
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження Регіональної програми освоєння земель для 
сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення  

відповідних угідь, охорони земель, проведення нормативної грошової  
оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності  

і проведення інвентаризації земель в Києво-Святошинському районі  
Київської області на 2012 рік за рахунок коштів, які надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського  
виробництва (зі змінами, внесеними у 2012 році) 

 
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

згідно ст. 209 Земельного кодексу України, розглянувши подання районної державної 
адміністрації, районна рада 
 

в и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити Регіональну програму освоєння земель для сільськогосподарських і 
лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорони земель, 
проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель 
державної та комунальної власності і проведення інвентаризації земель в 
Києво-Святошинському районі Київської області на 2012 рік за рахунок 
коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва (зі змінами, внесеними у 2012 році) 
(додається). 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної 

ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури (голова 
комісії – Шевчук Л.С.) та з питань агропромислового комплексу, раціонального 
використання земель сільськогосподарського призначення, екології та охорони 
навколишнього середовища (голова комісії – Біба О.А.).  
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

 1. Назва: Регіональна програма освоєння земель для сільськогосподарських і 
лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорони земель, прове-
дення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та кому-
нальної власності і проведення інвентаризації земель в Києво-Святошинському ра-
йоні Київської області на 2012 рік за рахунок коштів, які надходять у порядку відш-
кодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (зі змі-
нами внесеними у 2012 році) (далі – Програма). 

2. Програма розроблена відповідно до Земельного кодексу України, Законів 
України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про державні цільові програми», «Про землеустрій», «Про охорону зе-
мель», «Про Державний бюджет України на 2010 рік», «Про внесення змін до статті 
209 Земельного кодексу України» та інших нормативно-правових актів в галузі ре-
гулювання земельних відносин. 

3. Мета Програми: Сприяння в реалізації державної політики, спрямованої на 
збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресу-
рсах, їх охорону і раціональне використання, захист ґрунтів від виснаження, дегра-
дації, забруднення, відтворення та збереження їхньої родючості; екологічно безпечні 
умови проживання населення і ведення господарської діяльності; збереження ланд-
шафтного і біологічного різноманіття; стабілізацію виробництва сільськогосподар-
ської продукції, проведення інвентаризації земель запасу та земель резервного фон-
ду, проведенні нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, земель запа-
су та земель резервного фонду, розмежування земель державної та комунальної вла-
сності, підвищення інвестиційної привабливості землекористування, а також визна-
чення оптимальних обсягів робіт, необхідних для розв’язання цих проблем. 

4. Програма виконується протягом 2012 року в один етап. 
5. Фінансування Програми: Фінансування заходів Програми здійснюється за 

рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарсь-
кого і лісогосподарського виробництва на спеціальні рахунки рад. Загальна потреба 
коштів  на  здійснення  заходів  Програми  становить  19333  тис. грн.,  у  тому  числі 
за  кошти  місцевих  бюджетів – 11252 тис. грн.,  кошти   районного  бюджету –  
8081 тис. грн.  

6. Очікувані результати виконання Програми: Реалізація заходів, передбаче-
них Програмою, дасть змогу досягнути: 

 в економічній сфері – підвищення ефективності суспільного виробництва за-
вдяки більш раціональному використанню природно-ресурсного потенціалу земель; 

 в екологічній сфері – забезпечення техногенно-екологічної безпеки життєдія-
льності людини і збереження та збагачення довкілля;  

в соціальній сфері – створення та підтримання повноцінного життєвого сере-
довища. 
 7. Виконавці Програми: Відповідальний виконавець Програми визначається 
відповідно до чинного законодавства. Для реалізації Програми об’єднуються зусил-
ля районних структур, насамперед місцевих рад усіх рівнів, районної державної ад-
міністрації, управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі Київської 
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області, фінансового управління райдержадміністрації, державного управління охо-
рони навколишнього природного середовища у Києво-Святошинському районі Ки-
ївської області. 

