсів для тимчасових лісокористувачів; відведення та 
матеріально-грошова оцінка лісосік; складання планів рубок 
лісу і підсочування насаджень; 

2) розроблення основних законів організації та розвитку 
лісівництва; складання зведених планів організації та роз-
витку лісового господарства; складання планів організації 
та спеціального використання лісових ресурсів для тимча-
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сових лісокористувачів; відведення та матеріально-еконо-
мічна оцінка лісосік; складання планів лісу і підсочування 
насаджень; 

3) розроблення основних заходів організації та розвитку 
лісівництва; складання зведених планів організації та роз-
витку лісового господарства; складання планів організації 
та спеціального використання лісових ресурсів для тимча-
сових лісокористувачів; відтворення та матеріально-грошова 
оцінка лісосік; складання планів рубок лісу і підсочування 
насаджень. 

* * * 
Лісовпорядкування за цільовим призначенням поділя-

ється на: 
1) первинне, періодичне повторне, безперервне та спе-

ціальні види обстежень;  
2) первинне, вторинне, періодичне, безперервне та спе-

ціальні види обстежень;  
3) первинне, періодичне повторне, періодичне безпе-

рервне та комплексні види обстежень. 

* * * 
Під час періодично повторного лісовпорядкування 

можливе здійснення: 
1) повного коригування міжгосподарської організації 

лісового фонду, виконується повторний обсяг лісотаксацій-
них робіт, закладається необхідна кількість і види пробних 
земель, здійснюється часткове обстеження всіх пробних 
площ, які збереглися від попередніх лісовпорядкувань, 
виконання необхідних видів обстежу вальних робіт; 

2) часткового коректування міжгосподарської організації 
лісового фонду, виконується повний обсяг лісотаксаційних 
робіт, закладається необхідна кількість і види пробних площ, 
здійснюється часткове обстеження всіх пробних площ, які 
збереглися від попередніх лісовпорядкувань, виконання 
необхідних видів обстежу вальних робіт; 

3) часткового коригування внутрішньогосподарської орга-
нізації лісового фонду, виконується повний обсяг лісотак-
саційних робіт, закладається необхідна кількість і види 
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пробних площ, здійснюється повторне обстеження всіх проб-
них площ, які збереглися від попередніх лісовпорядкувань, 
виконання необхідних видів обстежу вальних робіт. 

* * * 
Які показники аналізують у камеральний період? 

1) динаміка лісовий ресурсів; аналіз виконання лісо-
господарських проектів за їхніми видами та обсягами в 
порівнянні з проектом лісовпорядкування; відповідність об-
сягів фактичної заготівлі деревини розміру затвердженої 
обчислювальної документації; досягнута ефективність у 
підвищенні продуктивності лісів; 

2) динаміка лісового фонду; аналіз виконання лісо-
впорядних робіт за їхніми видами та обсягами у порівнянні 
з планом лісовпорядкування; відповідність обсягів фактичної 
заготівлі дерев розміру затвердженої розрахункової лісосіки; 
досягнута ефективність у підвищенні продуктивності лісів; 

3) динаміка лісового фонду; аналіз виконання лісо-
господарських робіт за їхніми видами та обсягами у порів-
нянні з проектом лісовпорядкування; відповідність обсягів 
фактичної заготівлі деревини розміру затвердженої роз-
рахункової лісосіки; досягнута ефективність у підвищенні 
продуктивності лісів. 

* * * 
Безперервне лісовпорядкування це: 
1) багаторічна інвентаризація частини лісових посадок, 

на яких проведені лісогосподарські закони або які зазнала 
антропогенних змін внаслідок стихійних явищ, прийнятих 
нових земель, або отримання цієї інформації від постійного 
лісокористувача чи власника лісів; 

2) щорічна інвентаризація частини лісових насаджень, 
на яких проведені лісогосподарські заходи або які зазнала 
істотних змін внаслідок стихійних явищ, прийнятих нових 
земель, або отримання цієї інформації від постійного лісо-
користувача чи власника лісів; 

3) поквартальна інвентаризація частини лісових насад-
жень, на яких проведені лісогосподарські дії або які зазнала 
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природних змін внаслідок стихійних явищ, прийнятих нових 
земель, або отримання цієї інформації від постійного лісо-
користувача чи власника лісів. 

* * * 
Зміст методу класів віку: 
1) полягає в утворенні господарських частин, госпо-

дарств, господарських секцій, які складаються із сукупності 
однорідних за складом і продуктивністю насаджень і не 
вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, об’єднаних 
одним віком стиглості і системою рубки лісу; 

2) полягає в утворенні господарських утворень, госпо-
дарств, господарських секрецій, які складаються із сукуп-
ності багато рідних за складом і продуктивністю насаджень 
і не вкритих лісовою рослинністю лісових зон, об’єднаних 
одним станом стиглості і системою рубки лісу; 

3) полягає в утворенні внутрішньогосподарських частин, 
господарств, господарських секцій, які складаються із су-
купності однорідних за складом і продуктивністю насаджень і 
не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, об’єднаних 
одним віком стиглості і системою рубки лісу. 

* * * 
У чому полягає ділянковий метод лісовпорядкування? 

1) в утворенні масивів господарських ділянок з метою 
формування високопродуктивних стійких насаджень, які 
максимально використовують багатство земель і відпові-
дають їхньому встановленому призначенню; 

2) в утворенні великих господарських ділянок з метою 
формування багато продуктивних стійких територій, які 
максимально використовують багатство ґрунтів і відпові-
дають їхньому законному призначенню; 

3) в утворенні постійних господарських ділянок з метою 
формування високопродуктивних стійких насаджень, які 
максимально використовують багатство ґрунтів і відпові-
дають їхньому цільовому призначенню. 

* * * 
Вкажіть термін повторюваності лісовпорядкування: 
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1) п’ять років; 
2) десять років; 
3) один рік; 
4) 15 років. 
 

 

ЛЕКЦІЯ 8 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛІСОВОГО 

КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 

8.1. Поняття та склад земель лісогосподарського 
призначення, їх співвідношення з поняттям «ліс» 

Поняття про ліс. Лісові відносини. Склад лісового фонду. 
Землі лісогосподарського призначення. Лісові ресурси. Від-
межування земель лісогосподарського призначення від зе-
мельних ділянок під нелісовими насадженнями. 

8.2. Права на ліси та державне регулювання та 
управління у сфері лісових відносин 

Право власності на ліси. Право користування лісами. 
Державне регулювання та управління у сфері лісових від-
носин. 

8.3. Організація лісового господарства 

Основні завдання і зміст організації лісового господар-
ства. Нормативно-правові акти з ведення лісового господар-
ства. Функціональний поділ лісів. Встановлення віку стиглості 
деревостанів, норми використання лісових ресурсів. Лісо-
впорядкування. Державний лісовий кадастр та облік лісів. 
Моніторинг, національна інвентаризація лісів і лісова серти-
фікація. Зміна цільового призначення земельних лісових 
ділянок, визначення місць будівництва об’єктів, що впли-
вають на стан і відтворення лісів. 

8.4. Ведення лісового господарства 

Зміст та основні вимоги щодо ведення лісового госпо-
дарства. Використання лісових ресурсів. Відтворення лісів. 
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Підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу 
лісів та збереження біорізноманіття в лісах. Охорона і захист 
лісів. Контроль за охороною, захистом, використанням та 
відтворенням лісів. Фінансування заходів з підвищення 
продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх охорони, 
захисту та відтворення. Економічне стимулювання заходів 
щодо розширеного відтворення лісів. Особливості охорони, 
захисту, використання та відтворення лісів на окремих кате-
горіях земель. 

8.5. Вирішення спорів у сфері охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів. Відповідальність 
за порушення лісового законодавства 

Вирішення спорів з питань охорони, захисту, викори-
стання та відтворення лісів. Відповідальність за порушення 
лісового законодавства. 

Література: 5; 12; 27; 33; 34; 37; 38; 46; 47. 

Описові завдання 

1. Що належить до земель лісогосподарського призна-
чення. 

2. Розподіл земель лісогосподарського призначення в 
Україні. 

3. Суть поняття «лісова ділянка». 
4. На які категорії поділяються ліси України за еколо-

гічним і соціально-економічним значенням та залежно 
від основних виконуваних ними функцій? 

5. Яким є склад нелісових земель? 
6. Як лісовий кодекс розмежовує поняття «землі» та «лі-

сові ресурси»? 
7. Що належить і не належить до лісового фонду України? 
8. Яким є право державної, комунальної та приватної 

власності на ліси? 
9. Набуття права комунальної та приватної власності на 

ліси. 
10. Право постійного та тимчасового користування лісом. 
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11. Права та обов’язки тимчасових лісокористувачів на 
умовах довгострокового користування. 

12. Права та обов’язки тимчасових лісокористувачів на 
умовах короткострокового користування. 

13. Припинення права користування лісами. 
14. Що таке «лісові сервітути»? 
15. Повноваження Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України у сфері лісових відносин. 
16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну полі-
тику у сфері лісового господарства. 

17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, у 
сфері лісових відносин. 

18. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, 
районних рад у сфері лісових відносин. 

19. Повноваження районних державних адміністрацій у 
сфері лісових відносин. 

20. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері 
лісових відносин. 

21. Завдання і зміст організації лісового господарства. 
22. Що регулюються нормативно-правовими актами з ве-

дення лісового господарства? 
23. Розроблення та затвердження нормативно-правових 

актів з ведення лісового господарства. 
24. Як здійснюється охорона та збереження пралісів, квазі-

пралісів, природних лісів? 
25. Як встановлюється вік стиглості деревостанів та норми 

використання лісових ресурсів? 
26. Що таке «лісовпорядкування»? 
27. Що таке «державний лісовий кадастр»? 
28. Якою є документація державного лісового кадастру та 

облік лісів? 
29. Як відбувається зміна цільового призначення земельних 

лісових ділянок, визначення місць будівництва об'єктів, 
що впливають на стан і відтворення лісів? 
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30. Зміст та основні вимоги щодо ведення лісового госпо-
дарства. 

31. Суть загального використання лісових ресурсів. 
32. Суть спеціального використання лісових ресурсів. 
33. Суть відтворення, відновлення лісів та лісорозведення. 
34. Якою є охорона та захист лісів? 
35. Соціально-правовий захист посадових осіб державної 

лісової охорони. 
36. Фінансування заходів з підвищення продуктивності, 

поліпшення якісного складу лісів, їх охорони, захисту 
та відтворення. 

37. Економічне стимулювання заходів щодо розширеного 
відтворення лісів. 

38. Як здійснюється охорона, захист, використання та від-
творення лісів на окремих категоріях земель. 

39. Ким здійснюються вирішення спорів з питань охорони, 
захисту, використання та відтворення лісів? 

40. Відповідальність за порушення лісового законодавства. 
 
Тестові завдання 

* * * 
Ліс це: 

1) тип природних комплексів, у якому поєднуються пе-
реважно деревна та чагарникова рослинність з відповід-
ними ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним світом, 
мікроорганізмами та іншими природними компонентами, 
що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають один на 
одного і на навколишнє природне середовище; 

2) деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що 
використовуються для задоволення потреб населення і 
виробництва та відтворюються у процесі формування лісо-
вих природних комплексів; 

3) територія, формально віднесена до лісу, незалежно 
від фактичного стану; 

4) екологічна система, елемент ландшафту, де домі-
нує деревна рослинність; 
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5) територія, що використовується для ведення лісо-
вого господарства; 

6) відповіді 1–5; 
7) відповіді 1, 3–5. 

* * * 
Загальна площа земель лісогосподарського призна-

чення України складає: 
1) 5 400,2 тис. га, з них хвойних лісів – 1 969,1 тис. га 

(32,2 %), твердолистяних порід – 2 064,7 тис. га (23,6 %); 
2) 9 800,2 тис. га, з них хвойних лісів – 5 969,1 тис. га 

(62,2 %), твердолистяних порід – 2 064,7 тис. га (17,6 %); 
3) 9 400,2 тис. га, з них хвойних лісів – 3 969,1 тис. га 

(42,2 %), твердолистяних порід – 4 064,7 тис. га (13,6 %). 

* * * 
Лісова ділянка це: 
1) ділянка лісового фонду України з визначеними ме-

жами, виділена відповідно до цього Кодексу для ведення 
лісового господарства та використання лісових ресурсів 
без вилучення її у землекористувача або власника землі; 

2) вкриті лісовою рослинністю, а також постійно або 
тимчасово не вкриті лісовою рослинністю (внаслідок не-
однорідності лісових природних комплексів, лісогосподар-
ської діяльності або стихійного лиха тощо); 

3) ділянки, зайняті незімкнутими лісовими культурами, 
лісовими розсадниками і плантаціями, а також лісовими 
шляхами та просіками, лісовими протипожежними розри-
вами, лісовими осушувальними канавами і дренажними 
системами. 

* * * 
Земельна лісова ділянка це: 
1) ділянка лісового фонду України з визначеними ме-

жами, виділена відповідно до цього Кодексу для ведення 
лісового господарства та використання лісових ресурсів 
без вилучення її у землекористувача або власника землі; 

2) ділянки, зайняті незімкнутими лісовими культурами, 
лісовими розсадниками і плантаціями, а також лісовими 
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шляхами та просіками, лісовими протипожежними розрива-
ми, лісовими осушувальними канавами і дренажними сис-
темами; 

3) земельна ділянка лісового фонду України з визна-
ченими межами, яка надається або вилучається у земле-
користувача чи власника земельної ділянки для ведення 
лісового господарства або інших суспільних потреб відпо-
відно до земельного законодавства. 

* * * 
Природні ліси (природні лісові екосистеми) це: 

1) ліси (лісові екосистеми), в яких локально і тим-
часово проявився антропогенний вплив, але він не змінив 
ценотичної структури фітоценозів і тому природні лісові 
екосистеми здатні протягом короткого часу регенеруватися 
(відновитися) природним шляхом до стану пралісових еко-
систем; 

2) споконвічний, стародавній ліс (природні лісові еко-
системи), що сформувався природним шляхом і в ході роз-
витку не зазнав безпосереднього антропогенного впливу; 

3) умовно пралісові екосистеми, в яких відбувся не-
значний тимчасовий антропогенний вплив, що не змінив 
природної структури лісостанів і при припиненні якого нату-
ральний стан екосистем повністю відтворюється протягом 
короткого періоду. 

* * * 
Праліси (пралісові екосистеми) це: 

1) ліси (лісові екосистеми), в яких локально і тим-
часово проявився антропогенний вплив, але він не змінив 
ценотичної структури фітоценозів і тому природні лісові 
екосистеми здатні протягом короткого часу регенеруватися 
(відновитися) природним шляхом до стану пралісових еко-
систем; 

2) споконвічний, стародавній ліс (природні лісові еко-
системи), що сформувався природним шляхом і в ході роз-
витку не зазнав безпосереднього антропогенного впливу; 

3) умовно пралісові екосистеми, в яких відбувся не-
значний тимчасовий антропогенний вплив, що не змінив 
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природної структури лісостанів і при припиненні якого нату-
ральний стан екосистем повністю відтворюється протягом 
короткого періоду. 

* * * 
Квазіпраліси це: 

1) ліси (лісові екосистеми), в яких локально і тимча-
сово проявився антропогенний вплив, але він не змінив 
ценотичної структури фітоценозів і тому природні лісові 
екосистеми здатні протягом короткого часу регенеруватися 
(відновитися) природним шляхом до стану пралісових еко-
систем; 

2) споконвічний, стародавній ліс (природні лісові еко-
системи), що сформувався природним шляхом і в ході роз-
витку не зазнав безпосереднього антропогенного впливу; 

3) умовно пралісові екосистеми, в яких відбувся не-
значний тимчасовий антропогенний вплив, що не змінив 
природної структури лісостанів і при припиненні якого нату-
ральний стан екосистем повністю відтворюється протягом 
короткого періоду. 

* * * 
Лісові відносини це: 

1) суспільні відносини, які стосуються володіння, земле-
користування та розпоряджання лісами і спрямовуються на 
забезпечення охорони, відтворення та стале використання 
лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, 
соціальних та інших інтересів землевласників; 

2) людські відносини, які стосуються володіння, виру-
бування та розпоряджання лісами і спрямовуються на за-
безпечення охорони, відтворення та стале використання 
лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, 
соціальних та інших інтересів суспільства; 

3) суспільні відносини, які стосуються володіння, кори-
стування та розпоряджання лісами і спрямовуються на 
забезпечення охорони, відтворення та стале використання 
лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, 
соціальних та інших інтересів суспільства. 
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* * * 
До складу нелісових земель належать землі: 
1) зайняті сільськогосподарськими утвореннями, водами 

й болотами, спорудами, комунальними, сильно продуктив-
ними землями тощо, які ненадані в установленому порядку 
та використовуються для потреб лісового господарства; 

2) зайняті сільськогосподарськими угіддями, водами й 
болотами, спорудами, комунікаціями, малопродуктивними 
землями тощо, які надані в установленому порядку та 
використовуються для потреб лісового господарства; 

3) незайняті сільськогосподарськими угіддями, водами 
й болотами, спорудами, комунікаціями, непродуктивними 
землями тощо, які ненадані в установленому порядку та 
використовуються для потреб лісового господарства. 

* * * 
До лісового фонду України належать: 
1) лісові ділянки, в тому числі захисні насадження ліній-

ного типу, площею не менше 0,1 га; 
2) зелені насадження в межах населених пунктів (парки, 

сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установ-
леному порядку до лісів; 

3) окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільсько-
господарських угіддях, присадибних, дачних і садових ді-
лянках. 

