
18. Розвиток земельних відносин 

 

Актуальні проблеми: 

- неефективність державного управління у сфері використання і охорони 

земельних ресурсів; 

-відсутність повноважень з розпорядження земельними ділянками за межами 

населених пунктів; 

- відсутність сучасних картографічних матеріалів; 

- відсутність порядку оформлення земельних сервітутів для розміщення 

тимчасових споруд на законодавчому рівні; 

- відтворення і підвищення родючості ґрунтів. 

Головна мета – створення умов для рівноправного розвитку різних форм 

господарювання на землі, організації, раціонального використання та охорони земель, 

розпорядження земельними ділянками в інтересах громадян.   

Критерії ефективності: 

 розробка 6 проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обгрунтування сівозмін та впорядкування угідь на площі 1,3 

тис. га; 

 оновлення планово-картографічних матеріалів на площі 24,2 тис. га; 

 здійснення нормативної грошової оцінки земель – 200 га (20 

земельних ділянок); 

 інвентаризація земель несільськогосподарського призначення (45 га); 

 розвиток ринку земель шляхом проведення земельних торгів (2 

земельних ділянки); 

 передача земельних ділянок у власність громадян (100 проектів); 

 розробка документації та впровадження заходів з охорони земель (1 

проект, 7,6 га). 

 

Ресурсне забезпечення 

 

Фінансування заходів щодо розвитку земельних відносин у 2017 році 

передбачається у сумі 3880,6 тис. грн., у тому числі за рахунок бюджету ОТГ – 3533,0 

тис. грн., коштів підприємств – 182,6 тис. грн. та 165,0 тис. грн. – коштів інших 

землекористувачів та землевласників.  

Рішенням міської ради від 20.04.2017 року №7/26-1240 в підрозділі 1 заходів 

“Проведення земельної реформи” в п.3 змінено назву заходу на “Виконання робіт з 
розроблення та погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміна) меж 

адміністративно-територіальних утворень Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Донецької області з проведенням державної експертизи”, а рішенням від 22.06.2017 року 

№7/30-1377 з даного заходу знято фінансування  в сумі 3000 тис. грн. за рахунок 

коштів бюджету ОТГ. 

Фактично протягом 2017 року виконані наступні заходи: 

- проведена інвентаризація земель на площі 19,2 га (виготовлено 5 проектів та 

207 технічних документацій); 

- передано у власність громадян 133,58 га землі (виготовлено 280 проектів). 

Всього на виконання заходів з розвитку земельних відносин направлено 817,5 

тис. грн. за рахунок коштів підприємств — 6,0 тис. грн. та інших джерел фінансування 

— 811,5 тис. грн. 

 

 



Виконання заходів з виконання завдань по розділу Програми «Розвиток земельних відносин» за 2017 рік 

Зміст заходу 

Тер-

мін 

вико

нан-

ня 

Виконавець 

Витрати на реалізацію, план/факт, тис.грн. 

Очікуваний 

результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

держав

ного 

бюдже

ту 

місцевих бюджетів 
Під-

при-

ємств 

інших 

джере

л 

Обласно-

го 

бюджету 

Бюдже-

ту ОТГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Проведення земельної реформи 

1.Оновлення планово-

картографічних матеріалів (24,2 

тис. га) 

2017 

рік 

Розробники 

документації із 

землеустрою 

300,0 

- 
- - 

300,0 

- 
- - 

Створення інформаційної бази для 

ведення державного земельного кадастру, 

регулювання земельних відносин, кошти 

не виділялись 

2.Складання проектів 

землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне 

обґрунтування сівозмін та 

впорядкування угідь (6 земельних 

ділянок -1,34 тис. га) 