8. Організація виконання та координація діяльності з реалізації заходів Про-
грами здійснюється управлінням агропромислового розвитку у Києво-
Святошинському районі Київської області при участі постійної комісії Києво-
Святошинської районної ради з питання агропромислового комплексу та земельних 
відносин. 

9. Методичне забезпечення Програми здійснює Державне підприємство «Ки-
ївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 

10. Контроль за виконанням Програми здійснюється Києво-Святошинською  
районною радою. 



 

 5 

ВСТУП 
 

Регіональна програма освоєння земель для сільськогосподарських і лісогоспо-
дарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорони земель, проведення норма-
тивної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної влас-
ності і проведення інвентаризації земель в Києво-Святошинському районі Київської 
області на 2012 рік за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (зі змінами внесеними у 
2012 році) розроблена Державним підприємством «Київський науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою» на виконання розпорядження Київської обласної  
державної адміністрації від 29 червня 2010 року № 675 «Про схвалення проекту Ре-
гіональної програми освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарсь-
ких потреб, поліпшення відповідних угідь, охорони земель, проведення нормативної 
грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності і 
проведення інвентаризації в Київській області на 2012 рік за рахунок коштів, які на-
дходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарсько-
го виробництва». 

Основною парадигмою Програми є спрямованість її заходів на вирішення на-
гальних проблем самодостатнього соціально-економічного й екологічного розвитку 
Києво-Святошинського району Київської області. Передусім це стосується підви-
щення ролі земельних відносин у формуванні та побудові соціально орієнтованого 
землекористування на засадах ринкової економіки. 

Програмою визначено перелік заходів щодо: підвищення ефективності держа-
вного управління та контролю за раціональним використанням і охороною земель, 
забезпечення проведення інвентаризації земель, додержання законодавства при на-
данні, вилученні та купівлі-продажу земельних ділянок, захисту прав власності на 
землю, забезпечення особливого режиму використання особливо цінних земель, пі-
двищення інвестиційної привабливості земель, підвищення ефективності державно-
го регулювання ціноутворення у сфері земельних відносин, забезпечення здійснення 
громадського контролю за прийняттям рішень щодо регулювання земельних відно-
син, а також за здійсненням заходів з раціонального використання та охорони зе-
мель. 
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Розділ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВА-
НА ПРОГРАМА 

 
1.1. Загальні відомості 
Києво-Святошинський район розташований в центральній частині Київської 

області, в лісостеповій та поліській зонах, на правобережжі Дніпра. Утворений 4 
квітня 1937 року. Зі сходу напівдугою протяжністю понад 60 км прилягає до Києва. 
На півночі межує з Вишгородським районом, Бучанською та Ірпінською 
міськрадами, на заході - з Бородянським і Макарівським районами, а на півдні - з 
Васильківським та Обухівським районами. Районний центр - місто Київ. 

Територія району переважно рівнинна, порізана ярами і балками з широкими 
річковими заплавами та терасами. Ландшафт вражає різноманітністю природних 
угідь рівних ланів з родючими сіроземами.  

Клімат району помірно-континентальний з достатнім зволоженням, сприятли-
вий для вирощування зернових, овочевих і фруктово-ягідних культур. На території 
району протікають 15 річок, серед яких: Ірпінь,  Бучанка, Віта, Рокач, Бобриця, Сі-
верка та ін. Корисні копалини району представлені в основному неметалічними та 
паливними торфовими покладами. 

Адміністративно-територіальний устрій Києво-Святошинського району наве-
дено на рисунку. 

 
Рисунок – Адміністративно-територіальний устрій Києво-Святошинського ра-

йону  
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В районі налічується 52 населених пункти, серед яких 2 міста районного зна-
чення - Боярка та Вишневе, селище Чабани та 49 сіл, на території яких діють 28 мі-
ськселищсільвиконкомів.  