* * * 
До лісового фонду України не належать: 
1) лісові ділянки, в тому числі захисні насадження ліній-

ного типу, площею не менше 0,1 га; 
2) зелені насадження в межах населених пунктів (парки, 

сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установ-
леному порядку до лісів; 

3) окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільсько-
господарських угіддях, присадибних, дачних і садових ді-
лянках. 

* * * 
До земель лісогосподарського призначення належать: 
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1) лісові землі, на яких розташовані лісові ділянки, та 
лісові землі, зайняті сільськогосподарськими угіддями, вода-
ми й болотами, спорудами, комунальними, сильно продук-
тивними землями тощо, які ненадані в установленому 
порядку та використовуються для потреб лісового госпо-
дарства; 

2) лісові землі, на яких розташовані лісові ділянки, та 
нелісові землі, зайняті сільськогосподарськими угіддями, 
водами й болотами, спорудами, комунікаціями, малопро-
дуктивними землями тощо, які надані в установленому 
порядку та використовуються для потреб лісового госпо-
дарства; 

3) ділянка лісового фонду України з визначеними ме-
жами, виділена відповідно до цього Кодексу для ведення 
лісового господарства та використання лісових ресурсів 
без вилучення її у землекористувача або власника землі. 

* * * 
Лісові ресурси це: 
1) тип природних комплексів, у якому поєднуються 

переважно деревна та чагарникова рослинність з відпо-
відними ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним світом, 
мікроорганізмами та іншими природними компонентами, 
що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають один на 
одного і на навколишнє природне середовище; 

2) деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що 
використовуються для задоволення потреб населення і 
виробництва та відтворюються у процесі формування лісо-
вих природних комплексів; 

3) належать корисні властивості лісів (здатність лісів 
зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати 
ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню навколишнього 
природного середовища та очищати його, сприяти регулю-
ванню стоку води, оздоровленню населення та його есте-
тичному вихованню тощо), що використовуються для задо-
волення суспільних потреб. 

* * * 
Громадяни та юридичні особи, які мають у приватній 

власності ліси, мають право: 
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1) власності на лісові ресурси та їх використання в 
законі, визначеному цим Кодексом; на відшкодування збитків 
у випадках, передбачених законом; продавати або іншим 
шляхом відчужувати відповідно до закону земельну лісову 
ділянку; не споруджувати в установленому порядку вироб-
ничі та інші будівлі й споруди, необхідні для ведення лісо-
вого господарства і використання лісових ресурсів; 

2) власності на лісові ресурси та їх використання в 
порядку, визначеному цим Кодексом; на відшкодування 
збитків у випадках, передбачених законом; продавати або 
іншим шляхом відчужувати відповідно до закону земельну 
лісову ділянку; споруджувати в установленому порядку 
виробничі та інші будівлі й споруди, необхідні для ведення 
лісового господарства і використання лісових ресурсів; 

3) власності на лісові ресурси та їх використання в 
порядку, визначеному цим Кодексом; на невідшкодування 
збитків у випадках, передбачених законом; передавати або 
іншим шляхом відчужувати відповідно до закону земельну 
лісову ділянку; не споруджувати в установленому порядку 
виробничі та інші будівлі й споруди, необхідні для ведення 
лісового господарства і використання лісових ресурсів. 

* * * 
Громадяни та юридичні особи, які мають у приватній 

власності ліси, зобов’язані: 
1) вести лісове господарство на основі матеріалів лісо-

впорядкування відповідно до цього Кодексу; забезпечувати 
охорону, захист, відтворення і підвищення продуктивності 
лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей та 
покращання родючості ґрунтів, виконувати інші заходи від-
повідно до вимог лісового законодавства; 

2) дотримуватися правил і норм використання лісових 
ресурсів; вести лісове господарство та використовувати 
лісові ресурси способами, які не завдають шкоди навко-
лишньому природному середовищу, забезпечують збере-
ження корисних властивостей лісів і створюють сприятливі 
умови для їх охорони, захисту та відтворення; 
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3) вести первинний облік лісів, надавати в установле-
ному законодавством порядку статистичну звітність та 
інформацію про стан лісів і використання лісових ресурсів; 
забезпечувати охорону типових та унікальних природних 
комплексів та об’єктів, рідкісних і таких, що перебувають під 
загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, 
рослинних угруповань, сприяти формуванню екологічної 
мережі відповідно до природоохоронного законодавства; 

4) відповіді 1–3; 
5) відповіді 1, 2. 

* * * 
Постійні лісокористувачі мають: 
1) право самостійно господарювати в лісах; виключне 

право на заготівлю деревини; право власності на заготов-
лену ними продукцію та доходи від її реалізації; 

2) право на відшкодування збитків у випадках, перед-
бачених законодавством; право здійснювати відповідно до 
законодавства будівництво поселень, спорудження жилих 
будинків, виробничих та інших комбінатів і споруд, необ-
хідних для ведення лісового господарства; 

3) право на відшкодування збитків у випадках, перед-
бачених законодавством; право здійснювати відповідно до 
законодавства будівництво доріг, спорудження жилих бу-
динків, виробничих та інших будівель і споруд, необхідних 
для ведення лісового господарства. 

* * * 
Постійні лісокористувачі зобов’язані: 
1) забезпечувати охорону, захист, відтворення, підви-

щення продуктивності лісових насаджень, посилення їх 
корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів, вжи-
вати інших заходів відповідно до законодавства на основі 
принципів сталого розвитку; 

2) дотримуватися правил і норм використання лісових 
ресурсів; вести лісове господарство на основі матеріалів 
лісовпорядкування, здійснювати використання лісових ре-
сурсів способами, які забезпечують збереження оздоров-
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чих і захисних властивостей лісів, а також створюють 
сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення; 

3) вести первинний облік лісів; дотримуватися вста-
новленого законодавством режиму використання земель; 
забезпечувати охорону типових та унікальних природних 
комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під 
загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, 
рослинних угруповань, сприяти формуванню екологічної 
мережі відповідно до природоохоронного законодавства; 

4) відповіді 1–3; 
5) відповіді 1, 2. 

* * * 
Державне регулювання та управління у сфері лісових 

відносин здійснюється шляхом: 
1) формування та відтворення основних напрямів дер-

жавної політики у сфері лісових ресурсів; визначення за-
коном повноважень органів виконавчої влади та органів 
місцевого лісовпорядкування; 

2) установлення відповідно до закону порядку і засад у 
сфері охорони, захисту, використання та охорони лісів; 
здійснення державного контролю за охороною, захистом, 
використанням та вироблення лісів; 

3) формування та визначення основних напрямів дер-
жавної політики у сфері лісових відносин; визначення за-
коном повноважень органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування; 

4) установлення відповідно до закону порядку і правил 
у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 
здійснення державного контролю за охороною, захистом, 
використанням та відтворенням лісів. 

* * * 
Організація лісового господарства передбачає: 
1) розроблення та затвердження в установленому 

законом порядку нормативно-правових актів з ведення 
лісового господарства; поділ лісів на категорії залежно від 
основних виконуваних ними функцій, виділення особливо 
захисних лісових ділянок; 
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2) установлення віку стиглості деревостанів, норм вико-
ристання лісових ресурсів; проведення лісовпорядкування; 
ведення державного лісового кадастру, обліку лісів; 

3) ведення моніторингу лісів; проведення лісової син-
хронізації; здійснення інших організаційно-правових заходів 
згідно з основними вимогами щодо ведення лісового госпо-
дарства, визначеними законодавством; 

4) відповіді 1–3; 
5) відповіді 1, 2. 

* * * 
Ліси України за екологічним і соціально-економічним 

значенням та залежно від основних виконуваних ними 
функцій поділяються на такі категорії: 

1) захисні ліси (виконують переважно водоохоронні, 
ґрунтозахисні та інші захисні функції); 

2) рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують переважно 
рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції); 

3) ліси природоохоронного, наукового, історико-культур-
ного призначення (виконують особливі природоохоронні, 
естетичні, наукові функції тощо); 

4) експедиційні ліси; 
5) відповіді 1–4; 
6) відповіді 1–3. 

* * * 
Державний лісовий кадастр включає: 
1) оцінка якісного і кількісного стану лісового фонду 

України; розподіл лісів на зони залежно від основних вико-
нуваних ними функцій; бонітетну оцінку лісів (у необхідних 
випадках); інші показники; 

2) підрахунок якісного і кількісного складу лісового фонду 
України; поділ лісів на ранги залежно від основних викону-
ваних ними функцій; економічну оцінку лісів (у необхідних 
випадках); інші показники; 

3) облік якісного і кількісного стану лісового фонду Укра-
їни; поділ лісів на категорії залежно від основних викону-
ваних ними функцій; грошову оцінку лісів (у необхідних 
випадках); інші показники. 
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* * * 
Моніторинг лісів це: 

1) система регулярного спостереження, оцінки і про-
гнозу динаміки кількісного і якісного стану лісів; 

2) збирання, передавання, збереження та аналізу інфор-
мації про стан лісів, прогнозування змін у лісах і розроб-
лення науково обґрунтованих рекомендацій для інформа-
ційно-аналітичного забезпечення управління лісами, прий-
няття рішень щодо запобігання негативним змінам стану 
лісів, дотримання вимог екологічної безпеки та принципів 
ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку; 

3) система вибірково-статистичних обстежень лісового 
фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої 
узагальненої інформації щодо лісів для потреб планування, у 
тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, 
державного лісового кадастру, моніторингу лісів; 

4) оцінка відповідності системи ведення лісового госпо-
дарства встановленим міжнародним вимогам щодо управ-
ління лісами та лісокористування на засадах сталого роз-
витку. 

* * * 
Національна інвентаризація лісів це: 

1) система регулярного спостереження, оцінки і про-
гнозу динаміки кількісного і якісного стану лісів; 

2) збирання, передавання, збереження та аналізу інфор-
мації про стан лісів, прогнозування змін у лісах і розроб-
лення науково обґрунтованих рекомендацій для інформа-
ційно-аналітичного забезпечення управління лісами, прий-
няття рішень щодо запобігання негативним змінам стану 
лісів, дотримання вимог екологічної безпеки та принципів 
ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку; 

3) система вибірково-статистичних обстежень лісового 
фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої 
узагальненої інформації щодо лісів для потреб планування, у 
тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, 
державного лісового кадастру, моніторингу лісів; 
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4) оцінка відповідності системи ведення лісового госпо-
дарства встановленим міжнародним вимогам щодо управ-
ління лісами та лісокористування на засадах сталого роз-
витку. 

* * * 
Лісова сертифікація це: 

1) система регулярного спостереження, оцінки і про-
гнозу динаміки кількісного і якісного стану лісів; 

2) збирання, передавання, збереження та аналізу інфор-
мації про стан лісів, прогнозування змін у лісах і розроб-
лення науково обґрунтованих рекомендацій для інформа-
ційно-аналітичного забезпечення управління лісами, прий-
няття рішень щодо запобігання негативним змінам стану 
лісів, дотримання вимог екологічної безпеки та принципів 
ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку; 

3) система вибірково-статистичних обстежень лісового 
фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої 
узагальненої інформації щодо лісів для потреб планування, у 
тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, 
державного лісового кадастру, моніторингу лісів; 

4) оцінка відповідності системи ведення лісового госпо-
дарства встановленим міжнародним вимогам щодо управ-
ління лісами та лісокористування на засадах сталого роз-
витку. 

* * * 
Підприємства, установи, організації і громадяни здійсню-

ють ведення лісового господарства з урахуванням госпо-
дарського призначення лісів, природних умов і зобов’язані: 

1) забезпечувати посилення водоохоронних, захисних, 
клімато-регулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та 
інших корисних властивостей лісів з метою поліпшення 
навколишнього природного середовища та охорони здо-
ров’я людей; 

2) забезпечувати безперервне, невиснажливе і раціо-
нальне використання лісових ресурсів для задоволення 
потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій 
продукції; 
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3) здійснювати відтворення лісів; забезпечувати підви-
щення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і 
збереження біотичного та іншого природного різноманіття 
в лісах; 

4) не здійснювати охорону лісів від пожеж, захист від 
шкідників і хвороб, законних рубок та інших пошкоджень; 
раціонально використовувати лісові ділянки. 

5) відповіді 1–4; 
6) відповіді 1–3. 

* * * 
З метою підвищення продуктивності лісів їх власники 

та постійні лісокористувачі здійснюють заходи щодо: 
1) збільшення площі земель, зайнятих чагарниками, 

рідколіссям, низькоповнотними і стійкими деревостанами; 
підвищення родючості ґрунтів (меліорація, запобігання ерозії 
ґрунтів, заболочуванню, засоленню та іншим позитивним 
процесам); 

2) впровадження сучасних досягнень селекції, лісового 
насінництва, сортовипробування найцінніших у господар-
ському відношенні деревних порід; ефективного догляду за 
лісовими культурами; охорони лісів від пожеж, захисту від 
шкідників і хвороб; оптимізації вікової структури лісів; 

3) зменшення площі земель, зайнятих чагарниками, 
рідколіссям, низькоповнотними і нестійкими деревостанами; 
підвищення родючості ґрунтів (меліорація, запобігання ерозії 
ґрунтів, заболочуванню, засоленню та іншим негативним 
процесам). 

* * * 
Збереження біорізноманіття в лісах здійснюється їх 

власниками та постійними лісокористувачами на генетич-
ному, видовому, популяційному та екосистемному рівнях 
шляхом: 

1) створення і оголошення в установленому законом 
порядку на найменш цінних лісових ділянках територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду, розвитку екологічної 
мережі; виведення, створення і збереження об'єктів цінного 
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генетичного матеріалу лісових порід (генетичних резерватів, 
плюсових деревостанів і дерев, колекційних лісових ділянок, 
лісонасінних ділянок і плантацій, дослідних та випробних 
культур тощо); 

2) допущення генетичного забруднення генофондів 
аборигенних порід та інвазій інтродукованих видів у при-
родні екосистеми; застосування економічно орієнтованих 
способів відтворення лісів та використання лісових ресурсів; 

3) створення та оголошення в установленому законом 
порядку на найбільш цінних лісових ділянках територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду, розвитку екологічної 
мережі; виділення, створення і збереження об'єктів цінного 
генетичного фонду лісових порід (генетичних резерватів, 
плюсових деревостанів і дерев, колекційних лісових ділянок, 
лісонасінних ділянок і плантацій, дослідних та випробних 
культур тощо); 

4) недопущення генетичного забруднення генофондів 
аборигенних порід та інвазій інтродукованих видів у при-
родні екосистеми; застосування екологічно орієнтованих 
способів відтворення лісів та використання лісових ресурсів. 

* * * 
Посадові особи державної лісової охорони мають право: 
1) законно обстежувати в установленому законодав-

ством порядку землі, що перебувають у власності чи 
користуванні громадян та юридичних осіб; охороняти у 
встановленому порядку в громадян та юридичних осіб 
наявність дозволів та інших документів на використання 
лісових ресурсів і користування лісами; 

2) складати акти та розглядати відповідно до законо-
давства справи про кримінальні правопорушення, про 
правопорушення у сфері охорони, захисту, використання 
та вирубування лісів; не зупиняти транспортні засоби та 
проводити огляд речей, транспортних засобів, знарядь, 
добутої в лісі продукції та інших предметів; 

3) безперешкодно обстежувати в установленому законо-
давством порядку ліси, що перебувають у власності чи 
користуванні громадян та юридичних осіб; перевіряти у 
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встановленому порядку в громадян та юридичних осіб 
наявність дозволів та інших документів на використання 
лісових ресурсів і користування лісами; 

4) складати протоколи та розглядати відповідно до 
законодавства справи про адміністративні правопорушення, 
про правопорушення у сфері охорони, захисту, використання 
та відтворення лісів; зупиняти транспортні засоби та прово-
дити огляд речей, транспортних засобів, знарядь, добутої в 
лісі продукції та інших предметів. 

* * * 
Завданнями контролю за охороною, захистом, викори-

станням та відтворенням лісів є: 
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері 

охорони, запиту, використання та відтворення земель; за-
безпечення додержання земельного законодавства органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, під-
приємствами, установами, організаціями та громадянами; 

2) незабезпечення додержання лісового законодавства 
власниками лісів, непостійними і тимчасовими лісокористу-
вачами; заборону порушенням законодавства у сфері охо-
рони, захисту, використання та відтворення лісів, поступове 
виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів 
щодо їх усунення; 

3) забезпечення реалізації державної політики у сфері 
охорони, захисту, використання та відтворення лісів; забез-
печення додержання лісового законодавства органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями та громадянами; 

4) забезпечення додержання лісового законодавства 
власниками лісів, постійними і тимчасовими лісокористу-
вачами; запобігання порушенням законодавства у сфері 
охорони, захисту, використання та відтворення лісів, своє-
часне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів 
щодо їх усунення. 

* * * 
Громадські природоохоронні організації у сфері лісових 

відносин мають право: 
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1) не брати участь у розробці схем, програм, пов’я-
заних з охороною, захистом, використанням та вирубування 
лісів; вільного доступу до інформації про стан лісів та ве-
дення господарства в них; 

2) не брати участь у заходах міжнародних неурядових 
організацій з питань охорони та відтворення лісів; вносити 
пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів з 
питань ведення лісового господарства та внесення змін до 
них; 

3) брати участь у розробці планів, програм, пов’язаних 
з охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів; 
вільного доступу до інформації про стан лісів та ведення 
господарства в них; 

4) брати участь у заходах міжнародних неурядових 
організацій з питань охорони та відтворення лісів; вносити 
пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів з 
питань ведення лісового господарства та внесення змін до 
них. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 
 

Практична робота 1  

ПРИРОДНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
 
Мета роботи: ознайомити студентів з природно-сільсь-

когосподарським районуванням України. Зокрема, із мето-
дикою та порядком проведення, а також із ієрархією при-
родно-сільськогосподарських таксонів.  