2017 

рік 

Розробники 

документації із 

землеустрою 82,6 

- 
- - - 

82,6 

- 
- 

Організація ефективного впорядкування 

сільськогосподарських угідь, раціональне 

використання та охорона земель, кошти 

не виділялись 

3.Виконання робіт з розроблення 

та погодження проекту 

землеустрою щодо встановлення 

(зміна) меж адміністративно-

територіальних утворень 

Лиманської об’єднаної терито-

ріальної громади Донецької 

області з проведенням державної 

експертизи землевпорядної 

документації 

2017 

рік 

Територіальні органи 

Держземагенства у 

Донецькій області, 

розробники 

документації із 

землеустрою 
- - - - - - 

В червні 2017 року фінансування заходу 

скасовано 

4.Проведення нормативної 

грошової оцінки земель 

сільськогосподарського та 

несільськогосподарського 

призначення за межами 

населених пунктів (20 земельних 

ділянок-0,2 тис. га) 

2017 

рік 

ДУ Держземагенства у 

Донецькій обл., 

розробники 

документації із 

землеустрою 

50,0 

- 
- - - 

10,0 

- 

40,0 

- 

Визначення економічної цінності та 

вартості земель, кошти не виділялись 



5.Проведення інвентаризації 

земель несільськогоспо-

дарського призначення (70 

земельних ділянок-45 га) 

2017 

рік 

 

 

ДУ Держземагенства у 

Донецькій обл., 

розробники 

документації із 

землеустрою 

185,0 

268,5 
- - 

70,0 

- 

90,0 

6 

25,0 

262,5 

Проведена інвентаризація земель 

несільськогосподарського призначення на 

площі 19,2 га , виготовлено 5 проектів  та 

207 технічних документацій  

6.Підготовка, організація та 

проведення земельних торгів у 

формі аукціону (2 земельні 

ділянки) 

2017 

рік 

ДУ Держземагенства у 

Донецькій обл., 

розробники 

документації із 

землеустрою 

10,0 

- 
- - 

10,0 

- 
- - 

Визначення оптимальної ціни земельних 

ділянок, оформлення відповідної 

документації, забезпечення прозорості та 

запобігання корупційним діям в області 

ринку земель, кошти не виділялись 

7.Передача земельних ділянок у 

власність громадян (100 

земельних ділянок-0,1 тис. га) 

2017 

рік 

Розробники 

документації із 

землеустрою 

100 

549 
- - - - 

100 

549 
Виготовлено 280 проектів (133,58 га) 

8.Виготовлення документації із 

землеустрою для надання 

земельних ділянок, взамін 

получених для соціальних потреб 

(41 га - 21 зем.діл.) 

2017 

рік 

Розробники 

документації із 

землеустрою 
75,0 

- 
- - 

75,0 

- 
- - 

Отримання проектної документації на 

земельні ділянки, які будуть надані, 

взамін вилучених для соціальних потреб, 

кошти не виділялись 

9.Виготовлення документації із 

землеустрою на земельні ділянки 

комунальної власності (відумерла 

спадщина) — 73 га — 11 зем.діл. 

2017 

рік 

Розробники 

документації із 

землеустрою 

40,0 

- 
- - 

40,0 

- 
- - 

Отримання проектної документації на 

земельні ділянки комунальної власності 

(відумерла спадщина), кошти не 

виділялись 

Всього за розділом 1  
 842,6 

817,5 
- - 

495,0 

- 

182,6 

6,0 

165,0 

811,5 
 

II. Збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів 

10.Проведення вишукувальних 

робіт, розроблення проектної 

документації з охорони земель на 

землях державної власності (1 

земельна ділянка-7,6 га) 

2017 

рік 

Територіальні органи 

Держземагенства у 

Донецькій області, 

розробники 

документації із 

землеустрою 

38,0 

- 
- - 

38,0 

- 
- - 

Отримання проектної документації 

землеустрою щодо консервації 

деградованих земель шляхом заліснення, 

кошти не виділялись 

Всього за розділом II  
 38,0 

- 
- - 

38,0 

- 
- -  

Разом по заходам  
 880,6 

817,5 
- - 

533,0 

- 

182,6 

6,0 

165,0 

811,5 
 

 