Середня чисельність наявного населення станом на 01.01.2009 року – 154,3 
тис. чол., в тому числі: міського – 75,1 тис. чол., сільського – 79,2 тис. чол. Густота 
населення – 220,43 осіб/км².  

Києво-Святошинський район багатий на археологічні пам’ятки, які належать 
до стародавніх історичних епох, починаючи з пізньотрипільської культури (III–І тис. 
до н. е.) і закінчуючи епохою Київської Русі.  

Більша частина Києво-Святошинського району лежить у межах Поліської ни-
зовини, а менша за площею південно-східна частина - на Придніпровській височині. 

За поверхнею Поліська низовина являє собою понижену переважно пологох-
вилясту моренно-зандрову рівнину. Формування рельєфу цієї частини району знач-
ною мірою визначалося діяльністю середньоантропогенового покривного зледенін-
ня та його талих вод. Результатом цієї діяльності є формування обширних ділянок 
зандрової і моренно-зандрової рівнин, у будові яких приймають участь породи сере-
дньоантропогенового льодовикового комплексу -  моренні суглинки, озерно-
льодовикові і водно-льодовикові піщано-суглинкові товщі дніпровсько-
московського віку, які досягають потужності 20-30 м. Залягають ці відклади на роз-
митій поверхні порід палеоген-неогенового віку. 

Характерною рисою орографії Поліської низовини є слабкий нахил поверхні у 
північно-східному напрямку в сторону Дніпра, неглибоке ерозійне розчленування 
(25-50 м) та наявність невеликих лесових островів (останців), особливо біля Білого-
родки, Гореничів. 

Придніпровська височина - підвищена платоподібна лесова рівнина. Характе-
рні форми рельєфу - лесові острови, прохідні долини, западини, яри, також пошире-
ні зсуви. Для плоскорівнинних слабо дренованих місцевостей властива наявність 
суфозійно-просадових западин різного розміру, глибини і ступеню зволоження. 

У минулому на моренно-зандровій рівнині були розповсюджені сосново-
дубово-грабові ліси, зустрічалися і дубово-грабові. Великі лісові масиви збереглися 
в основному на правобережжі Ірпеня, що прилягає до Києва. 

Серед територій та об'єктів природно-заповідного фонду - Жорнівський заказ-
ник, заказник Жуків Хутір (республіканського значення), пам'ятка природи Білого-
родський горб, Жорнівський парк - пам'ятка садово-паркового мистецтва, заповідне 
урочище Первомайське (місцевого значення) та ін.  

 
1.2. Земельні ресурси  
Загальна площа земель в адміністративних межах Києво-Святошинського ра-

йону становить 72,6 тис. га.  
Використання земельних ресурсів не відповідає вимогам раціонального при-

родокористування. Земельні ресурси характеризуються високим рівнем освоєння. 
Крім того, має місце недостатнє економічне та екологічне обґрунтування розподілу 
земель за цільовим призначенням. 

Найбільшою є питома вага земель сільськогосподарського призначення – 
44677,3 га (61,6 %), у тому числі рілля – 33742,7 га (46,5 %), багаторічні насадження 
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– 4171,5 га (5,7 %), сіножаті – 2260,5 га (3,1 %), пасовища – 2219,3 га (3,1 %). Орні 
угіддя становлять 79,6 % сільськогосподарських угідь. Надмірна сільськогосподар-
ська освоєність і розораність території є одним з головних чинників, які дестабілі-
зують екологічну ситуацію в районі. 

Ґрунтовий покрив сільськогосподарських угідь здебільшого представлений 
дерново-підзолистими ґрунтами (37,3 %), ясно-сірими і сірими опідзоленими ґрун-
тами (23,5 %), торфово-болотними ґрунтами і торфовищами мілкими (11,0 %), тем-
но-сірими опідзоленими ґрунтами та чорноземами опідзоленими (10,7 %), дернови-
ми глейовими ґрунтами (10,0 %), чорноземами типовими слабогумусними (4,3 %) та 
ін. 