Завдання 1. Вивчити методику та порядок проведення 
природно-сільськогосподарського районування. 

Завдання 2. Знати і вміти пояснити в чому полягає 
природно-сільськогосподарське районування в Україні. 

Завдання 3. На контурній карті України показати при-
родно-сільськогосподарські зони та гірські області (рис. 1). 

Завдання 4. На контурній карті показати природно-сіль-
ськогосподарські провінції (рис. 2) та округи (рис. 3, табл. 1). 

Завдання 5. Вивчити і знати всі виділені природно-
сільськогосподарські одиниці України. 

 

Загальні відомості про природно-

сільськогосподарське районування в Україні 
Відповідно до статті 179 Земельного кодексу України 

природно-сільськогосподарське районування є основою для 
оцінки земель і розробки землевпорядної документації щодо 
використання та охорони земель. 

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про охорону зе-
мель» природно-сільськогосподарське районування земель є 
основою для поділу земель за цільовим призначенням з 
урахуванням природних умов, агробіологічних вимог сіль-
ськогосподарських культур, розвитку господарської діяль-
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ності та пріоритету вимог екологічної безпеки, встановлення 
вимог щодо раціонального використання земель відповідно 
до району (зони), визначення територій, що потребують 
особливого захисту від антропогенного впливу, встановлення 
в межах окремих зон необхідних видів екологічних обмежень 
у використанні земель з урахуванням їхніх геоморфологічних, 
природно-кліматичних, ґрунтових, протиерозійних та інших 
особливостей територій. 

Природно-сільськогосподарське районування є також 
інформаційною базою державного земельного кадастру й 
основою для розроблення схем землеустрою і техніко-еконо-
мічного обґрунтування використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних утворень, систем ведення 
сільського господарства і проектів землеустрою. 

Необхідність природно-сільськогосподарського району-
вання земель викликана великим розмаїттям природних 
умов України, що зумовлюють обов’язкову науково обґрун-
товану диференціацію земель сільськогосподарського вико-
ристання, їх охорони та впровадження заходів щодо підви-
щення їхньої продуктивності. 

Природно-сільськогосподарське районування будується 

за системою, яка являє собою ієрархічні взаємопідпоряд-
ковані таксономічні виділи – від природно-сільськогосподар-
ської зони до природно-сільськогосподарського району в 
межах рівнинної частини України і від гірської природно-
сільськогосподарської області до природно-сільськогоспо-
дарського району в межах гірських систем України (табл. 1). 

Природно-сільськогосподарська зона – найвища таксо-
номічна одиниця районування території України, яка харак-
теризується відповідним балансом тепла й вологи, що визна-
чає головні особливості ґрунтоутворення, формує зональні 
типи та підтипи ґрунтів, яким притаманні зональні типи 
сільськогосподарського виробництва, визначені співвідно-
шенням земельних угідь, у тому числі сільськогосподар-
ських, а також певні системи агротехнічних і меліоративних 
заходів (рис. 1). 

Природно-сільськогосподарська провінція – частина зо-
ни, що характеризується фаціальними особливостями ґрун-
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тового покриву, з наростанням континентальності клімату (у 
т. ч. тривалості вегетаційного періоду, його тепло- й волого-
забезпеченості, сніжності зими, наявності суховійних явищ 
тощо). Для кожної провінції притаманні певний набір сіль-
ськогосподарських культур і відповідна агротехніка (рис. 2). 

Природно-сільськогосподарський округ – частина про-
вінції, яка відрізняється геоморфологічними та гідрологічними 
особливостями, характером ґрунтоутворювальних порід, ма-
кро- й мезокліматом, а також контурністю сільськогосподар-
ських угідь і небезпекою прояву ерозійних процесів (рис. 3). 

Природно-сільськогосподарський район – територіаль-
ний комплекс у межах адміністративної області, який є 
частиною природно-сільськогосподарського округу і характе-
ризується відносно однорідними ґрунтово-кліматичними умо-
вами, подібністю розчленованості й дренованості та інших 
показників, що впливають на продуктивність земель. 

Гірська природно-сільськогосподарська область – гір-
ська система, що відзначається різнорідними типами висот-
ної поясності, з якими пов’язані особливості сільськогоспо-
дарського використання земель. 

Поділ гірської природно-сільськогосподарської області на 
провінції, округи і райони здійснюють аналогічно поділу при-
родно-сільськогосподарської зони (рис. 4). 

Література: 4; 5; 13; 30. 

 
 

Практична робота 2 

ВНУТРІШНЬООБЛАСНЕ ПРИРОДНО-

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РАЙОНУВАННЯ 

 
Мета роботи: вивчити на провести аналіз внутрішньо-

обласного природно-сільськогосподарського районування. 
Завдання 1. На контурній карті показати природно-сіль-

ськогосподарські зони, округи та райони (наприклад, рис. 5). 
Область вказує викладач. 
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Рис. 1. Схема поділу території України на природно- 
Сільськогосподарські зони та гірські області [30] 
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Рис. 2. Природно-сільськогосподарські провінції України [30] 
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Рис. 3. Схема розташування природно-сільськогосподарських округів [30] 
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Рис.4. Природно-сільськогосподарські провінції та округи України [13] 
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Таблиця 1 

Ієрархія природно-сільськогосподарських 
таксонів України [13; 30] 

Зона, 
область 

Провінція Округ 

1 2 3 

Полісся 

Поліська Західна 

Прип’ятсько-Поліський 

Західнополіський 

Малополіський 

Поліська 
Правобережна 

Житомирсько-Поліський 

Правобережнополіський 

Поліська 
Лівобережна 

Чернігівсько-Поліський 

Лісостеп 

Лісостепова 
Західна 

Рівненсько-Луцький 

Новоград-Волинський 
підокруг 

Дністровсько-
Західнобузький 

Опільський 

Середньодністровський 

Лісостепова 
Правобережна 

Придністровсько-
Подільський 

Бузько-
Середньодніпровський 

Придніпровський 

Лісостепова 
Лівобережна 

Середньодніпровсько-
Сеймський 

Ворскло-Сульський 

Харківсько-Оскольський 

Степ 

Степова 
Придунайська 

Задністровський 

Степова 
Правобережна 

Південнобузько-Інгульський 

Степова 
Лівобережна 

Донецько-Дніпровський 

Оскольсько-Айдарський 

Донецький 
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Закінчення табл. 1 

1 2 3 

Степ 
посушливий 

Степова 
посушлива 

Придунайська 
Дунайсько-Дністровський 

Степова 
посушлива 

Правобережна 

Дністровсько-
Нижньодніпровський 

Степова 
посушлива 

Лівобережна 
Дніпровсько-Приазовський 

Степова 
посушлива 

Північно-Кримська 
Кримський 

Сухий степ 
Сухостепова 
Присиваська 

Присиваський 

Карпатська 
гірська 

область 

Передкарпаття 
Верхньодністровський 

Черемошсько-Серетський 

Карпати 
Карпатський гірсько-

лісовий 

Закарпаття Закарпатський 

Кримська 
гірська 

область 

Кримські гори та 
передгір’я 

Кримський гірсько-
передгірний 

Південний берег 
Криму 

Кримський 
південнобережний 

низькогірський 

 

Завдання 2. Скласти таблицю ієрархії природно-сіль-
ськогосподарських таксонів області, в якій визначити зони, 
провінції, округи та райони. 

Завдання 3. Дати розширений аналіз визначеним зонам, 
провінціям, округам та районам, які розташовані в межах 
області. 

При аналізі зон, провінцій та округів слід дотримува-
тися такого плану: географічне розташування, рельєф, гео-
логія, клімат, ґрунтовий покрив, рослинність. 

Під час аналізу слід дотримуватися такого плану: 
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Рис. 5. Природно-сільськогосподарські райони 
Львівської області [30] 

 
1. Географічне положення (де розташований, з ким ме-

жує); 
2. Найменування та код природно-сільськогосподарсь-

кого району; 
3. Найменування адміністративно-територіального утво-

рення (району, громади), найменування сільських (селищних) 
рад та населених пунктів, що належать до природно-сіль-
ськогосподарського району в межах адміністративно-тери-
торіального утворення (району, громади); 

4. Фізико-географічне районування; 
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5. Геоморфологічна будова; 
6. Гідрологічні умови;  
7. Кліматичні умови; 
8. Ґрунтовий покрив; 
9. Використовуючи Публічну кадастрову карту України 

та дані форми 6-зем визначити та обчислити площі: 
 природно-сільськогосподарських районів; 
 земель за категоріями цільового призначення; 
 сільськогосподарських угідь, із них рілля, багато-

річні насадження, сіножаті, пасовища. 
При захисті практичної роботи вільно володіти інфор-

мацією, яку вивчали, обчислювали та аналізували. 
Література: 1; 4; 5; 8; 9; 30; 31; 44; 45. 

 
 

Практична робота 3 

ВИРАХУВАННЯ ПЛОЩ ҐРУНТІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Мета роботи: вирахувати площі ґрунтів сільськогоспо-

дарського підприємства. 
Завдання 1. За легендою до ґрунтової карти (додаток А) 

і використовуючи додаток Б, скласти список ґрунтових відмін, 
їхнього гранулометричного складу та ґрунтотворних порід 
фрагменту карти ґрунтів даної сільської ради. Результати 
записати в таблицю 2. 

Завдання 2. Зробити фрагмент картограми ґрунтових 
відмін даної сільської ради. 

Завдання 3. Використовуючи палетку, вирахувати 
площі ґрунтових відмін по сільськогосподарських угіддях 
для фрагменту карти ґрунтів сільської ради (рілля, кормові 
угіддя (сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), населені 
пункти, інші угіддя). Результати розрахунків записати в 
таблицю 2. 
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Таблиця 2 

Номенклатурний список ґрунтів 
фрагменту сільської ради 

Ш
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в тому числі: 
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ш

і (
не

 с
/г 

уг
ід

дя
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         
         

         
Обстежено      
Необстежено (інші)   

Разом   
підпис документу (карти, картограми) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Виконав ст. VІ курсу 
географічного ф-ту 

ГРЕМ–21с 

Карта ґрунтів околиць 
с. Бутини 

Великомостівської ОТГ, 
Червоноградського р-ну, 

Львівської обл. 
Перевірив: 
 
Приклад оформлення таблиці 2 для практичної роботи 

див. додаток В. 
 
Примітки: 
1. До інших угідь відносять школи, господарські двори, 

дороги, церкви, каплиці, кладовища тощо. 
2. При наявності в номенклатурному списку виходів 

порід, їх відносять до інших, тобто не сільськогосподар-
ських угідь, і відносять до загальної площі обстежених. 
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Практична робота 4 

СКЛАДАННЯ КАРТОГРАМИ 
АГРОВИРОБНИЧИХ ГРУП ҐРУНТІВ ТА 
ВИРАХУВАННЯ ПЛОЩ АГРОГРУП РІЛЛІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Мета роботи: навчитися визначати агровиробничі групи 

ґрунтів. На основі складеної картосхеми агровиробничих груп 
ґрунтів вирахувати площі агрогруп ріллі сільськогосподар-
ського підприємства. 

Завдання 1. За легендою до ґрунтової карти (додаток 
Б) і використовуючи номенклатурний список агровиробничих 
груп ґрунтів України, скласти список агровиробничих груп 
ґрунтів фрагменту карти ґрунтів сільської ради (населеного 
пункту). Результати занести в таблицю 3. 

Таблиця 3 

Експлікація агровиробничих груп ґрунтів 
ріллі та бал бонітету 
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Завдання 2. Зробити фрагмент картограми агровироб-
ничих груп ґрунтів даної сільської ради. 

Завдання 3. Використовуючи палетку або інші методи 
вирахувати площі агровиробничих груп ґрунтів сільської ради 
(загальну і в тому числі ріллі). 

Завдання 4. За шкалою балів бонітету ґрунтів Львівської 
області, виписати бали бонітету ріллі для кожної агрогрупи 
конкретного природно-сільськогосподарського району (див. 
додаток Г).  

Приклад оформлення таблиці 3 для практичної роботи 
див. додаток Г. 

 
Примітки: 
1. Підпис документу див. практична робота 3. 
2. Умовні позначення на картосхемі: виділити границі 

агрогруп, замалювати кольором їх, та підписати. 
 

Особливості агровиробничого 

групування ґрунтів 

Агровиробниче групування ґрунтів є об’єднанням окре-
мих контурів видів та різновидностей ґрунтів у більші групи 
(масиви) з близькими агрономічними властивостями і рівнем 
родючості, для яких можна запропонувати однакове сільсько-
господарське використання і відносно однакові прийоми агро-
техніки, заходи підвищення їхньої родючості. Тобто таке 
групування ґрунтів включає цілеспрямоване покращення 
ґрунтів, об’єднаних в одну групу. 

Агровиробниче групування побудоване за такою схемою, 
яка дозволяє: з одного боку, виходячи із спільності можли-
вого використання різних ґрунтів у складі тих чи інших 
сівозмін чи угідь та подібності заходів з підвищення їх родю-
чості; з другого боку, виходячи з необхідності розглядати 
агровиробничі групи ґрунтів як вихідну одиницю (об’єкт) при 
бонітетній оцінці із обліку земель. 

Для ґрунтів, об’єднаних в одну агровиробничу групу, 
передбачається використовувати такі критерії: 
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 генетична близькість ґрунтів і подібність їхніх агроно-
мічних властивостей; 

 однакове для всіх ґрунтів сільськогосподарське викори-
стання (однакові угіддя, сівозміни, сільськогосподарські 
культури) і близька продуктивність ґрунтів; 

 однорідність рельєфу та гідрологічних умов залягання, 
схожість за гранулометричним складом; 

 однорідність фізичних властивостей, однаковий водний, 
повітряний та тепловий режими; 

 близькість показників, що характеризують поживний ре-
жим, заходи удобрення однакових культур; 

 однорідність фізико-хімічних властивостей (вміст гумусу, 
рН, місткість катіонного обміну, склад увібраних катіонів, 
буферність); 

 однорідність фізико-механічних властивостей, які визна-
чають відношення ґрунтів до обробітку: в’язкість, плас-
тичність, здатність до прилипання, утворення кірки, за-
пливання, тріщинуватості, показники фізичної стиглості, 
можливості поглиблення орного шару, засобів його окуль-
турення тощо; 

 однорідний склад, концентрація і динаміка ґрунтового 
розчину; 

 однакова потреба в меліорації (гідромеліорації, фітоме-
ліорації, хімічній меліорації); 

 наявність тих чи інших шкідливих для рослин речовин 
(важких металів, радіонуклідів і пестицидів ); 

 подібний характер та інтенсивність процесів ерозії та 
дефляції. 
В Україні «Номенклатурний список агровиробничих груп 

ґрунтів», розроблений і затверджений у 1976 р., нараховує 
222 групи. Дані групи поділяються за гранулометричним 
складом і щебенюватістю на розряди, які позначаються бук-
веним індексом, що ставиться справа від номера агровироб-
ничої групи. Це такі розряди: 

а) піщані; 
б) звязно-піщані; 
в) супіщані; 
г) легкосуглинкові; 
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д) середньосуглинкові; 
е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 
є) середньо- і важкоглинисті; 
ж) середньощебенюваті; 
з) сильнощебенюваті; 
к) кам’янисті. 
Слабощебенюваті ґрунти не індексуються, бо наявність 

слабкої щебенюватості вказується в назві агровиробничої 
групи. 

Підгрупи за умовами залягання за рельєфом з ураху-
ванням крутизни схилу позначається римськими буквами 
від І до XVI (табл. 4). 

Таблиця 4 

Поділ агровиробничих груп ґрунтів на підгрупи 
за умовами залягання за рельєфом 

Номер 
підгрупи 

Нахил, у 
градусах 

Умови залягання за рельєфом 

I 0–1 Широких вододільних плато і древніх терас 
(без вираженої западинності) 

II 0–1 Рівнин (зазвичай терасованих) з рясними 
западинами 

IIa 0–1 Западини терасованих рівнин 
III 0–1 Вузьких ерозійно-небезпечних плато 
IV 0–1 Моренно-зандрових рівнин 
V 0–1 Днищ балок 
VI 0–1 Заплав високого рівня 
VII 1–2 Односпадистих схилів простої форми 

VIII-1 2–3 Односпадистих схилів простої форми 
VIII-2 2–3 Односпадистих схилів складної форми з 

улоговинами 
IX 3–5 Схилів складної форми з улоговинами 
X 3–5 Односпадистих схилів простої форми   
XI 3–5 Схилів складної форми з улоговинами 
XII 5–7 Односпадистих схилів простої форми 
XIII 5–7 Схилів складної форми з улоговинами 
XIV 7–10 Сильноспадаючі схили 
XV 10–15 Круті схили 
XVI понад 15 Дуже круті схили 
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Отже, повна назва агровиробничої групи складається 
із генетичної назви ґрунту, його гранулометричного складу 
та умов залягання за рельєфом. Наприклад, індекс 53гІ – це 
чорноземи типові малогумусні легкосуглинкові широких водо-

дільних плато і древніх терас (0–1°) без вираженої западин-
ності. 

