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Порядок ведення державного земельного кадастру населених пунктів
має свої особливості і потребує створення такої системи даних, яка
характеризувала б земельні ділянки в комплексі з відомостями про будівлі і
споруди, розміщені на їх території. Це означає, що матеріали земельного
кадастру потрібно доповнити відомостями про правовий і господарський
стан та народногосподарську цінність будівель і споруд, інженерно-
транспортних мереж, територіальних зон як важливих атрибутів
міського господарства.

На організацію раціонального використання і охорони земель населених
пунктів впливають особливості містобудівних чинників – такі як зонування
території, стан об’єктів нерухомості, комплексна оцінка території та їх
розміри.

Необхідність застосування земельнокадастрових даних для організації
раціонального використання земель населених пунктів стає особливо
актуальною у зв’язку купівлею-продажем земельних ділянок, проведенням
аукціонів, даруванням, передачею у спадщину, обліком землі разом із
нерухомістю. Об’єктивні дані земельного кадастру населених пунктів
стануть базою для діяльності не лише землевпорядних органів, але й таких
структур, як земельний банк, земельна біржа, земельний суд, земельна
поліція.

Автори будуть вдячні за всі зауваження та побажання щодоо покращення
змісту та структури підручника, які можна надсилати до видавництв “Новий
Світ-2000” за їх адресою, що вказана в кінці книги.

Автори та видавці

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Реформування земельних відносин в Україні охоплює всі категорії земель
і базується на всесторонніх даних про землю, які містить державний
земельний кадастр. Нарівні із землями сільськогосподарського призначення,
які в найбільшій мірі охоплені реформуванням щодо форм власності на землю
і господарювання на ній, інтерес в цьому плані становлять і землі населених
пунктів, тобто житлової та громадської забудови. На їх території
нараховується 4,5 млн. га сільськогосподарських земель, 299,4 тис. га
забудованих земель, 289,9 тис. га лісів та інших лісовкритих площ, 64,5
тис. га відкритих заболочених земель, 0,5 тис. га радіоактивно-забруднених
сільськогосподарських угідь, 153,9 тис. га відкритих земель без рослинного
покриву, 134,3 тис. га під водами.

Все виробництво базується на землі, яка є головним засобом виробництва
в сільському господарстві і просторовим базисом в інших галузях.
Відповідно до галузі змінюється інтенсивність використання землі.
Найбільш висока вона в містах, де капіталовкладення на одиницю площі
складають значні суми грошей в порівнянні з землями сільськогосподарського
призначення.

Серед земель населених пунктів особливий характер має використання
земель міст, зокрема обласного та районного підпорядкування. Тому її
раціональне використання суттєво впливає на економічний стан
господарювання юридичних і фізичних осіб на території населених пунктів,
що має важливе значення в умовах ринкової економіки.

Ведення державного земельного кадастру в населених пунктах є особливо
актуальним тому, що до початку земельної реформи тут не існувало
землевпорядної служби і земельний кадастр фактично не вівся, внаслідок
чого у землевласників і землекористувачів були відсутні документи на право
користування землею, не проводилася державна реєстрація земельних
ділянок, не впорядкованим був кількісний облік та й не здійснювався
належний контроль за використанням і охороною земель. Такий стан
земельного кадастру в населених пунктах сприяє випадкам порушення
земельного законодавства, в тому числі самовільного зайняття земельних
ділянок, ухилення від сплати земельного податку, орендної плати, реєстрації
земельних ділянок, в результаті чого державний і місцевий бюджети
недоодержують значні суми коштів. Статистичні дані свідчать про те,
що хоч загальна площа земель населених пунктів значно менша, ніж земель
сільськогосподарського призначення, однак грошова оцінка їх значно вища,
внаслідок чого і вища сума надходжень до державного і місцевого
бюджетів від справляння плати за землю.
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Порядок ведення державного земельного кадастру населених пунктів
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Необхідність застосування земельнокадастрових даних для організації
раціонального використання земель населених пунктів стає особливо
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нерухомістю. Об’єктивні дані земельного кадастру населених пунктів
стануть базою для діяльності не лише землевпорядних органів, але й таких
структур, як земельний банк, земельна біржа, земельний суд, земельна
поліція.

Автори будуть вдячні за всі зауваження та побажання щодоо покращення
змісту та структури підручника, які можна надсилати до видавництв “Новий
Світ-2000” за їх адресою, що вказана в кінці книги.
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