Ґрунтово-кліматичні умови сприяють інтенсивному розвитку сільського гос-
подарства, зокрема сприятливі для вирощування пшениці, ячменю, соняшнику, рі-
паку, картоплі, цукрових буряків, а також овочів, ягід, фруктів. 
 Ліси та інші лісовкриті площі займають 18306,1 га (25,2 %), забудовані землі 
6846,4 га (9,4 %), під водою знаходиться 1510,1 га (2,1 %). 
 З усіх земель землі  природоохоронного призначення становлять 1314,9 га, зе-
млі історико-культурного призначення - 29,7 га. 

Структура земельних угідь Києво-Святошинського району наведена в таблиці 
1.  

Таблиця  1 – Структура земельних угідь Києво-Святошинського району 
Угіддя Структура угідь 

га % 
Загальна площа 72564,0 100,0 
Сільськогосподарські угіддя 
у тому числі: 
 рілля 
перелоги 
багаторічні насадження 
сіножаті 
пасовища 

42394,1 
 

33742,7 
- 

4171,5 
2260,5 
2219,3 

58,4 
 

46,5 
- 

5,7 
3,1 
3,1 

Ліси та інші лісовкриті площі 18306,1 25,2 
Забудовані землі 6846,4 9,4 
Відкриті землі без рослинного покриву 
або з незначним рослинним покривом 
з них яри 

 
715,5 
210,1 

 
1,0 
0,3 

Відкриті заболочені землі 484,0 0,7 
Води 
з них під ставками 

1510,1 
911,4 

2,1 
1,3 

  
Таким чином структура земель Києво-Святошинського району не відповідає 

сучасним науковим підходам щодо раціонального використання та охорони земель і 
потребує здійснення еколого-економічної оптимізації. 
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1.3. Проблеми охорони земель 
За останні роки призупинено здійснення заходів щодо охорони земель, карто-

графування земельних угідь, ґрунтових обстежень, визначення територій техноген-
ного забруднення земель. Новостворені сільськогосподарські підприємства не за-
безпечено належними планово-картографічними матеріалами та інформацією про 
якісну характеристику земельних угідь та стан ґрунтів. 

Унаслідок суттєвого скорочення з 1991 по 2012 рік бюджетного фінансування 
землеохоронних і меліоративних заходів ґрунти області зазнали значних негативних 
змін. Внаслідок дії різних природних, а здебільшого антропогенних факторів, на 
значній площі території області, і перш за все на сільськогосподарських землях, 
спостерігається погіршення якісного стану ґрунтового покриву, зокрема через еро-
зію, підтоплення тощо. 

У лісостеповій частині Києво-Святошинського району розвиваються процеси 
водної ерозії. Інтенсивність змиву ґрунтів з орних земель складає 5-10 т/га, а поде-
куди і більше. Об’єм змиву ґрунту щорічно становить 0,9 млн. тонн. Внаслідок зми-
ву площа еродованих ґрунтів на орних землях досягла 3,0 тис. га, причому спостері-
гається стійкий приріст площ еродованих земель з середньо- і особливо сильнозми-
тими ґрунтами. У придніпровській частині району (с. Хотів, Лісники, Ходосіївка) 
інтенсивно розвиваються молоді діючі яри. Густота яружної мережі тут становить 
0,1 км/км², збільшуючись на окремих локальних ділянках до 0,2 км/км². Інтенсивно 
розвиваються лінійна ерозія в межах Білогородського лесового острова на лівобе-
режжі Ірпеня, в районі сіл Білогородка та Гореничі. В основному це берегові яри ро-
згалуженої будови, з сухими вузькими днищами. Довжина ярів 150-300 м, глибина 
3-4 м, а в окремих випадках - 5-6 м. Днище та схили ярів добре задерновані, зустрі-
чаються чагарники та поодинокі дерева. За формою в плані яри здебільшого прості, 
з одним чи двома відгалуженнями в районі вершини. Також зустрічаються донні 
яри, які врізані в днища нешироких балок. 