Є один виняток при віднесенні ґрунтів у ту чи іншу 
агровиробничу групу. 

Поєднання ґрунтів за ступенем еродованості (плями-

стість ґрунтового покриву) відносяться в групу ґрунтів з біль-
шим ступенем еродованості, коли сильноеродовані ґрунти 
займають 30–50 % площі ґрунтового виділу. Так, якщо маємо 
поєднання сірих лісових слабозмитих легкосуглинкових ґрун-
тів (37г агрогрупа) з сірими лісовими середньозмитими се-

редньосуглинковими 30–50 %, які відносяться до 36д агро-
групи, то весь ґрунтовий виділ відноситься до 36д агрогрупи. 

Як вже було відзначено вище, в агрогрупи об’єднують 
близькі у виробничому відношенні ґрунти, які належать до 
одного типу ґрунтотворення або близькі за стадією розвитку 

в межах даного типу. Різні види дерново-підзолистих ґрунтів 
об’єднують тільки з дерново-підзолистими ґрунтами, сірих 
лісових – з сірими лісовими, чорноземів типових – тільки з 
чорноземами, які не зазнали деградаційних процесів (опід-

золення, оглеєння та ін.). 
Не можна об’єднувати дерново-підзолисті ґрунти з чор-

ноземами або солонцюватими ґрунтами, бо вони різні як за 
генетичними, так і за агрономічними показниками. 

В окремих випадках допускається об’єднання видів, які 
відносяться до різних генетичних підтипів та є перехідними 
між різними типами ґрунтів. Так, чорноземи типові допуска-
ється об’єднувати з чорноземами слабоопідзоленими або із 

слабозмитими, тобто, коли ознаки, створені іншим ґрунто-
творним процесом, ще не набули чіткого прояву і не впли-

вають суттєво на агрономічні властивості ґрунтів. 

Література: 1; 4; 5; 8; 32. 
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Практична робота 5 

СКЛАДАННЯ ТАБЛИЦІ ТЕХНІКО-

ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
(НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ) 
 
Мета роботи: навчитися розраховувати техніко-еконо-

мічні показники сільськогосподарського підприємства за вка-
заною схемою. 

Завдання 1. З практичної роботи виписати площі кате-
горій земельного фонду фрагменту карти ґрунтів сільської 
ради і занести в таблицю 5 (пункти 1; 2; 2.1; 2.2; 2.3). 

Завдання 2. Розрахувати площу земель резервного 
фонду, результати занести в таблицю 5 (пункт 2.4). Землі 
резервного фонду становлять 15 % найгірших земель від 
обстежених. 

Завдання 3. Розрахувати площу земель, що підлягають 
розподілу. Для цього від площі всіх земель на території 
сільської ради (пункт 1 таблиці 5) відняти площу земель, 
що не підлягають розподілу (пункт 2 таблиці 6). Результати 
розрахунків записати в таблицю 5. 

Завдання 4. Встановити кількість працюючих осіб сіль-
ськогосподарського підприємства, що підлягає розподілу, 
які, відповідно, будуть мати право на земельну ділянку (для 
прикладу можна взяти 100 осіб). Результати вписати в пункт 
4 таблиці 5. 

Завдання 5. Визначити розмір середньої земельної 
ділянки. Для цього площу земель, що підлягають розподілу, 
поділити на кількість осіб, які мають право на земельну 
ділянку. Результати вписати в пункт 5 таблиці 5. 

Завдання 6. Вирахувати середньозважений бал боні-
тету земель, що підлягають розподілу: 
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Таблиця 5 

Техніко-економічні показники для сільськогосподарського 
підприємства населеного пункту 

№ 

з/п 
Показники Одиниці 

виміру 

Площі на 
час скла-

дання 
проекту, га 

1 
Всього земель на території 
підприємства 

га  

2 Землі, що не підлягають розподілу га  

2.1 
Землі державної власності 
(необстежені) га  

2.2 Населені пункти га  

2.3 Землі запасу (кормові угіддя) га  

2.4 
Землі резервного фонду (15 % 
найгірших земель від обстежених) га  

3 Землі, що підлягають розподілу га  

4 
Кількість осіб, які мають право на 
земельну ділянку 

особи  

5 
Розмір середньої земельної 
ділянки 

га  

6 
Середньозважений бал бонітету 
земель, що підлягають розподілу 

бал  

7 
Умовний кадастровий гектар 
(коефіцієнт для розрахунку)   

 
а) виписати агрогрупи, де ґрунти зайняті ріллею, а також 

площі ріллі цих агрогруп; 
б) бали бонітету ріллі виписують з таблиці; 
в) вирахувати умовні кадастрові одиниці кожної агро-

групи, де ґрунти зайняті ріллею. Для цього площу ріллі 
помножити на бал бонітету; 

г) вирахувати середньозважений бал бонітету земель, 
що підлягають розподілу – суму умовних кадастрових оди-
ниць поділити на сумарну площу ріллі сільськогосподар-
ського підприємства (пункт 6 таблиці 6). 

Результати розрахунків записати в таблицю 6. 
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Таблиця 6 
Бонітування ґрунтів, що підлягають розподілу 

сільськогосподарського підприємства 

Агрогрупа Площа ріллі, га Бал бонітету 
Умовні 

кадастрові 
одиниці 

    

    

∑    

Середньозважений бал – 

 
Завдання 7. Вирахувати умовний кадастровий гектар. 

Для цього середньозважений бал помножити на розмір се-
редньої земельної ділянки. Результати розрахунків занести 
в таблицю 6 (пункт 7). 

Приклад оформлення таблиць для практичної роботи 
див. додаток Ґ. 

 
Техніко-економічні показники 
сільськогосподарського підприємства 

населеного пункту 

У загальному техніко-економічні показники є величина-
ми, які характеризують матеріально-виробничу базу підпри-
ємств, використання знарядь і предметів праці, організацію 
виробництва, затрати на виробництво продукції. 

Ці показники застосовуються для планування та аналізу 
організації виробництва і праці, рівня техніки, якості продукції, 
використання основних та оборотних фондів, трудових ре-
сурсів; є основою при розробці техпромфінплану підприєм-
ства, встановлення прогресивних техніко-економічних норм і 
нормативів. 

Є техніко-економічні показники загальні (єдині) для всіх 
підприємств і галузей і специфічні, що відображають особли-
вості окремих галузей. 
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Техніко-економічний аналіз виконують економісти, інже-
нерно-технічні працівники, робітники та органи управління за 
даними оперативної і періодичної звітності. Його метою є 
оцінювання господарської діяльності, виявлення причинних 
взаємозв’язків і взаємодії різних факторів техніки та еконо-
міки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціо-
налізації використання ресурсів. 

Крім цього є ще техніко-економічний аналіз – це, в основ-
ному, внутрішньогосподарський аналіз. У процесі такого ана-
лізу досліджується діяльність усіх структурних підрозділів 
підприємства, служб, цехів, дільниць, бригад і окремих 
робочих місць. Джерелом інформації для такого аналізу є 
планово-нормативні дані, матеріали оперативного, бухгал-
терського обліку, позаоблікові дані. 

Техніко-економічний аналіз проводиться щоденно, за 
декаду, місяць, квартал, рік до складання підсумкової звіт-
ності. На підставі результатів аналізу приймаються важливі 
управлінські рішення. 

Нині роль техніко-економічного аналізу зросла, бо основ-
ні показники, що характеризують ефективність заходів для 
впровадження нової техніки, технології, організації вироб-
ництва, підприємства розраховують і планують самостійно. 
Звідси й випливає потреба в ретельному аналізі та обґрун-
туванні техніко-економічних показників. 

Література: 5; 41. 

 
Для аналізу основних техніко-економічних показників 

сільськогосподарського підприємства певного населеного 
пункту складається таблиця, в якій обчислюються та 
аналізуються такі показники: 

1. розрахунок площ земель резервного фонду;  
2. розрахунок площ земель, що підлягають паюванню 

(розподілу); 
3. встановлення кількість працюючих осіб сільськогоспо-

дарського підприємства, будуть мати право на земельний 
пай (земельну ділянку); 

4. визначення розміру середнього земельного паю (усе-
редненої земельної ділянки); 
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5. вирахування середньозваженого балу бонітету зе-
мель; 

6. розрахунок середньозваженого балу бонітету земель; 
7. розрахунок умовного кадастрового гектара. 

 
 

Практична робота 6 

РОЗПОДІЛ ТА ПЛАНУВАННЯ  
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ПЕВНОГО 

НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

 
Мета роботи: використовуючи дані попередніх практич-

них робіт навчитися розподіляти та планувати землі сільсько-
господарського підприємства, утворивши при цьому декілька 
спілок селянських господарств. 

Завдання 1. Виділити на території сільськогосподар-
ського підприємства, що підлягає розподілу та плануванню, 
спілки селянських господарств (наприклад 3) та нанести їхні 
межі на карту агровиробничих груп ґрунтів даного сільсько-
господарського підприємства цього населеного пункту. 

Завдання 2. На території кожної спілки селянських гос-
подарств визначити середньозважений бал бонітету земель 
(так, як в практичній роботі 5). 

Завдання 3. Визначити кількість членів кожної, окремої 
спілки селянських господарств. Для цього площу спілки по-
множити на середньозважений бал бонітету земель спілки 
і поділити на умовний кадастровий гектар земель сільсько-
господарського підприємства, що підлягає розподілу (пункт 
6 з таблиці практичної роботи 5). 

Завдання 4. Визначити умовний кадастровий гектар 
кожної спілки селянських господарств. Для цього площу спіл-
ки помножити на середньозважений бал бонітету ґрунтів 
спілки і поділити на кількість осіб у спілці. 
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Примітка. Як визначити кількість членів спілки? Площу 
спілки помножити на середньозважений бал спілки і поділити 
на умовний кадастровий гектар. Наприклад, для СП-1: 

68,86 × 65,1 / 89,82 = 49,9 

Приклад оформлення таблиці 7 для практичної роботи 6 
див. додаток Д. 

Таблиця 7 

Поділ та планування сільськогосподарського підприємства, 
що підлягає розподілу 

№ 
з/п 

Суб’єкти 
приватизації 

Кіль-
кість 
осіб 

Площа, 
га 

Середньо-
зважений 

бал 
бонітету 

Умовний 
кадастровий 

гектар 

Спілки селянських господарств 

1 СП-1     
2 СП-2     
3 СП-3     
 ∑     

 
Проблеми розподілу сільськогосподарських 
підприємств і паювання земель 

 

Паювання землі є розподілом колективної землі на ді-
лянки (паї) між селянами-членами колективних сільськогос-
подарських підприємств (колективних господарств, сільсько-
господарських кооперативів та ін.) у процесі здійснення 
аграрної реформи в Україні. 

Започатковане паювання землі в 1992 р. практично за-
вершилося в 2000-х роках. Однак проблеми залишаються і 
на сьогодні. 

Правовою базою є укази Президента України «Про не-
відкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у 
сфері сільськогосподарського виробництва» та «Про невід-
кладні заходи щодо прискорення реформування аграрного 
сектора економіки». Згідно з ними, у країні здійснено паю-
вання землі колективних сільськогосподарських підприємств, 
у результаті якого мільйони селян отримали безкоштовно у 
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власність мільйони гектарів сільськогосподарських угідь і 
сертифікати на право на земельну ділянку (пай). Це створило 
умови для включення землі до господарського обороту, для 
оренди земельних паїв, виникнення і розвитку нових форм 
господарювання. 

Практично в 2000-х роках реформовано всі колективні 
сільськогосподарські підприємства (99,5 %), на базі яких 
створено 14,7 тис. нових агроформувань. 

Більша частина селян є власниками паїв (90 %) пере-
дала свої ділянки в оренду. У нових господарських форму-
ваннях переважно збережено цілісні земельні та майнові паї, 
а отже, колективний тип власності. Частина селян свої зе-
мельні паї приєднала до особистих підсобних господарств, 
присадибних ділянок. 

У результаті паювання землі та утворення нових агро-
формувань на початку 2000-х виникла нова структура сіль-
ськогосподарських угідь. Найбільша їх частина – 10 636 тис. 
га (42 %) належить товариствам з обмеженою відповідаль-
ністю, 5 831 тис. га (23,3 %) – сільськогосподарським коопе-
ративам, 4 206 тис. га (16,9 %) – приватно-орендним, приват-
ним підприємствам, 1 753 тис. га (7 %) – акціонерним підпри-
ємствам, 385 тис. га (3,6 %) – селянським (фермерським) 
господарствам, 1 875 тис. га (6,3 %) – іншим агроформу-
ванням. 

Паювання землі передувало внутрігосподарське боніту-
вання та грошова оцінка земель, метою яких було забез-
печення соціальної справедливості у розподілі землі. 

Земельні частки всіх членів підприємств кооперативу, 
товариств повинні бути рівноцінними. Водночас з бонітуван-
ням, складанням земельних кадастрів здійснювалося її роз-
державлення й передання у колективну власність. 

На початку 1996 р. 96 % колективних сільськогосподар-
ських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сіль-
ськогосподарських акціонерних товариств отримали дер-
жавні акти на право колективної власності на землю. 

Для паювання землі насамперед визначалися об’єкт 
(земля, що перебувала у колективній власності) та суб’єкт 
паювання (особи, які мали право на отримання своєї частки 
(паю) землі, майна з колективного господарства). 
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Відповідно до нормативних актів право на земельний 
пай мали працівники сільськогосподарських підприємств, 
пенсіонери, які працювали в цих господарствах, проживали 
на території села. Крім цих осіб, до приватизаційних списків 
внесли і тимчасово відсутніх працівників (військовослуж-
бовців, студентів та інших осіб), які не втратили права на 
повернення у господарство. 

В нормативних актах Президента України не передба-
чено наділення земельними паями працівників соціальної 
сфери села, тому в окремих областях, господарствах за 
згодою самих селян до списків на отримання земельного 
паю включили й ці категорії жителів села, оскільки праця 
на селі лікаря, вчителя, бібліотекара так само необхідна, як 
і праця хлібороба. 

Власники земельних ділянок можуть на власний розсуд 
використовувати їх для організації виробництва сільсько-
господарської продукції, передавати у спадщину, дарувати, 
обмінювати, здавати у заставу, надавати в оренду і прода-
вати громадянам України без зміни цільового призначення 
ділянок. 

Величина земельної ділянки (паю) у різних регіонах, 
господарствах неоднакова і залежить від площі земельного 
масиву, що розподіляється, і від учасників паювання. У пів-
денних районах України розміри ділянок у декілька разів 
більші, ніж у густонаселених західних. 

Паювання землі здійснювалося через персоніфікацію 
ділянок та умовне паювання. В першому випадку кожен 
земельний пай має свого власника, якому видають серти-
фікат на право приватної власності на земельну частку із 
зазначеними в ньому розмірами паю в умовних кадастрових 
гектарах, а також у вартісному (грошовому) вираженні. Кожен 
такий власник має право вийти зі своїм земельним паєм із 
колективного господарства і здійснювати виробничо-госпо-
дарську діяльність самостійно. Частина власників земельних 
паїв, яка втратила працездатність (інваліди, пенсіонери), має 
право продати свої земельні ділянки або здати в оренду 
селянському (фермерському) чи кооперативному господар-
ству. За домовленістю з орендарем (фермером, кооператив-
ним господарством) власник земельної ділянки отримує 
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орендну плату грошима або натурою (зерном, овочами, про-
дукцією тваринництва тощо) в розмірі не менше 1 % вар-
тості паю. Орендна плата стала істотною й гарантованою 
додачею до пенсії власника земельного паю. 

Другим указом Президента України передбачено умовне 
виокремлення земельного паю (тобто без його персоніфі-
кації) і надання земельних ділянок у натурі (на місцевості). 
Такий спосіб паювання землі використовувався у тому разі, 
коли члени трудового колективу або принаймні більшість із 
них вирішили зберегти колективну форму господарювання. 
Однак за такого варіанту передбачається видача сертифі-
ката такого ж змісту, як і в першому випадку. Сертифікат 
засвідчує право його власника на земельний пай без надан-
ня відповідної ділянки у натурі. Право на земельний пай, 
підтверджене сертифікатом, може бути об’єктом купівлі-про-
дажу, дарування, спадкування та ін. 

Сертифікат на земельний пай є своєрідним аналогом 
акції. Купівля-продаж сертифіката є лише зміною його влас-
ників, а не земельних паїв у натурі, вона не вносить змін у 
загальні площі земельного масиву, технології, структури 
виробництва та ін. Приватизація землі за таким типом має 
ту перевагу, що не руйнує виробничого потенціалу госпо-
дарств, не призводить до розподілу техніки по індивідуа-
льних господарствах і подібних негативних явищ. Її метою 
є зміна державної, колективної власності на землю на при-
ватну, збереження колективних методів господарювання та 
підвищення ефективності виробництва. Через те більшість 
колективних господарств обрали такий варіант паювання. 

Досвід свідчить, що колективні, кооперативні сільсько-
господарські підприємства, які базуються на нових органі-
заційних засадах, нових земельних і майнових відносинах, 
мають найбільшу перспективу свого розвитку. Використання 
таких кооперативних принципів при організації колективних 
сільськогосподарських підприємств, як добровільність член-
ства власників земельних паїв, самоуправління, самофінан-
сування, матеріально-фінансова відповідальність, створення 
і розвиток спільної матеріально-технічної бази, фондів роз-
витку, розподіл доходів за працею, а також за величиною 
земельного і майнового паю, розв’язує проблему підвищення 
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ефективного використання всього виробничого потенціалу 
господарства, мотивації праці та розвитку демократичних 
засад в управлінні ним. 

Література: 5; 15; 23; 36. 

 
 

Практична робота 7 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ 
РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

ТА СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 
Мета роботи: ознайомити студентів з лісогосподар-

ським районуванням України. Зокрема, метою, завданням, 
теоретичною основою та ієрархією природно-сільськогоспо-
дарських таксонів. 

Завдання 1. Знати і вміти пояснити в чому полягає 
комплексне лісогосподарське районування території України. 

Завдання 2. На карті України зобразити лісогосподарські 
області та округи (рис. 6). 

Завдання 3. Дати характеристику лісогосподарських 
областей за природними та економічними показниками 
(додаток Е). 

Завдання 4. Дати характеристику середніх величин при-
родних та економічних показників лісогосподарських округів 
(додаток Є). 

Завдання 5. Вивчити і знати всі пункти виконаної роботи. 
 

Суть комплексного лісогосподарського 
районування території України та системи 

ведення лісового господарства 

Метою лісогосподарського районування є вдосконален-
ня територіального планування лісового господарства та 
проведення лісогосподарських заходів у конкретних умовах з 
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врахуванням різноманітного призначення лісових ресурсів, 
раціонального їх використання та відтворення. 

Районування лісових територій України повинно відобра-
жати господарську спеціалізацію регіонів, а тому базується 
на існуючих системах районування (лісорослинному і лісо-
економічному). 

Завдання комплексного районування полягає у визна-
чені основних напрямів використання лісів у територіальному 
підрозділі, у науковому обґрунтуванні господарювання (роз-
робка регіональних систем ведення господарства), у комп-
лексній оцінці лісосировинних ресурсів. 

Теоретичною основою комплексного лісогосподарського 
районування (КЛР) є праці видатних російських та україн-
ських вчених В. Докучаєва, О. Воєйкова, Л. Берга, В. Вернад-
ського, Г. Морозова, Г. Висоцького та ін. про зональність 
природи, генетичний зв’язок між явищами живої і неживої 
природи, залежність природних зон від клімату, як основні 
положення районування лісових територій. 

На основі врахування природно-історичних та економіч-
них умов України (лісистість, особливості лісів та лісовід-
новних процесів, густоти населення, тощо), ролі лісового 
господарства в економіці України, науково-обґрунтованих 
прогнозів лісових ресурсів і лісокористування, збереження 
та посилення водоохоронно-захисних і соціальних функцій 
лісу, розроблена схема комплексного лісогосподарського 
районування України (за Генсіруком, 1975) (рис. 6). 

За схемою КЛР територія України поділяється на лісо-
господарські області (зони), округи і райони, однорідні за 
системами ведення в них лісового господарства. 

Лісогосподарська область (ЛГО) є найбільшою терито-
ріальною одиницею, яка характеризується спільністю при-
родних умов (клімат і рельєф), лісового фонду, економічних 
умов і типів лісівництва. Під час розчленування території 
України на області враховано комплекс еколого-економічних 
факторів: коефіцієнт зволоження, вологість клімату, серед-
ньорічну температуру, лісистість території, площу лісів і за-
пас деревини, обсяг лісозаготівель, затрати на ведення лісо-
вого господарства тощо (додаток Е). 
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Рис. 6. Комплексне лісогосподарське районування України (за С. А. Генсіруком) [33; 37] 
Лісогосподарські області: А – Полісся; Б - Лісостеп; В – Північний степ; Г – Південний степ; Д – Гірський Крим; Е – 

Українські Карпати. Лісогосподарські округи: І – Західно- і Центральнополіський; ІІ – Києво-Чернігівський поліський; ІІІ – 
Західноукраїнський лісостеповий; IV – Дністровсько-Дніпровський лісостеповий; V – Лівобережно-Дніпровський лісостеповий; 
VІ – Середньоруський лісостеповий; VІІ – Правобережно-Дніпровський північностеповий; VІІІ – Лівобрежно-Дніпровський 
північностеповий; ІХ – Донецько-Донський північностеповий; Х – Причорноморсько-Приазовський південностеповий; ХІ – 
Гірськокримський; ХІІ – Південнобережний; ХІІІ – Прикарпатський; ХІV – Гірськокарпатський; ХV – Закарпатських рівнин і 
передгір’їв. 
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Усі області поділяють на лісогосподарські округи (ЛГОК), 
які є основною одиницею районування та мають свої зона-

льно-географічні системи ведення лісового господарства 
(всього виділено 15 округів). Ці округи є частиною ЛГО та 

знаходиться в межах відповідної рослинності та лісівничо-
типологічної області, яка охоплює близькі за історією роз-
витку природні ландшафти та лісові формації в однакових 
ґрунтово-кліматичних умовах. 

При виділені округів враховуються геоморфологічні особ-

ливості, характер переважаючих рослинних формацій, цільо-
ве призначення лісів, показники лісистості, переважання 
основних лісоутворюючих порід та їх продуктивність, обсяг 
користування лісом та інші показники лісогосподарського 
виробництва. 

Всі округи відрізняються між собою континентальністю 
клімату в межах однієї лісогосподарської області, а в 
суміжних областях – вологістю клімату та кількістю тепла 
(додаток Є). 

Найменшою одиницею районування є лісогосподарсь-

кий район (ЛГР) – частина округу, однорідна за природними 
ландшафтами, комплексом фітоценозів, складом флори та 
особливостями лісового господарства. Він характеризується 
найбільшою однорідністю за геоморфологічними умовами 
території, складом і структурою лісів, використанням та 
відтворенням лісових ресурсів, рівнем розвитку та специ-
фікою лісового господарства. На території України виділено 

41 лісогосподарський район. 
Комплексне лісогосподарське районування є науковою 

основою ведення лісового господарства на сучасному 
етапі. 

У системі лісогосподарських заходів головна увага 
приділяється спеціальним рубанням лісу, рубанням пов’я-
заним з веденням лісового господарства та лісовим куль-

турам, які необхідно розглядати у зональному аспекті. 

Література: 33; 37. 
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Практична робота 8 

ЛІСОВПОРЯДНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА 
УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

В УКРАЇНІ 
 
Мета роботи: засвоїти основні поняття, проаналізувати 

структуру управління та регіональні особливості ведення 
лісовим господарством регіону, а також склад та структуру 
виробництва лісових підприємств. 

Завдання 1. Розкрити суть понять «лісовпорядкування», 
«лісовпорядного проектування» та «планування» в Україні. 

Завдання 2. Провести аналіз структури управління лісо-
вим господарством певного регіону України.  

Завдання 3. Проаналізувати регіональні особливості ве-
дення лісового господарства в лісах різних регіонів України. 

Завдання 4. Визначити склад та структура виробниц-
тва лісових підприємств певного регіону України. 

Роботу виконати у вигляді презентації. 
 
 

Практична робота 9 

АНАЛІЗ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ПЕВНОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ 

 
Мета роботи: Провести комплексне вивчення лісогоспо-

дарського природокористування в областях України. 
Завдання 1. Охарактеризувати природні умови та соціа-

льно-економічні особливості формування лісогосподарського 
природокористування області. 

Завдання 2. Проаналізувати лісогосподарські підпри-
ємства на території області, зокрема історію створення та 
структуру. 
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Завдання 3. Виділити основні напрями сталого лісо-
господарського природокористування у області досліджень, 
зокрема: 
 якою є охорона лісу від пожеж та захист від шкідників 

та хвороб; 
 яким є нагляд за меліоративними системами; 
 як здійснюють відновлення лісу; 
 які є створенні заповідні об’єкти та які ще плануються, 

а також які цінні екосистеми там охороняють. 
Завдання 4. Зробити належні висновки та скласти 

список використаної літератури. 
Задання 5. При захисті вільно володіти матеріалом 

який вивчався та аналізувався. 
Роботу виконати у вигляді презентації. 
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СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

 
 

Семінарське заняття 1 

ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
Завдання. У вигляді презентацій підготовити питання: 

1. Політика Європейського Союзу (ЄС) щодо просторо-
вого розвитку. 

2. Рівні планування і типи планів землекористування окре-
мих країн ЄС. 

3. Система планування землекористування у країнах ЄС: 
Німеччина, Іспанія, Данія, Нідерланди, Велика Британія, 
Італія, Польща, Франція. 

4. Система планування землекористування у країнах 
СНД: Росія, Білорусь, Казахстан. 

5. Підходи до планування землекористування в США і 
Нідерландах. 

Література: 4–7; 9; 28; 39; 42–45. 

 
 

Семінарське заняття 2 

МЕТОДИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО 

ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 

 
Завдання. У вигляді презентації розкрити суть питань: 

1. Методи економічного районування (зонування). 
2. Методи типології території і класифікації придатності 

земель. 
3. Методи оцінювання економіко-географічного і природно-

господарського використання території: 
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3.1. Метод оцінювання економіко-географічного поло-

ження. 
3.2. Метод оцінювання природно-господарського ви-

користання земель. 
4. Методи комплексного економічного оцінювання роз-

витку системи землекористування: 
4.1. Метод визначення рівнів економічного і соціаль-

ного розвитку землекористування. 
4.2. Метод визначення комплексності, спеціалізації, 
структурних зрушень територіального розвитку. 

5. Методи аналітико-розрахункового обґрунтування і мо-
делювання розвитку землекористування. 
5.1. Нормативний і балансовий метод. 
5.2. Метод циклів та картографічний метод. 

6. Еколого-ландшафтний метод. 

Література: 4; 5; 8; 42–45. 

 
 

Семінарське заняття 3 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКЕ 
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ 

 
Завдання. Охарактеризувати питання та висвітлити їх 

у вигляді презентацій: 

1. Організація виробничих підрозділів і розміщення госпо-
дарських центрів. 

2. Планування використання земель у населених пунктах 
та розміщення внутрішньогосподарських доріг, інженер-
них споруд та об’єктів. 

3. Організація угідь і системи сівозмін. 
4. Впорядкування території сівозмін. 
5. Влаштування території природних кормових угідь. 
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6. Впорядкування території багаторічних плодових насад-
жень. 

7. Особливості землеустрою новостворених сільськогоспо-
дарських підприємств при різних формах власності. 

8. Комплексне обґрунтування проектів внутрішньогоспо-
дарського землеустрою. 

9. Комплексне обґрунтування проектів внутрішньогоспо-
дарського землеустрою. Технічне проектування. 

10. Оформлення, розгляд і затвердження проекту. 
11. Геодезична техніка перенесення проекту землеустрою 

в натуру. 
12. Здійснення проекту внутрішньогосподарського земле-

устрою. 
13. Розроблення проектів зокремленого землевпорядку-

вання. 

Література: 2; 4; 5; 9; 10; 17; 19; 20; 42; 43; 48. 

 
 

Семінарське заняття 4 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ 
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЛІСАХ 

РІЗНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ 

 
Завдання. Охарактеризувати питання та висвітлити їх 

у вигляді презентацій: 

1. Регіональні особливості ведення лісового господар-
ства в лісах Українського Полісся. 

2. Регіональні особливості ведення лісового господарства у 
лісах Лісостепу. 

3. Сучасні проблеми заплавного лісівництва. 
4. Особливості формування заплавних типів лісу. 
5. Ведення господарства в заплавних лісах. 
6. Концепція степового лісівництва та основні проблеми 

лісокористування у степу, завдання, принципи їх роз-
в’язання. 
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7. Природні умови степової зони та їх вплив на форму-
вання типів лісу. 

8. Принципи ведення господарства у захисних лісонасад-
женнях степу. 

9. Особливості ведення господарства в лісах степу. 
10. Сучасні проблеми гірського лісівництва та основні чин-

ники формування лісорослинних умов гірських лісів 
Українських Карпат. 

11. Особливості ведення господарства у гірських лісах 
Українських Карпат. 

12. Регіональні особливості ведення лісового господар-
ства у гірських лісах Криму. 
Література: 5; 26; 29. 

 
 

Семінарське заняття 5 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Завдання. Охарактеризувати питання та висвітлити їх 
у вигляді презентацій: 

1. Особливості планування виробництва у лісовому госпо-
дарстві, зарубіжний досвід. 

2. Принципи, види та методи планування у лісовому 
господарстві. 

3. Характеристика планів та нормативна база у лісовому 
господарстві. 

4. Методологія кадастрової оцінки лісових ресурсів. 
4.1. Економіко-правові засади формування кадастру 
лісових ресурсів. 
4.2. Структура і зміст кадастру лісових ресурсів. 
4.3. Інформаційне забезпечення кадастрової оцінки 
лісових ресурсів. 

5. Економічна оцінка лісових ресурсів. 
5.1. Методологія економічної оцінки лісових ресурсів. 
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5.2. Методичні підходи до економічної оцінки лісових 
ресурсів. 
5.3. Сценарій реалізації методологічних і методичних 
підходів оцінки лісових ресурсів. 

6. Виробнича програма лісового господарства. 
6.1. Визначення, контрольні та супутні показники 
виробничої програми. 
6.2. Методичне забезпечення планування показників 
виробничої програми. 

Література: 5; 25; 26. 
 

 
  



Самостійна робота 221 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
 

Самостійна робота студента є основним засобом оволо-
діння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових 
навчальних занять. Метою самостійної роботи студентів є 
набуття додаткових знань, перевірка отриманих знань на 
практиці, вироблення фахових та дослідницьких вмінь та 
навичок. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи сту-
дента, регламентується робочим навчальним планом пови-
нен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального 
обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення 
дисципліни. 

Самостійна робота студента забезпечує система нав-
чально-методичних засобів, передбачених для вивчення 
навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні 
посібники, конспект лекцій викладача, навчально-методичний 
комплекс дисципліни. 

 

Теми самостійної роботи 

1. Правові форми галузевого та територіального плану-
вання використання та охорони земельних ресурсів. 

2. Проблеми роздержавлювання сільськогосподарських під-
приємств в Україні.  

3. Сільськогосподарські підприємства, що підлягають роз-
державленню. 

4. Техніко-економічні показники для сільськогосподарського 
підприємства. 

5. Бонітування ґрунтів земель, що підлягають паюванню 
сільськогосподарського підприємства. 

6. Проблеми паювання земель в Україні. 
7. Особливості землевпорядкування в районах розвинутої 

ерозії ґрунтів. 
8. Робочий проект рекультивації порушених земель та 

землювання малопродуктивних угідь. 
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9. Робочий проект засипки і виположування ярів. 
10. Робочий проект організації вирощування сільськогоспо-

дарських культур. 
11. Землевпорядний процес. 
12. Нормування, планування і фінансування землевпоряд-

них робіт. 
13. Облік і звітність у землевпорядних органах. 
14. Схема землевпорядкування території. 
15. Основи управління землевпорядкуванням. 
16. Планування землевпорядних робіт. 
17. Фінансування землевпорядних робіт і господарський роз-

рахунок у проектних організаціях по землевпорядку-
ванню. 

18. Організація виконання землевпорядних робіт у проект-
них організаціях по землевпорядкуванню. 

19. Основні напрями наукової організації праці в земле-
впорядкуванні. 

20. Організація виконання землевпорядних робіт за видами 
та стадіями. 

21. Облік і звітність у проектних організаціях по землевпо-
рядкуванню. 

22. Організація і планування робіт районної землевпорядної 
служби. 

23. Право власності та користування землею. 
24. Земельні сервітути та обмеження прав на землю. 
25. Джерела земельного права. 
26. Використання земель в деяких зонах України. 
27. Особливості використання земель і землевпорядкування 

в районах зрошувального землеробства в Україні. 
28. Проблеми раціонального використання земель у Захід-

ному регіоні України. 
29. Невирішені питання землевпорядної картографії. 
30. Питання покращення методів планування і землевпо-

рядного проектування. 
31. Методологічні засади планування лісогосподарської 

діяльності. 
32. Планування собівартості та інших економічних показ-

ників лісогосподарських робіт. 
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33. Математичні методи планування лісогосподарської діяль-
ності. 

34. Організація лісогосподарського виробництва. 
35. Підприємства лісового господарства та їх управління. 
36. Організація лісокористування. 
37. Планування виробничої діяльності лісогосподарського 

підприємства. 
38. Організація лісовідновлення та лісорозведення. 
39. Лісове господарство в лісах Українського Полісся. 
40. Лісове господарство у лісах Лісостепу. 
41. Ведення заплавного лісівництва. 
42. Степове лісівництво та основні проблеми лісокористу-

вання у степу. 
43. Гірське лісівництво та основні чинники формування лісо-

рослинних умов гірських лісів Українських Карпат. 
44. Ведення лісового господарства у гірських лісах Криму. 
45. Взаємопов’язане планування розвитку громад та лісо-

вого господарства. 
46. Принципи планування заходів, спрямованих на підви-

щення ефективності відтворення і використання лісових 
ресурсів. 

47. Особливості планування як функції управління лісами 
та лісовим господарством. 

48. Лісовпорядкування як система заходів з інвентаризації 
лісу. 

49. Господарський поділ лісового фонду України. 
50. Об’єкт лісовпорядкування та аналіз його виробничої 

діяльності в минулому ревізійному періоді. 
51. Державний облік лісів та державний лісовий кадастр. 
52. Впорядкування особливих об’єктів та деяких категорій 

лісів. 
53. Методи лісовпорядкування та їх класифікація. 
54. Особливості лісовпорядкування за кордоном. 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ 

 
 

* * * 

Агротехнічні заходи – ямкування, щілювання, сніго-
затримання, кротування, переривчасте боронування тощо. 