В цілому площа ярів в межах Києво-Святошинського району становить 210,1 
га. 

Широкий розвиток піщаних товщ (при незначній розчленованості) у межах 
поліської частини району запобігає розвитку тут сучасних ерозійних процесів. Зде-
більшого вони розвиваються на лесових островах. 

В умовах моренно-зандрової рівнини, особливо на ділянках неглибокого заля-
гання водоупорних льодовикових відкладів (морени) і високого рівня стояння ґрун-
тових вод, виникають процеси заболочування, які простежуються частіше на запла-
вних ділянках в долинах річок Ірпінь, Нивка, Бучанка та ін. 

Також за іншими якісними показниками (дефльованість, підкислення, перез-
воложеність та ін.) земельний фонд Києво-Святошинського району має сталу тенде-
нцію до погіршення. Так, наприклад, 19,1 тис. га орних земель становлять кислі ґру-
нти, 1,8 тис. га - дефльовані, 1,2 тис. га – перезволожені,  1,1 тис. га - заболочені 
ґрунти. 

Застосування відкритого способу добування корисних копалин призводить до 
знищення ґрунтового покриву на значних площах, обліковано 115,5 га порушених 
земель. В той же час щорічно зменшуються обсяги їх рекультивації. 
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Значні площі земельних угідь забруднені радіоізотопами (цезій, стронцій) в 
результаті Чорнобильської катастрофи, що створило нову ситуацію в геохімічному 
режимі території. Радіоактивне забруднення території Києво-Святошинського райо-
ну носить строкатий характер як за щільністю забруднення, так і за складом радіоа-
ктивних речовин (табл. 2).  

Таблиця 2 - Характеристика радіоактивного забруднення  
сільськогосподарських угідь  

№ 
з/п Угіддя 

Площа угідь, 
забруднених 

137Cs, га 

у тому числі зі щільністю за-
бруднення Кі/км² 

до 1 1-5 5-15 

1. Сільськогосподарські 
угіддя (всього) 34108 26471 7637 - 

2. З них рілля 26967 21524 5443 - 
 
Використання земель у сільськогосподарському виробництві дозволяється 

тільки в зонах гарантованого добровільного відселення (зона 3) та посиленого ра-
діологічного контролю (зона 4). Згідно з чинним законодавством територія з вміс-
том 137Cs в ґрунтах до 1 Кі/км² вважаються умовно чистими і ведення сільськогоспо-
дарського виробництва на таких територіях можливе без обмежень. 

Джерелом суттєвого погіршення екологічного стану земель є відходи вироб-
ництва та споживання і автомобільний транспорт. Викиди автомобільного транспо-
рту включають такі небезпечні сполуки, як бензаперен - дуже сильний канцероген, 
та токсичний свинець. Вміст цих сполук у ґрунтах приміських зон у 2,5-3 рази 
перевищує гранично допустимий рівень. 

Площа земель під твердими побутовими відходами становить близько 15 га, з 
яких більша частина не відповідає екологічним нормам. Крім того, багато лісів, лі-
сосмуг вздовж шляхів, будівельних майданчиків перетворено на несанкціоновані 
сміттєзвалища. Тому суттєвого значення набуває попередження утворення та лікві-
дація несанкціонованих сміттєзвалищ. 

Таким чином, земельні ресурси Києво-Святошинського району характеризу-
ються економічно і екологічно необґрунтованим залученням до господарського ви-
користання земельно-ресурсного потенціалу, наявністю значних площ деградова-
них, порушених та радіоактивно забруднених земель, значних площ земель під не-
санкціонованими сміттєзвалищами та ін., що передбачає здійснення попереджува-
льних превентивних заходів. Проблеми, що мають місце у сфері використання та 
охорони земель, потребують невідкладного розв’язання. 