Адміністративно територіальний устрій України –
територіальна організація нашої країни з розподілом її на 
адміністративно-територіальні утворення (одиниці), що є час-
тиною її єдиної території, просторовою основою організації 
й діяльності місцевих органів державної влади й самовряду-
вання. 

Акціонерне товариство – товариство, що має статут-
ний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної 
номінальної вартості. Акціонери викуповують акції, сплачу-
ючи їх власним майном, майновими правами або грошима. 

* * * 

Багаторічні насадження – сільськогосподарські угіддя, 
на яких вирощуються плодові насадження деревного або 
кущового типу, що плодоносять протягом тривалого періоду 
(сади, виноградники, хмільники тощо). 

Біологічна рекультивація – рекультивація, яка вклю-
чає заходи з відновлення продуктивності земель, які здійсню-
ються після технічної рекультивації. Вона включає комплекс 
агротехнічних та інших заходів з відновлення родючості 
ґрунтів, підвищення продуктивності сільськогосподарських 
і лісових угідь, освоєння водоймищ, відтворення флори і 
фауни, а також усунення негативних дій порушених земель 
на навколишнє середовище. 

* * * 

Валкування зябу – процес, який різко зменшує стік 
талих вод і змив ґрунту, збільшує в ньому запаси продук-
тивної вологи. 

Виробничий підрозділ – структурна частина сільсько-
господарського підприємства, яка спеціалізується на вироб-
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ництві окремого виду продукції, за яким закріплюються зе-
мельні угіддя, тварини, сільськогосподарські машини. 

Вишукувальні роботи – комплекс дій по вивченню і 
обстеженню об’єктів проектування з метою одержання необ-
хідних матеріалів для складання схем і проектів землевпо-
рядкування. 

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) – товариство, 
акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої під-
писки та купівлі-продажу на біржах. 

Вкраплення – розташування всередині земельного ма-
сиву і меж певного землеволодіння ділянки землі іншого 
землевласника, що збільшує транспортні витрати, потребує 
зустрічних переїздів, а іноді призводить до знеособлення у 
використанні землі. 

Водозатримуючі споруди – споруди, які застосовують 
для затримання поверхневого стоку на водозборах і тим са-
мим створюють умови для зупинки росту діючих ярів та 
попередження розвитку ерозійних процесів. 

Водонаправляючі споруди – споруди, які застосовують 
для відедення поверхневих вод, що надходять до вершин 
ярів або на еродовані схили до водоскидних споруд, а також 
до задернованих і заліснених схилів балок і долин. 

Водоскидні споруди – споруди, які призначені для 
закріплення ярів і безпечного скиду паводкових вод від їх 
вершин і водонаправляючих споруд на дно яру і балок. Це 
швидкотоки, перепади, шахтні та консольні водоскиди. 

* * * 

Геоінформаційна система – інформаційна (автомати-
зована) система, що забезпечує збирання, оброблення, ана-
ліз, моделювання та постачання геопросторових даних. 

Геопросторовий об’єкт – об’єкт реального світу, що 
характеризується певним місцеположенням на Землі і визна-
чений у встановленій системі просторово-часових координат. 

Геопросторові дані – набір даних про геопросторовий 
об’єкт. 

Генеральна схема планування території України – 
визначає пріоритети та концептуальні вирішення планування 
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і використання території країни, вдосконалення систем роз-
селення та забезпечення сталого розвитку населених пунк-
тів, розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транспорт-
ної інфраструктури, формування національної екологічної 
мережі. 

Генеральний план забудови – довгострокова перс-
пективна розробка використання земель із врахуванням 
діючого Генплану забудови. 

Гідротехнічні заходи – будівництво водоскидних і 
донних споруд, які призначені для закріплення укосів ярів і 
безпечного скиду паводкових вод від їх вершини на дно 
яру та інше, а також засипка і віположування ярів. 

Головним завданням організації угідь і систем сіво-

змін – встановлення такого складу площ і розміщення угідь 
на перспективу, при яких можливе створення необхідних 
умов для високо інтенсивного використання землі, а також 
подальшого розвитку спеціалізації і концентрації виробни-
цтва, галузей. 

* * * 

Далекоземелля – територія, яка виявляється у значній 
віддаленості земель господарства від населених пунктів, 
виробничих центрів, тваринницьких ферм, що заважає досту-
пу до цих земельних ділянок, потребує додаткового будів-
ництва доріг, збільшує транспортні витрати на перевезення 
продукції, робочої сили, ускладнює організацію виробництва. 

Державний земельний кадастр (ДЗК) – єдина держав-
на система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює 
процедуру визнання факту виникнення чи припинення права 
власності на земельні ділянки і права користування ними 
та містить сукупність відомостей і документів про місце 
розташування та правовий режим цих ділянок, їхню оцінку, 
класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, 
розподіл серед власників землі й землекористувачів. 

Державна реєстрація земельної ділянки – внесення 
до Державного земельного кадастру передбачених цим 
Законом відомостей про формування земельної ділянки та 
присвоєння їй кадастрового номера. 
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Ділянковий метод лісовпорядкування – метод полягає 
в утворенні постійних господарських ділянок, що являють со-
бою один або сукупність таксаційних виділів, які хоч і відріз-
няються за таксаційною характеристикою, але територіально 
об’єднані спільністю типу лісорослинних умов і певною спря-
мованістю комплексу лісогосподарських заходів з метою 
формування високопродуктивних стійких насаджень, які 
максимально використовують багатство ґрунтів і відповіда-
ють їхньому цільовому призначенню (природоохоронному, 
рекреаційному, оздоровчому, захисному тощо). 

Донні споруди – споруди, які призначені для закріплен-
ня дна яру і балок від розмиву, затримання виносу ґрунту і 
пониження базису ерозії, а також створення умов для за-
ліснення. Це загати і напівзагати, менше – донні перепади і 
пороги. 

* * * 

Екологічна безпека – стан захищеності природного 
середовища і життєвоважливих інтересів людини від можли-
вого негативного впливу господарської та іншої діяльності, 
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, 
їх наслідків. 

Економічна оцінка землі – оцінка землі як природного 
ресурсу і засобу виробництва в сільському і лісовому госпо-
дарстві та як просторового базису в суспільному виробництві 
за показниками, що характеризують продуктивність земель, 
ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі. 

* * * 

Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) – товариство, 
акції якого розподіляються між засновниками і не можуть 
розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та прода-
ватися на біржі. 

Залуження – застосовують з метою попередження вод-
ної і вітрової ерозій сильно змитих і дефляційних ґрунтів. 
Воно може бути тимчасове і постійне. Тимчасове проводять 
на невеликих еродованих ділянках полів сівозміни, коли на 
них розташовані пари або просапні культури, які вимагають 
інтенсивного обробітку ґрунту. 
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Заява в електронній формі – заява про отримання 
відомостей з ДЗК про земельну ділянку, яка формується і 
подається через Єдиний державний портал адміністративних 
послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну 
систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері земельних відносин. 

Звітність – форма спостереження, при якій статистичні 
органи у певні строки одержують від відповідних підприємств, 
організацій та установ необхідні матеріали у вигляді визна-
чених законом документів. 

Земельно-оціночний район – частина території обла-
сті, для якої притаманна певна однорідність агрокліматичних, 
геоморфологічних, ґрунтово-меліоративних і природно-тех-
нологічних умов. Ці умови впливають на спеціалізацію та 
рівень інтенсивності сільського господарства. 

Землі водного фонду – землі, зайняті морями, річками, 
озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, боло-
тами, а також островами; прибережними захисними смугами 
вздовж морів, річок та навколо водойм; гідротехнічними, ін-
шими водогосподарськими спорудами та каналами, а також 
землі, виділені під смуги відведення до них; береговими 
смугами водних шляхів. 

Землі житлової та громадської забудови – земельні 
ділянки в межах населених пунктів, які використовуються 
для розміщення житлової забудови, громадських будівель і 
споруд, інших об’єктів загального користування. 

Землі історико-культурного призначення – землі, на 
яких розташовані: історико-культурні заповідники, музеї-запо-
відники, меморіальні парки і кладовища, могили, історичні 
або меморіальні садиби, будинки, споруди і пам’ятні місця, 
пов’язані з історичними подіями; городища, кургани, давні 
поховання, пам’ятні скульптури, поля давніх битв, залишки 
фортець, військових таборів, поселень і стоянок; архітектурні 
ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, 
залишки стародавнього планування і забудови міст та інших 
населених пунктів, споруди цивільної, промислової, війсь-
кової, культової архітектури, народного зодчества, садово-
паркові комплекси, фонова забудова. 
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Землі лісового фонду – землі, вкриті лісовою рослин-
ністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, 
які надані та використовуються для потреб лісового госпо-
дарства. 

Землі природно-оздоровчого призначення – землі, 
що мають природні лікувальні властивості, які використо-
вуються або можуть використовуватися для профілактики 
захворювань і лікування людей. 

Землі природно-заповідного фонду – ділянки суходо-
лу і водного простору з природними комплексами та об’єкта-
ми, що мають особливу природоохоронну, екологічну, науко-
ву, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно 
до закону надано статус територій та об’єктів природно-
заповідного фонду. 

Землі рекреаційного призначення – землі, які вико-
ристовуються для організації відпочинку населення, туризму 
та проведення спортивних заходів. 

Землями промисловості, транспорту, зв’язку, енер-

гетики, оборони та іншого призначення – земельні ділян-
ки, надані в установленому порядку підприємствам, устано-
вам та організаціям для здійснення відповідної діяльності. 

Землями сільськогосподарського призначення – 
землі, надані для виробництва сільськогосподарської про-
дукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної 
та навчальної діяльності, розміщення відповідної інфраструк-
тури або призначені для цих цілей. 

Землевпорядкування – система державних заходів по 
реалізації земельного законодавства, спрямованого на орга-
нізацію повного та раціонального використання земель, а 
також засобів виробництва, нерозривно пов’язаних із землею 
з метою ефективного суспільного виробництва. 

Землевпорядне планування – напрям землевпорядку-
вання, який пов’язаний із вивченням теоретичних та практич-
них основ раціонального використання та охорони земельних 
ресурсів, розробленням заходів щодо прогнозування і плану-
вання використання земель у межах адміністративно-тери-
торіальних одиниць. 
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Землевпорядне проектування – наукова дисципліна, 
яка вивчає методи проектування та планування, і законо-
мірності функціонування землі як головного засобу вироб-
ництва у сільському господарстві, просторового базису і 
природного ресурсу для найповнішого, науково обґрунтова-
ного, раціонального та ефективного використання земель. 

Землевпорядне проектування – процес пошуку опти-
мальних рішень організації використання земель, форму-
вання правового режиму землекористування та інформації 
для прийняття управлінських рішень. 

Землевпорядний процес – сукупність послідовних і 
взаємопов’язаних дій які виконуються у певному порядку і 
відповідають завданням землевпорядкування. 

Земельний кадастр – система обліку кількості та якості 
земель, яка призначена для забезпечення державних органів 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, орга-
нізацій, установ і громадян вірогідними й необхідними відо-
мостями про природний, господарський стан і правовий 
режим земель із метою організації раціонального викори-
стання та охорони земель, регулювання земельних відносин, 
землеустрою, обґрунтування розмірів плати за землю. 

Землеустрій – сукупність соціально-економічних та еко-
логічних заходів, спрямованих на регулювання земельних 
відносин та раціональної організації території адміністра-
тивно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, 
що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин 
і розвитку продуктивних сил. 

Землеустрій внутрішньогосподарський – проводять 
в рамках конкретних сільськогосподарських підприємств і 
полягає в раціональному розміщенні виробничих одиниць і 
господарських центрів, внутрішніх доріг, організації угідь і 
сівозмін, природоохоронних зон, економічно оптимальному 
устрою території, садів, виноградників, ягідників, кормових 
угідь. 

Землеустрій внутрішньогосподарський – сукупність 
соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих 
на повне, раціональне та ефективне використання земель 
сільськогосподарського підприємства, що створює сприятли-
ве природне середовище, поліпшує природні ландшафти й 
підвищує родючість земель. 
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Землеустрій внутрішньогосподарський – система 
заходів, направлених на створення територіальної основи 
в межах сільськогосподарських підприємств, а також земле-
володінь, землекористувань громадян по правильному вико-
ристанню земель, підвищенню культури землеробства, за-
стосування природоохоронної технології виробництва та 
охорони земель. 

Землеустрій прогнозний та передпроектний включає 
землевпорядні дії: розробка схем використання та охорони 
земельних ресурсів, у т. ч. протиерозійних та інших ґрунто-
захисних засобів; розробка схем землеустрою областей та 
окремих регіонів; розробка прогнозів, регіональних програм 
використання та охорони земель; обґрунтування розміщення, 
встановлення і зміни меж територій з особливим природо-
охоронним, рекреаційним і заповідним режимами. 

Землеустрій територіальний – система державних 
заходів по розподілу земель між галузями народного госпо-
дарства, усередині галузей і вдосконаленню землеволодінь і 
землекористувань шляхом утворення нових, переустрою і 
зміні існуючих землекористувань і землеволодінь їх структур і 
систем. Дозволяє визначити цільове призначення земель, 
здійснювати міжгалузевий і внутрішньогалузевий розподіл 
(перерозподіл) земельного фонду між конкретними суб’єкта-
ми. 

Землювання малопродуктивних угідь – комплекс 
робіт по зняттю, транспортуванню та нанесенню родючого 
шару ґрунту і потенційно родючих порід на малопродуктивні 
угіддя з метою їх покращення. 

Земельна лісова ділянка – земельна ділянка лісового 
фонду України з визначеними межами, яка надається або 
вилучається у землекористувача чи власника земельної 
ділянки для ведення лісового господарства або інших сус-
пільних потреб відповідно до земельного законодавства. 

Земельні відносини – суспільні відносини щодо воло-
діння, користування і розпорядження землею. 

Земельні угіддя – землі, які систематично використо-
вуються або придатні до використання для конкретних 
господарських цілей. 
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Земельні ресурси – сукупний природний ресурс поверх-
ні суходолу як просторового базису розселення і господар-
ської діяльності, основний засіб виробництва в сільському 
та лісовому господарстві. 

Земельно-кадастрові роботи – роботи з кадастрового 
зонування території, кадастрових зйомок, бонітування ґрун-
тів, економічної оцінки земель, грошової оцінки земельних 
ділянок, обліку кількості та якості земель, обліку об’єктів 
нерухомого майна, що є на земельних ділянках. 

Зонування земель – поділ території міста або іншого 
населеного пункту на зони, пояси, райони з метою вста-
новлення у них певних обмежень у використанні земель, 
визначення мінімальних розмірів земельних ділянок, регла-
ментації типів будівель і споруд, які дозволяється будувати 
в межах цих зон згідно з регіональними та місцевими 
правилами забудови. 

* * * 

Індексна кадастрова карта (план) – картографічний 
документ, що відображає місцезнаходження, межі і нумера-
цію кадастрових зон і кварталів та використовується для 
присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ве-
дення кадастрової карти (плану). 

Індивідуальне підприємництво – підприємництво, 
власником якого є одна людина і вона діє від свого імені і 
на свій ризик, має необмежену відповідальність (персона-
льну) усім своїм майном за зобов’язання, які виникають у 
процесі підприємницької діяльності. 

* * * 

Кадастр – упорядкована геоінформаційна система про 
правове, природне, господарське, економічне та просторове 
положення об’єктів, що підлягають обліку в системі відпо-
відного рівня управління. 

Кадастрова зона – сукупність (об’єднання) кадастрових 
кварталів у межах окремого населеного пункту або у межах 
території кадастрового округу за межами населених пунктів. 

Кадастрове зонування – встановлення меж терито-
ріальних зон, кадастрових зон і кварталів. 
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Кадастровий квартал – компактна територія, що визна-
чається з метою раціональної організації кадастрової нуме-
рації та межі якої, як правило, збігаються з природними або 
штучними межами (річками, струмками, каналами, лісосму-
гами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огоро-
жами, фасадами будівель, лінійними спорудами тощо). 

Кадастровий номер земельної ділянки – індивіду-
альна, що не повторюється на всій території України, послі-
довність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці 
під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом 
усього часу існування. 

Кадастровий план земельної ділянки – графічне 
зображення, що відображає місцезнаходження земельної 
ділянки, її зовнішні межі, межі земельних угідь та земель, 
обмежених у використанні та обмежених правами інших осіб, 
із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки тощо. 

Кадастрові карти – графічне зображення юридичних 
описів земельних ділянок. Використовуються для оцінки не-
рухомого майна та оподаткування. Можуть включати інже-
нерні коридори, обмеження, шляхи проїзду через приватні 
території та інші об’єкти, які виражають юридичні інтереси 
на землі. Джерелом інформації для кадастрових карт є када-
строві топографічні зйомки (вишукування). 

Кадастровий округ (об’єднання кадастрових зон) – 
частина території, у межах якої ведеться державний зе-
мельний кадастр на місцевому рівні. 

Кадастрові вишукування – геодезичні вишукування, 
основані на точному вимірюванні та маркуванні границь 
нерухомості, і таким чином пов’язані з правом власності та 
вартістю нерухомості. 

Кадастрові зйомки – комплекс робіт із встановлення 
або відновлення меж земельних ділянок, земельних угідь, 
обмежень, виготовлення кадастрових планів, погодження 
меж із суміжними власниками і користувачами земельних 
ділянок відповідно до законодавства. 