 
Розділ 2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою Програми є сприяння в реалізації державної політики, спрямованої на 
збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресу-
рсах, їх охорону і раціональне використання, захист ґрунтів від виснаження, дегра-
дації, забруднення, відтворення та збереження їхньої родючості; екологічно безпечні 
умови проживання населення і ведення господарської діяльності; збереження ланд-
шафтного і біологічного різноманіття; стабілізацію виробництва сільськогосподар-
ської продукції, проведенні інвентаризації земель сільськогосподарського призна-
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чення, земель запасу та резервного фонду, розмежування земель державної та кому-
нальної власності, підвищення інвестиційної привабливості землекористування, а 
також визначення оптимальних обсягів робіт, необхідних для розв’язання цих про-
блем. 

Основними стратегічними цілями Програми є забезпечення пріоритету вимог 
екологічної безпеки у процесі використання земель, раціональне розміщення та оп-
тимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, гармонійне поєд-
нання господарської діяльності з охороною довкілля, підвищення родючості ґрунтів 
на землях сільськогосподарського призначення, захист ґрунтів від деградації та 
створення на цій основі умов зростання обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції для зміцнення продовольчої безпеки країни. 

Основними завданнями Програми є: 
- проведення аналізу стану використання та охорони земель з урахуванням ви-

користання ресурсів біосфери, які забезпечують її відтворення, функціональну рів-
новагу та еволюцію як бази соціально-економічного розвитку суспільства;  

- проведення порівняльного аналізу намірів та потреб використання земель, 
визначених у загальнодержавних та регіональних програмах економічного, науково-
технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, ін-
ших програмах, схемах розвитку галузей економіки, з визначенням можливих шля-
хів та оптимального варіанту розв’язання проблемних питань; 

- проведення інвентаризації земель та виявлення резервів земельних ресурсів, 
придатних для використання за цільовим призначенням у різних галузях економіки;  

- перерозподіл земель області між галузями економіки, виходячи з придатності 
земель для використання за цільовим призначенням; 

- призупинення процесів деградації земель і падіння родючості ґрунтів;  
- формування, регіональних і місцевих банків даних про якісний стан ґрунтів і 

забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи щодо відвернення 
негативних процесів та ліквідації їх наслідків, планування ґрунтозахисних та інших 
заходів. 

Реалізація Програми як системи взаємопов’язаних організаційних, правових, 
науково-технічних, нормативно-методичних та фінансових заходів має створити 
ефективний механізм регулювання земельних відносин та державного управління 
земельними ресурсами на засадах сталого розвитку землекористування. 

 
Розділ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
  Виходячи із засад соціально-економічної політики держави на найближчий 
період для подолання кризового стану у сфері використання та охорони земель, зок-
рема земель сільськогосподарського призначення, необхідно вжити превентивні за-
ходи. Ця проблема потребує комплексного розв’язання, що можливо лише на основі 
програмно-цільового методу, який забезпечує впровадження передових технологій, 
а також системного підходу до еколого-економічного обґрунтування та механізму 
реалізації, узгодження обсягів наявних земельних ресурсів з їх потребою для розви-
тку економіки.  

Наміри та потреби використання земель в Київській області в цілому та в  Ки-
єво-Святошинському районі визначено у загальнодержавних та регіональних про-
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грамах економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного 
розвитку, охорони довкілля, інших програмах, схемах розвитку галузей економіки, 
де передбачено необхідність значного зменшення площі ріллі та виробничих тери-
торій (особливо під відкритими розробками, кар’єрами, відповідними спорудами 
промисловості, транспорту і зв’язку) з передачею вивільнених земель для інших ви-
дів використання та збільшення площі земель природно-заповідного та іншого при-
родоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення, 
а також житлової та громадської забудови з підвищенням ефективності використан-
ня земель у межах населених пунктів.  

З урахуванням критичного стану ґрунтів земель сільськогосподарського приз-
начення і неможливості у найближчому майбутньому самовідтворення їх властивос-
тей, результатів моніторингу ґрунтів, передбачено здійснення заходів з підвищення 
рівня родючості ґрунтів земель сільськогосподарського призначення, елементів біо-
логізації землеробства, ресурсо- та енергозберігаючих технологій відтворення ро-
дючості ґрунтів і ведення землеробства.  