Камеральні роботи – це роботи по обробці вишуку-
вальних матеріалів, проектуванню організації території, 
оформленню документів, які виконують у виробничих при-
міщеннях проектно-вишукувальних організацій. 
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Квазіпраліси – умовно пралісові екосистеми, в яких 
відбувся незначний тимчасовий антропогенний вплив, що 
не змінив природної структури лісостанів і при припиненні 
якого натуральний стан екосистем повністю відтворюється 
протягом короткого періоду. 

Командитним товариством – визнається товариство, 
в якому разом з одним або більше учасників, які здійсню-
ють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть 
відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм 
майном, є один або більше учасників, відповідальність яких 
обмежується вкладом у майні товариства (вкладників). 

Консервація земель – припинення господарського вико-
ристання на визначений термін та залуження або залісення 
деградованих і малопродуктивних земель, господарське 
використання яких є екологічно та економічно неефектив-
ним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, 
на яких неможливо одержувати екологічно чисту продукцію, 
а перебування людей на цих земельних ділянках є небез-
печним для їх здоров’я. 

Коректування – виявлення на місцевості і нанесення 
на планово-картографічний матеріал змін у складі земле-
володіння, землекористування, видах і підвидах земельних 
угідь, які виникли від моменту зйомки місцевості або остан-
нього коректування. 

* * * 

Ламаність меж і вклинювання – створюють незруч-
ності для внутрішньогосподарської організації території, 
спричинюють дроблення ділянок, погіршують їх конфігура-
цію, що ускладнює використання техніки, призводить до 
недоорювань, недосівів, виведення земель з обігу. 

Ліс – тип природних геокомплексів (екосистем), в якому 
поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність 
з відповідними ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним 
світом, мікроорганізмами та іншими природними компонен-
тами, що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають один 
на одного і на навколишнє природне середовище. Сукуп-
ність земель, тварин, мікроорганізмів, рослинності, в якій 
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домінують дерева та чагарники, інших природних компо-
нентів, що у своєму розвитку біологічно взаємопов’язані, 
впливають один на одного і на навколишнє середовище. 

Лісова ділянка – ділянка лісового фонду України з 
визначеними межами, виділена відповідно до цього Кодексу 
для ведення лісового господарства та використання лісових 
ресурсів без вилучення її у землекористувача або власника 
землі. 

Лісові відносини – суспільні відносини, які стосуються 
володіння, користування та розпоряджання лісами і спря-
мовуються на забезпечення охорони, відтворення та стале 
використання лісових ресурсів з урахуванням екологічних, 
економічних, соціальних та інших інтересів суспільства. 

Лісові ресурси – деревні, технічні, лікарські та інші про-
дукти лісу, що використовуються для задоволення потреб 
населення і виробництва та відтворюються у процесі форму-
вання лісових природних комплексів. 

Лісовпорядкування – комплекс заходів, спрямованих 
на забезпечення ефективної організації та науково обґрун-
тованого ведення лісового господарства, охорони, захисту, 
раціонального використання, підвищення екологічного та ре-
сурсного потенціалу лісів, культури ведення лісового госпо-
дарства, отримання достовірної і всебічної інформації про 
лісовий фонд України. 

Лісовпорядкування безперервне – щорічна інвента-
ризація частини лісових насаджень, на яких проведені лісо-
господарські заходи або які зазнала істотних змін внаслідок 
стихійних явищ, прийнятих нових земель, або отримання цієї 
інформації від постійного лісокористувача чи власника лісів. 

Лісовпорядне планування – напрям лісовпорядкуван-
ня, який пов’язаний із вивченням теоретико-методичних та 
науково-практичних основ збалансованого використання і 
охорони лісів та інших лісовкритих територій, розроблен-
ням заходів щодо прогнозування і планування використання 
лісів у межах як великих адміністративно-територіальних 
утворень, так і малих лісових масивів. 

Лісомеліоративні заходи – створення приярових лісо-
вих смуг, які створюються вздовж бровок діючих ярів на 
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віддалі очікуваного осипання укосу, але не ближче 3–5 м 
від бровки яру, а при багатовершинних ярах – навкруги кож-
ного верха, якщо відстань між ними не перевищує 100 м. 

* * * 

Метод класів віку – полягає в утворенні господарських 
частин, господарств (хвойне, твердолистяне, м’яколистяне), 
господарських секцій, які складаються із сукупності одно-
рідних за складом і продуктивністю насаджень і не вкритих 
лісовою рослинністю лісових ділянок, об’єднаних одним віком 
стиглості і системою рубки лісу. 

* * * 

Недоліки землеволодінь і землекористувань – не-
зручності у конфігурації, площі, структурі, розміщенні й межах 
земельних масивів або ділянок, закріплених за сільсько-
господарськими підприємствами і громадянами, що негатив-
но впливають на використання землі, економіку й органі-
зацію виробництва. 

Нераціональний розмір землеволодіння і земле-

користування – невідповідність структури і складу їхніх 
угідь спеціалізації і природоохоронним вимогам. 

* * * 

Облік якості земель – відомості, які характеризують 
земельні угіддя за природними та набутими властивостями, 
що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруд-
нення ґрунтів. 

Обмеження прав на земельну ділянку – встанов-
лення обмеження (обтяження) на використання власником 
земельної ділянки або її частини в обсязі, передбаченому 
законом або договором. 

Об’єкт землевпорядного проектування – територія, 
яка перебуває у взаємозв’язку з системами господарювання, 
землеволодіння і землекористування. 

Облік кількості земель – відображення у відомостях і 
документах даних, які характеризують кожну земельну ділян-
ку за площею, їх правовим режимом та видами земельних 
угідь. 
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Облік якості земель – відображення у відомостях і 
документах даних, які характеризують земельні угіддя за 
природними та набутими властивостями, що впливають на 
їх родючість, а також за ступенем техногенного забруднення 
ґрунтів. 

Організація і планування робіт по землевпорядку-

ванню – наукова дисципліна, яка спираючись на положення 
економічної науки, вивчає наукові методи організації і плану-
вання виробничої діяльності в галузі землевпорядкування. 

Організація території в процесі землевпорядного 
проектування – раціональне просторове поєднання функ-
ціональних земельно-територіальних елементів (виробниц-
тва, розселення, природокористування), які об’єднуються 
структурами управління з метою створення і підтримання 
повноцінного середовища проживання людини та вироб-
ництва. 

Основний земельний кадастр – кадастр, який прово-
диться періодично після повторних зйомок, обстежень зе-
мель, виконання земельно-оціночних робіт, організації нових 
або реорганізації існуючих землеволодінь, землекористу-
вань, а також при черговому заповненні наново затвердже-
них земельно-кадастрових документів. 

Охорона земель – система правових, організаційних, 
економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих 
на раціональне використання земель, запобігання необґрун-
тованому вилученню земель сільськогосподарського призна-
чення для несільськогосподарських потреб, захист від шкід-
ливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення 
родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісо-
вого фонду, забезпечення особливого режиму використання 
земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 
історико-культурного призначення. 

* * * 

Пасовища – сільськогосподарські угіддя, на яких виро-
щується трав’яниста рослинність з метою випасання худоби. 

Паювання землі – розподіл колективної землі на ді-
лянки (паї) між селянами – членами колективних сільсько-
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господарських підприємств (колективних господарств, сіль-
ськогосподарських кооперативів та ін.) у процесі здійснення 
аграрної реформи в Україні. 

Перелоги – сільськогосподарські угіддя, як правило, 
рілля, які тимчасово виведені з активного сільськогосподар-
ського обробітку (розорювання) з метою природного віднов-
лення родючості ґрунтів. 

Переривчасте боронування зябу – процес, який забез-
печує зменшення поверхневого стоку талих вод і змиву 
ґрунту, сприяє накопиченню в ньому продуктивної вологи і 
підвищує врожайність сільськогосподарських культур. 

План – система заздалегідь опрацьованих на певний 
строк виробничих, будівельних, фінансових, культурних та 
інших заходів, праць. 

Планування – функція, що розв’язує проблеми обме-
жень у використанні земель через урахування обмежених 
ресурсів суспільства. 

Планування використання і охорони земель – діяль-
ність уповноважених органів державної влади та місцевого 
самоврядування, яка полягає у створенні та впровадженні 
перспективних програм (схем) використання й охорони зе-
мельних ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, 
історичних, географічних, демографічних та інших особли-
востей конкретних територій, а також у прийнятті та реалі-
зації на їх основі відповідних рішень. 

Планування землекористування – планування викори-
стання землі впродовж довгих періодів таким чином, щоб 
воно якнайкраще відповідало цілям проектів і побажанням 
місцевого населення та зберігало природні ресурси. 

Планування землекористування – оцінювання стану 
використання землі й альтернативних моделей землекори-
стування та інших природних, соціальних і економічних умов 
з метою вибору та освоєння видів та типів землекористу-
вання, напрямів та діяльності, які є найкращими для досяг-
нення поставлених завдань. 

Перенесення проекту в натуру – прокладання і закріп-
лення на місцевості меж ділянок, доріг, лісосмуг та інших 
об’єктів які спроектовані на плані. 
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Повне товариство – господарське товариство, всі учас-
ники якого займаються спільною підприємницькою діяльність 
та несуть повну солідарну відповідальність за зобов’язан-
нями товариства всім своїм майном. 

Поля – рівновеликі частини сівозмінного масиву, на яких 
на протязі ротації послідовно розмішують сільськогосподар-
ські культури. 

Польові роботи – вишукувальні і проектні роботи, які 
виконують безпосередньо на об’єкті проектування, в полі. 

Поточний земельний кадастр – виявлення і внесення 
в земельно-кадастрові документи змін, що відбулися у вико-
ристанні земель після проведення основного земельного 
кадастру. 

Право земельного сервітуту – право власника або 
землекористувача земельної ділянки на обмежене платне 
або безоплатне користування чужою земельною ділянкою 
(ділянками). 

Праліси (пралісові екосистеми) – споконвічний, старо-
давній ліс (природні лісові екосистеми), що сформувався 
природним шляхом і в ході розвитку не зазнав безпосеред-
нього антропогенного впливу. 

Природні ліси (природні лісові екосистеми) – ліси 
(лісові екосистеми), в яких локально і тимчасово проявився 
антропогенний вплив, але він не змінив ценотичної структури 
фітоценозів і тому природні лісові екосистеми здатні протя-
гом короткого часу регенеруватися (відновитися) природним 
шляхом до стану пралісових екосистем. 

Природно-сільськогосподарське, еколого-економіч-

не, протиерозійне та інші види районування (зонуван-

ня) земель – поділ території з урахуванням природних та 
агробіологічних вимог щодо вирощування сільськогосподар-
ських культур, а також територій, які мають відповідну схо-
жість за визначеними ознаками. 

Природно-сільськогосподарська зона – найвища 
таксономічна одиниця районування території України, яка 
характеризується відповідним балансом тепла й вологи, 
що визначає головні особливості ґрунтоутворення, формує 
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зональні типи та підтипи ґрунтів, яким притаманні зональні 
типи сільськогосподарського виробництва, визначені співвід-
ношенням земельних угідь, у тому числі сільськогосподар-
ських, а також певні системи агротехнічних і меліоративних 
заходів. 

Природно-сільськогосподарська гірська область – 
гірська система, що відзначається різнорідними типами ви-
сотної поясності, з якими пов’язані особливості сільськогос-
подарського використання земель. 

Природно-сільськогосподарська провінція – частина 
зони, що характеризується фаціальними особливостями ґрун-
тового покриву, з наростанням континентальності клімату (в 
т. ч. тривалості вегетаційного періоду, його тепло- й волого-
забезпеченості, сніжності зими, наявності суховійних явищ 
тощо). Для кожної провінції притаманні певний набір сіль-
ськогосподарських культур і відповідна агротехніка. 

Природно-сільськогосподарський округ – частина 
провінції, яка відрізняється геоморфологічними та гідроло-
гічними особливостями, характером ґрунтоутворювальних 
порід, макро- й мезокліматом, а також контурністю сільсько-
господарських угідь і небезпекою прояву ерозійних процесів. 

Природно-сільськогосподарський район – терито-
ріальний комплекс у межах адміністративної області, який 
є частиною природно-сільськогосподарського округу і харак-
теризується відносно однорідними ґрунтово-кліматичними 
умовами, подібністю розчленованості й дренованості та ін-
ших показників, що впливають на продуктивність земель. 

Прогноз – науково-обґрунтоване передбачення, що дає 
випереджаючу інформацію про розвиток певних процесів, 
явищ у майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни його 
існування. Звичайно прогноз потребує верифікації окремих 
варіантів інформації. 

Прогнозування – спосіб, при якому використовується 
накопичений у минулому досвід та поточні припущення з 
метою визначення майбутнього. 

Проект – розроблений план створення чого-небуть, який 
включає в себе опис, креслення, макети та ін. 
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Проект землеустрою – сукупність документів (розра-
хунків, креслень та інше) по складанню нових форм устрою 
землі та їх економічному технічному та юридичному обґрун-
туванню, які забезпечують організацію раціонального вико-
ристання землі. 

Проектування ділянок – геодезичний процес, який 
потребує великої уваги до обчислювальних операцій, 
акуратності і порядку ведення записів розрахунків. 

Проектування територій адміністративно-територіа-

льних утворень, землеволодінь і землекористувань –
формування їхніх меж та організація території новостворю-
ваних утворень або землеволодінь і землекористувань чи 
вдосконалення (ліквідація недоліків) існуючих. 

* * * 

Реєстраційна картка земельної ділянки – документ 
встановленого зразка, який є складовою частиною позе-
мельної книги і містить відомості, які внесені до інформацій-
ної бази даних єдиної автоматизованої системи державного 
земельного кадастру. 

Реєстрація земельних ділянок – правова сторона зе-
мельного кадастру. Вона забезпечує дотримання принципів 
недоторканості земельного фонду країни й охорону прав 
власників та землекористувачів на надані їм в установле-
ному порядку землі. 

Режимоутворюючий об’єкт – об’єкт природного або 
штучного походження (водний об’єкт, об’єкт магістральних 
трубопроводів, енергетичний об’єкт, об’єкт культурної спад-
щини, військовий об’єкт, інший визначений законом об’єкт), 
під яким та/або навколо якого у зв’язку з його природними 
або набутими властивостями згідно із законом встановлю-
ються обмеження у використанні земель. 

Ресурс культурної лісової спадщини – це об’єкти на 
землях лісового фонду, що мають національне або місцеве 
історичне, культурне, релігійне та археологічне значення. 

Рілля – землі, які регулярно розорюються з метою 
створення агротехнічних умов для вирощування на них сіль-
ськогосподарських культур. 
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Робочий проект – стадія проектування, яка призначена 
для погодження, затвердження проектної документації, а 
також для будівництва об’єкта. 

Родючість ґрунту – здатність ґрунту задовольняти 
потреби рослин в елементах живлення, воді, повітрі і теплі 
в достатніх кількостях для їх нормального розвитку, які в 
сукупності є основним показником якості ґрунту. 

* * * 

Сервитути постійні (безперервні) – фізично забезпе-
чують їх володарю можливість безперервного використання 
тою земельною ділянкою, по відношенню до якої він вста-
новлений, наприклад, право провести воду з другої або 
через другу ділянку. 

Сервитути непостійні сервітути – не можуть фізично 
здійснюватись безперервно, хоча юридично в будь-який час 
можна скористатись належним правом у відношенні до чужої 
землі, наприклад, правом проходу чи проїзду. 

Система сівозмін – раціональне поєднання різних сіво-
змін, спрямоване на продуктивне використання земель від-
повідно до спеціалізації господарства. 

Сівозміна – чергування сільськогосподарських культур 
(і пару) у часі і на території згідно з науково обґрунтова-
ними для певних культур нормами періодичності, що базу-
ються на особливостях біологічної взаємодії культур та 
впливу їх на родючість ґрунту. 

Сільськогосподарський виробничий кооператив –
підприємство, створене для спільного ведення сільськогос-
подарського виробництва з обов’язковою трудовою участю 
в його діяльності. 

Сіножаті – сільськогосподарські угіддя, на яких виро-
щується трав’яниста рослинність, що використовується для 
відгодівлі худоби. 

Стадії землевпорядного процесу – періоди або етапи 
землевпорядних робіт, які відрізняються між собою завдан-
ням, змістом і глибиною вирішуваних питань. 

Схема – загальний план побудови, організації чого-
небудь. 
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Схема землеустрою адміністративно-територіаль-

ного утворення (області, району, території ради) –
комплекс текстових і графічних матеріалів, що мають юри-
дичний, технічний, економічний зміст і наукове обґрунтування 
проблем, що розглядаються. 

Схема землеустрою адміністративного району –
техніко-економічна основа для територіального міжгалузе-
вого і міжгосподарського перерозподілу земель, удоскона-
лення системи землеволодінь і землекористувань, розроб-
лення пропозицій щодо організації території району в цілому 
й окремих сільськогосподарських підприємств, меліорації й 
охорони земель, шляхової мережі та інших елементів інже-
нерної, соціальної і виробничої інфраструктури. 

Схема землевпорядкування – розробка середньостро-
кової перспективи використання земель з врахуванням дію-
чого Генплану забудови. 

Схема сівозміни – набір сільськогосподарських культур 
і пару у порядку їх науково обґрунтованого чергування в 
сівозміні. 

* * * 

Типи сівозмін – сівозміни різного виробничого призна-
чення, які різняться за видом основної рослинницької про-
дукції. 

Територіальна зона – частина території, яка характе-
ризується особливим правовим режимом використання зе-
мельних ділянок, межі якої визначені при зонуванні земель 
відповідно до закону. 