Дуже важливою є оптимізація пропорції між виробничою і природоохоронною 
сферами на основі регіонального міжгалузевого балансу з природоохоронним бло-
ком, який характеризує вплив галузей промисловості на різні компоненти природи.  

Пріоритетним у здійсненні земельної політики буде розробка необхідної зем-
левпорядної та містобудівної документації, проведення інвентаризації земель сіль-
ськогосподарського призначення, земель запасу та резервного фонду, розмежування 
земель державної та комунальної власності, розробка схем землеустрою і техніко-
економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-
територіальних утворень, схеми рекультивації порушених земель, розробка робочих 
проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель, захисту земель від 
ерозії, підтоплення та інших небезпечних геологічних процесів. 
 

Розділ 4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
4.1. Інвентаризація земель сільськогосподарського призначення, земель 

запасу та земель резервного фонду  
Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування 

об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що 
не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призна-
ченням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруд-
нених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних 
для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за 
використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень ор-
ганами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

Основний обсяг непроінвентаризованих земель припадає на землі сільського-
сподарського призначення – 44,7 тис. га. На інвентаризацію земель сільськогоспо-
дарського призначення покладені завдання забезпечити повноту відомостей про всі 
земельні ділянки, кадастрові зони та квартали,  картографічні та семантичні відомо-
сті про земельні ділянки, стосовно яких державою зареєстровано правовстановлюю-
чі документи, виявлення та реєстрацію обмежень у використанні земель. 
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Землями запасу визнаються всі землі, які не надані у власність або користу-
вання громадян чи юридичних осіб. В процесі приватизації земель створюється ре-
зервний фонд земель в розмірі до 15 % площі сільськогосподарських угідь, які були 
у постійному користуванні відповідних підприємств, установ і організацій.  

Програмою передбачено протягом 2012 року провести інвентаризацію земель 
запасу та земель резервного фонду на площі 1,3 тис. га, з них 1,2 тис. га сільськогос-
подарських угідь.  

 
4.2. Заходи з охорони земель 

 Охорона земель забезпечується на основі реалізації комплексу заходів щодо 
збереження продуктивності сільськогосподарських угідь, підвищення їх екологічної 
стійкості та родючості ґрунтів, впровадження екологічно та економічно обґрунтова-
них систем ведення сільського господарства з контурно-меліоративною організаці-
єю території, адаптованих до місцевих умов технологій, а також обмеження вилу-
чення (викупу) особливо цінних ґрунтів для несільськогосподарських потреб. 

Важливим елементом Програми є необхідність розроблення та впровадження 
схем землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони зе-
мель адміністративно-територіальних утворень, що дасть змогу враховувати конк-
ретні умови землекористування, його ґрунтово-кліматичні ресурси і на цій основі 
диференційовано визначати комплекс збалансованих заходів з використання та охо-
рони земель, підвищення родючості ґрунтів, формування екологічно безпечних аг-
роландшафтів, а також включення цих земель в екологічну мережу.  

Програмою передбачено такі види охорони земель: захист земель від ерозії, 
заболочення, вторинного засолення, зсувів, переущільнення, забруднення промис-
ловими, радіоактивними та хімічними речовинами, рекультивація порушених зе-
мель, поліпшення сільськогосподарських земель та ін.  