Технічна рекультивація – підготовка земель для їх 
подальшого використання в господарстві, яка включає: знят-
тя, складування і зберігання родючого шару ґрунту, а також 
потенційно родючих порід і при необхідності транспорту-
вання їх до нового місця вкладання; селективне формування 
відвалів, гірничопланувальні роботи по вирівнюванню повер-
хні порушених земель, виположування відкосів відвалів і 
виїмок; покриття поверхні рекультивації родючим шаром 
ґрунту або придатним для створення рекультивованого 
шару ґрунту; проведення при необхідності протиерозійних, 
гідромеліоративних і культуртехнічних заходів. 
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Товариство з обмеженою відповідальністю, ТОВ – 
підприємство, що має статутний фонд, розділений на частки, 
розмір яких визначається установчими документами. 

Товариство з додатковою відповідальністю – това-
риство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір 
яких визначається установчими документами, і відрізняється 
від ТОВ розміром та порядком відповідальності його учасни-
ків. 

Топографічне черезсмужжя – розміщення в межах пев-
ного землеволодіння ділянок земель, які розділені перешко-
дами (за річкою, болотом, залізницею, автомагістраллю) і є 
важкодоступними, а також ерозійно небезпечне розташу-
вання меж, не погоджене з рельєфом місцевості, умовами 
стоку води, що призводить до виникнення ерозії ґрунтів. 

Трансформація – перехід угідь з одного виду в інший. 

* * * 

Угіддя – земельні ділянки, які планомірно і систематично 
використовують для виробничих, культурно-побутових та ін-
ших цілей, мають характерні природні, заново набуті вла-
стивості. 

Упорядкування або вдосконалення існуючих земле-

володінь і землекористувань – землевпорядні дії з вне-
сення цілеспрямованих змін у їх конфігурацію, площу, що 
поліпшують розміщення, структуру, межі з метою створення 
територіальних умов для підвищення ефективності викори-
стання й охорони земель, виробництва й усунення недоліків 
землеволодіння та землекористування. 

* * * 

Фермерське господарство – форма підприємництва 
громадян України, які виявили бажання виробляти товарну 
сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою 
та реалізацією. 

Формування кадастрової справи – процес опису 
конкретної земельної ділянки та міцно пов’язаного з нею 
нерухомого майна та складання безпосередньо справи, що 
містить необхідні документи і матеріали. 
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* * * 

Черезсмужжя – розчленованість господарства на відо-
соблені ділянки, розділені землями інших землевласників, 
що збільшує віддаленість земель і приводить до необхідності 
спілкування через землі інших господарств, погіршення умов 
керування виробництвом, зростання щорічних витрат вироб-
ництва і зниження його ефективності. 

* * * 

Щілювання – прийом, який затримує талі води і павод-
кові опади, а також попереджує змив і розмив ґрунту на 
схилових землях. Він є ефективний на схилах до 10° з 
ґрунтами важкого гранулометричного складу (глина, суглинок 
важкий і середній), які використовуються під кормові угіддя, 
багаторічні трави та озимі культури. 

* * * 

Ямкування – прийом, який зменшує поверхневий стік, 
запобігає змиву і розмиву ґрунту. Застосовують ямкування 
у зонах недостатнього зволоження на схилових землях склад-
ної форми до кута нахилу 6°. Ямки утворюють мікрорельєф, 
який затримує опади на поверхні, збільшують запаси вологи. 

Література: 10; 12–14; 17–20; 22–25; 27; 28; 30; 33; 35; 

39; 40; 42; 43; 46–48. 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
 

Поточний контроль здійснюють під час практичних робіт 
і семінарських занять. Він передбачає оцінювання підготов-
леного у вигляді виконання та усного захисту практичної 
роботи. Проміжний контроль охоплює оцінки за контрольні 
роботи. 

Розподіл балів, що отримують студенти 

(денна форма) 

№ 
з/п 

Вид контролю 
Кількість 

форм 
контролю 

Межі 
балів 

Сумарний 
бал 

1. Практичні роботи 8 4 32 

2. 
Контрольні роботи 
(тестові модулі) 2 9 18 

3. 
Загальна сума балів під час поточного 
контролю 

50 

4. Іспит 50 

Загальна сума балів 100 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

(заочна форма) 

№ 
з/п 

Вид контролю 
Кількість 

форм 
контролю 

Межі 
балів 

Сумарний 
бал 

1. Практичні роботи 2 5 10 

2. Семінарські заняття 5 5 25 

3. 
Контрольна робота 
(тестовий модуль) 1 15 15 

3. 
Загальна сума балів під час поточного 
контролю 

50 

4. Іспит 50 

Загальна сума балів 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

за 
шкалою 
ECTS 

за шкалою 
навчального 

закладу 

за національною 
шкалою 

90–100 А відмінно відмінно 

81–89 В 
добре добре 

71–80 С 

61–70 D 
задовільно задовільно 

51–60 Е  
0–50 FX незадовільно незадовільно 
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ДОДАТКИ 

 
 

Додаток А 

Фрагмент карти ґрунтів Малехівської сільської ради 
Жовківського району Львівської області [5; 32] 
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Додаток Б 

Номенклатурний список ґрунтів [5; 32] 
Ш

иф
р 
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ун

ту
 

Н
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ва
 ґ
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нт

у 

Гр
ан

ул
о-

м
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ри
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ий
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д 
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ту
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ун
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ні
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пі
дс
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чі

 
по

ро
ди

 

Х
ар
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те
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єф

у 
та

 
кр
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на
 с

хи
лі

в,
 

у 
гр

ад
ус

ах
 

1 2 3 4 5 

1–L Сірі опідзолені грубопилувато-
легкосуглинкові 

лесоподібні 
відклади 

VIII2, 2-3 

2–L 
Сірі опідзолені 

слабозмиті -//- -//- 
VIII2, 2-3 
XI, 3-5 

3–L 
Сірі опідзолені 
середньозмиті -//- -//- 

XI, 3-5 
XIII, 5-7 
XIV, 7-1 

4–L 
Сірі опідзолені 

сильнозмиті -//- -//- 
XIІІ, 5-7 
XIV, 7-1 

5–L 
Темно-сірі 
опідзолені 
глеюваті 

-//- -//- 
VIII1, 1-2 
VIII2, 2-3 

6–L 

Темно-сірі 
опідзолені 
глеюваті 

слабозмиті 

-//- -//- VIII2, 2-3 

7–L 

Темно-сірі 
опідзолені 
глеюваті 

середньозмиті 

-//- -//- XI, 3-5 

8–d 
Опідзолені 
глеюваті 
намиті 

-//- 
делювіальні 

відклади 
V, 0-1 

9//ald 
Дернові 

глибокі глейові 
карбонатні 

супіщані 
алювіально-
делювіальні 

відклади 
VІ, 0-1 
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Закінчення додатку Б 

1 2 3 4 5 

10=a
ld/мг 

Лучні 
карбонатні 

грубопилувато-
середньосуглин

кові 

алювіально-
делювіальні 

відклади, 
підстелені 

лучним 
мергелем 

глибше 1 м 

VI, 0-1 

11   
ald 

Лучно-болотні 
карбонатні 

осушені 

грубопилувато-
важкосуглинкові 

алювіально-
делювіальні 

відклади 
VI, 0-1 

12   
ald 

Лучно-болотні 
осушені -//- -//- VI, 0-1 

Умовні позначення: 

Гранулометричний склад: 

//     – супіщаний; 
–     – грубопилувато-легкосуглинковий; 
=     – грубопилувато-середньосуглинковий; 
≡     – грубопилувато-важкосуглинковий. 
 

Характер рельєфу: 

V – днища балок; 
VI – заплави високого рівня; 
VIII1, VIII2 – односпадисті схили простої форми; 
XI, XIII – схили складної форми; 
XIV, XV – форми з улоговинами. 
 

Ґрунтотвірні породи: 

L     – лесоподібні відклади; 
d     – делювіальні відклади; 
аld  – алювіально-делювіальні відклади; 
мг   – лучний мергель. 
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Додаток В 

Приклад оформлення таблиці для практичної роботи 3. 
Номенклатурний список ґрунтів сільськогосподарського 

підприємства в межах села Бутини Великомостівської ТГ 
Червоноградського р-ну Львівської обл. [4; 5] 

Ш
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ун
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лі
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Н
аз

ва
 ґ

ру
нт

у 

Гр
ан

ул
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ск
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д 

М
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ер
ин

сь
кі 

по
ро

ди
 Площа, га 

за
га

ль
на

 

в тому числі 

рі
лл

я 

ко
рм

ов
і у

гід
дя

 
(с

ін
ож

ат
і, 

па
со

в)
 

на
се

ле
ні

 п
ун

кт
и 

ін
ш

і н
е 

с/
г 

уг
ід

дя
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 

5 Темно-
сірі опід-
золені 

крупно-
пилувато-

легко-
суглинкові 

лесопо-
дібні 

суглин-
ки 

116,0 102,0 8,0 6,0 6,0 

6 Темно-
сірі опід-
золені 

із пляма-
ми слабо-

змитих 
10-30 % 

-//- -//- 10,0 10,0 - - 4,3 

10 Темно-
сірі опід-
золені 

сильно-
змиті 

-//- -//- 45,0 45,0 - - 10,5 

15 Лучно-
глейові 

крупно-
пилувато-
супіщані 

сучас-
ний 

делювій 

46,0 30,0 16,0 - 5,7 

16 Лучно-
болотні 

карбонат-
ні осушені 

-//- сучас-
ний 

алювій 

20,0 - 20,0 - 7,8 
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Закінчення додатку В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 … -//- -//- 32,0 - 32,0 - 7,7 

Обстежено 269,0 187,0 76,0 6,0 - 

Необстежено (дороги, канали, 
господарські двори) інші 

42,0     

Разом 311,0 

 

Додаток Г 

Приклад оформлення таблиці для практичної роботи 4. 
Експлікація агровиробничих груп ґрунтів ріллі та бал бонітету в 
межах села Бутини Великомостівської ТГ Червоноградського 

р-ну Львівської обл. 

Ш
иф

р 
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ро
-

гр
уп

и,
 к

ол
ір

 

Н
аз

ви
 

ґр
ун

ті
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та
 їх
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иф
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Гр
ан

ул
о-

м
ет

ри
чн

ий
 

ск
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д 

Ґр
ун

то
-

тв
ор

ні
 

по
ро

ди
 Площа, га 

Б
ал

 
бо

ні
те

ту
 

зага-
льна 

у т. ч. 
рілля 

45 г Темно-сірі опід-
золені, темно-
сірі опідзолені 
незмиті із пля-
мами слабо-

змитих 10-30 % 
(шифри 5, 6)  

крупно-
пилувато- 

легко-
суглинкові 

лесо-
подібні 

суглинки 

126,0 112,
0 

63 

51 г Темно-сірі 
опідзолені 

сильнозмиті 
(шифр 10) 

-//- -//- 45,0 45,0 14 

133 в Лучні глейові  
(шифр 15) 

крупно-
пилувато- 
супіщані 

сучасний 
делювій 

46,0 30,0 54 

 … (шифр 16)   20,0 –  
 … (шифр 18)   32,0 –  

Обстежено 269,0 187,0  

Необстежено 42,0   

Разом 311,0   
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Додаток Ґ 

Приклади оформлення таблиць для практичної роботи 5. 
Бонітування ґрунтів, що підлягають розподілу сільськогосподар-
ського підприємства в межах села Бутини Великомостівської ТГ 

Червоноградського р-ну Львівської обл. 

Агрогрупа 
Площа ріллі, 

га 
Бал бонітету 

Умовні 
кадастрові 

одиниці 
45г 112 63 7056 

133в 30 54 1620 

∑ 142  8676 

Середньозважений бал 8676 / 142 = 61,1 

 
Техніко-економічні показники сільськогосподарського 

підприємства с. Бутини Великомостівської ТГ 
Червоноградського р-ну Львівської обл. 

№ 
з/п 

Показники 
Одиниці 
виміру 

Площі на 
час скла-

дання 
проекту, га 

1 2 3 4 

1 
Всього земель на території 
підприємства 

га 311,0 

2 Землі, що не підлягають розподілу га 164,4 

2.1 
Землі державної власності 
(необстежені) га 42,0 

2.2 Населені пункти га 6,0 

2.3 Землі запасу (кормові угіддя) га 76,0 

2.4 

Землі резервного фонду (15 % 

найгірших земель від 
обстежених) 

га 40,4 

3 Землі, що підлягають розподілу га 146,6 
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Закінчення додатку Ґ 

1 2 3 4 

4 
Кількість осіб, які мають право на 
земельну ділянку 

особи 100 

5 
Розмір усередненої земельної 
ділянки 

га 1,47 

6 
Середньозважений бал бонітету 
земель, що підлягають розподілу 

бал 61,1 

7 
Умовний кадастровий гектар 
(коефіцієнт для розрахунку)  

61,1 × 1,47 
= 89,82 

 
Додаток Д 

Приклад оформлення таблиці для практичної роботи 6. 
Поділ та планування сільськогосподарського підприємства, 

що підлягає розподілу у с. Бутини Великомостівської ТГ 
Червоноградського р-ну Львівської обл. 

№ 
з/п 

Суб’єкти 
приватизації 

Кіль-
кість, 
осіб 

Площа, 
га 

Середньо-
зважений 

бал 
бонітету 

Умовний 
кадастровий 

гектар 

Спілки селянських господарств 

1 СП-1 50 68,86 65,1 
68,86 × 65,1 

/ 50 = 89,66 

2 СП-2 27 35,01 69,5 
35,01 × 69,5 

/ 27 = 90,12 

3 СП-3 23 28,70 72,3 
28,70 × 72,3 

/ 23 = 90,22 

∑ 100 132,57   
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Додаток Е 

Характеристика лісогосподарських областей за природними 
та економічними показниками [26; 29] 

Показник 

Ук
ра

їн
сь

ке
 

П
ол

іс
ся

 

Л
іс

ос
те

п 

П
ів

ні
чн

ий
 

(Б
ай

ра
чн

ий
 С

те
п)

 

П
ів

де
нн

ий
 с

ух
ий

 
(б
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си
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С
те

п)
 

Гі
рс

ьк
ий

 К
ри

м
 

Ук
ра

їн
сь

кі 
Ка

рп
ат

и 

Середньорічна темпе-
ратура повітря, 

оС 
6,9 7,2 7,8 9,2 6,0 4,7 

Річний радіаційний 
баланс, ккал/см2

 
45 49 53 59 46 44 

Вологість клімату, 
за Д. Воробйовим 

1,9 1,4 0,2 -1,1 2,0 5,8 

Коефіцієнт зволожен-
ня, за І. Бучинським 

1,0–
1,2 

0,76–
1,0 

0,5–
0,75 

0,5 1,2 1,2 

Кількість опадів, мм 600–
650 

550–
600 

420–
450 

350–
400 

500–
600 

1200–
1600 

Лісистість, % 32,1 11,4 3,6 1,8 32,0 40,2 

Площа лісів на душу 
населення, га/ос. 

0,41 0,15 0,04 0,03 0,45 0,47 

Запас деревини на 
душу населення, м3

 
45,2 31,1 2,3 1,6 40,2 90,0 

Операційні затрати на 
ведення лісового 
господарства, грн/га 

14,0 19,7 48,9 55 18,0 16,5 

Вибирання деревини з 
га лісопокритої площі, м3 

0,8 0,9 – – – 2,2 

Обсяг лісокористуван-
ня, м3/га 

1,9 2,2 0,7 0,5 0,8 3,9 

Обсяг лісогосподар-
ських робіт (в умовних 
цінах), грн/га 

16 19 45 58 15 11 

Кількість працюючих у 
лісовому господарстві, 
об./1000 га 

19 22 20 25 10 – 
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Додаток Є 

Середні величини природних та економічних показників 
лісогосподарських округів [26; 29] 

Лісогосподарський 
округ 

В
ол
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іс
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лі
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Д
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Л
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зо
н 

на
 1

 т
ис

. о
с.

, г
а 

О
пе

ра
ці

йн
і з

ат
ра

ти
 

на
 в

ед
ен

ня
 л

іс
ов

ог
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, г
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І. Західно- та Централь-
нополіський 

2,1 23,8 37,3 33 90 14 

ІІ. Києво-Чернігівський 
поліський 

1,6 25,2 25,1 28 35 14 

ІІІ. Західноукраїнський 
лісостеповий 

2,9 22,4 14,1 33 59 17 

IV. Дністровсько-Дніпро-
вський лісостеповий 

1,8 24,9 11,0 38 34 24 

V. Лівобережно-Дніпров-
ський лісостеповий 

1,0 27,5 9,1 77 29 20 

VІ. Середньоруський 
лісостеповий 

1,2 27,5 15,0 72 55 18 

VІІ. Правобережно-
Дніпровський північно-
степовий 

0,6 26,4 1,8 100 2 60 

VІІІ. Лівобережно-
Дніпровський північно-
степовий 

0,3 27,9 3,5 100 15 56 

ІХ. Донецько-Донський 
північностеповий 

-0,3 28,8 8,5 100 100 29 

Х. Причорноморсько-
Приазовський південно-
степовий 

-1,1 26,5 1,8 100 12 55 

ХІ. Гірськокримський 2,0 21,3 36,0 100 20 34 
ХІІ. Південнобережний -0,9 20,4 25,0 100 18 38 
ХІІІ. Прикарпатський 2,3 24,0 21,2 37 45 19 
ХІV. Гірськокарпатський 13,5 21,7 62,5 33 132 16 
ХV. Закарпатських 
рівнин та передгір’їв 

1,8 22,8 28,0 55 87 20 
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Для нотаток 
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