Принциповим напрямом використання земель сільськогосподарського приз-
начення у межах населених пунктів є поступове скорочення площі земель, наданих 
для сільськогосподарського виробництва з метою використання цих територій для 
містобудівних потреб. З цією метою розробляються робочі проекти землеустрою 

 Використання та охорона земель житлової і громадської забудови здійснюва-
тиметься відповідно до Схеми планування території Києво-Святошинського району 
Київської області. У процесі провадження містобудівної діяльності Програмою пе-
редбачається реалізація таких заходів з охорони земель: максимальне збереження 
площі земельних ділянок з родючим шаром ґрунту і рослинним покривом, зняття та 
складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з наступним використан-
ням його для поліпшення малопродуктивних угідь, рекультивації земель та благоус-
трою населених пунктів і промислових зон, запобігання порушенню гідрологічного 
режиму водних об’єктів, дотримання екологічних вимог, установлених законодавст-
вом України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об’єктів. 

Також передбачається здійснення заходів з охорони земель в межах інших їх 
категорій за основним цільовим призначенням, зокрема рекультивації порушених 
земель. 

Рекультивація порушених земель – це комплекс організаційних, технічних і 
біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліп-
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шення стану та продуктивності порушених земель. Рекультивації підлягають землі, 
які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських по-
рід та в гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологороз-
відувальних, будівельних та інших робіт. 

Програмою передбачається розробка Схеми землеустрою і техніко-
економічного обґрунтування використання та охорони земель, робочих проектів зе-
млеустрою в межах території 22 сільських рад  та розробку спеціальних тематичних 
карт (схем) щодо рекультивації порушених земель.  

 
Розділ 5. МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на облдержад-

міністрацію, яка є Замовником. Замовник здійснює загальне керівництво за вико-
нанням заходів, передбачених Програмою, або за необхідності призначає її керівни-
ка шляхом укладення договору (контракту), залучає до виконання Програми місцеві 
органи виконавчої влади. 

Відповідальний виконавець Програми визначається відповідно до чинного за-
конодавства. Відповідальний виконавець Програми може залучати до виконання за-
ходів Програми підприємства, установи та організації, які мають ліцензії на вико-
нання землевпорядних та землеоціночних робіт.  

Заходи Програми виконуються протягом 2012 року в один етап. 
 
 

Розділ 6. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок та в межах 
коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісо-
господарського виробництва і які концентруються на спеціальних рахунках облас-
ної, районних, сільських, селищних, міських рад. Програмою передбачено фінансу-
вання таких видів робіт із землеустрою: 

1. Інвентаризація земель сільськогосподарського призначення; 
2. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних утворень, спеціальні тематичні ка-
ртки (схеми) рекультивації порушених земель; 

3. Робочі проекти землеустрою (та заходи передбачені ними) щодо рекульти-
вації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від 
ерозії та ін. 

 
 

Розділ 7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Внаслідок реалізації заходів Програми підвищиться ефективність регулювання 
земельних відносин в області, буде досягнуто сталого розвитку землекористування, 
поліпшиться використання та охорона земель. Значно збільшаться обсяги надхо-
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джень коштів до обласного бюджету від плати за землю та продажу земельних діля-
нок, у тому числі і на конкурентних засадах. 

Це дозволить: 
збільшити надходження коштів до місцевих бюджетів у 3-5 разів через запро-

вадження уточненої нормативної оцінки земель сільських населених пунктів; 
здійснити ефективне використання земель запасу і земель резервного фонду та 

на основі їх нормативної оцінки збільшити надходження коштів до місцевих бюдже-
тів; 
 підвищити ефективність використання природно-ресурсного потенціалу зе-
мель та забезпечити продовольчу безпеку держави; 
 забезпечити охорону земель як основного національного багатства українсь-
кого народу; 
 забезпечити інвестиційно-привабливе середовище щодо залучення коштів у 
реальний сектор економіки, зокрема у сільське господарство; 
 дотримання пріоритету вимог екологічної безпеки у використанні землі як 
просторового базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва; 
 досягнути техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини відповід-
но до екологічно допустимих рівнів використання земель; 
 зберегти існуючі та створити нові робочі місця; 
 реально залучити громадськість до участі в прийнятті рішень у сфері земель-
них відносин як при розпорядженні землями, так і при формуванні законодавчого 
поля земельних відносин. 


