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нення .двоєдиної мети правового регулювання, а саме: забезпечення 
попередження петатпвпоrо впливу відходів на нав.ко.Іl..И.Ш.нє Jlрирод
не середовище, жи1тя та здоров'я населення, а також встановлення 
nараметрів здійснення господарської діяльності .в цій: сфері. Така 
дивергенція nередбачає розширення обсягу прав Jl>ОМадян, що є 
невід'ємною складовою та особливістю формуванш1 rромадянськоr'О 
сусn:іл:ьства в УкраІні 

Прп цьому з методологічної точки: зору екологічне nраво в дано
му випадку наділяється функцією nривернення уваги до необхіднос1і 
такого розширення, прикладом функціонування прозорих та демо
крат.и.'ШИХ nроцедур та їх реалізації в умовах тріади «держава-бізнес
громадяни». Крім того, таке усвідомлення сприятиме комплексному 
сnр:ийнятrю механізмів вирішення еколоrі'ПІих проблем. 

ІгнатенІlо ІриІІа ВолоіJи.мирівІІа, 
канд. юрид. наук, асистент кафедри земеJLЬНОJ'О Td a:rpapH<>f'O прам 
Націоналт.ноrо юриди:чноrо університету імені Ярослава Мудрого 

ПРАВОВІ ПИТАННЯ РЕА.ШЗАЦІЇ 
МІСТОБУДШНОГО КАДАСТРУ 

У Містобудівній хартії Сnівдружності Незале.жних Держав ОДJ:lИМ 
із завдань переходу до сталоrо розвитку населе'RПХ JТУНК1'іВ 1·а обла
mтуваппя територі·й передбачено створення інформаці.й.ноІ'О забезnе
чеНня містобудівної діяльносrі. Воно базується на використанні су
часних інформаційних засобів і технологій; форму.sанні банків даних 
щодо містобудівної діяльності; розробці та фу.н:кді.ону.ва:нні. єдююї 
системи локазнпк.ів міськото, житлового, соціального, кому.нальио
rо, трансnортнm'О, тер.и:горіального розвитку та екологічної безпеки 
і їх мо:ніторИJІrу: 

Слід зазначити, що склад в.ідомостей, які містяться в таких ін
формаційних системах, nовинен забе:шеqувати :м:ожлпвість реалізації 
основних напрямків розвитку містобудівної дія:rrьн.ості (е:кологіч:но
го, економічного, соціального та ін .). Т.іль:ки .в цьому виnадку можна 
ррзраховувати на реалізацію ефективної і еколо:rообtрунтованої міс
тобудівної політики на міських та інших територіях. 

У сфері інформації та наукового забезпечення містобудівної діяль
ності особливе місце займає містобУдівний кадастр. Він має інфор
маційне знач.еІtея, яке можна розглядати в декількох аспектах. По
nерше, в загальному сенсі містобудівний кадастр як jнформаційна 
основа має за мету забезnеч:ит.и. всіх заці'Кавлен:пх суб'єt<'Т'іВ земеJп,них 
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і када'-'тро:вих (реєстраційних) відносин достов.ірною інформацією 
щодо середовища житrєдія;n,ності, йоrо змін, обмежень впкористан
ня території та об'єктів нерухомості в містобудуванні, іншою інфор
мацією, необхідною для здійснення господарської діяльності у сфері 

інвестицій, землеустрою, оцjнки об'єктів нерухомості та ін. У даному 
випадку йдеться про формування інформаційних відносин, які по

требують адекватної регламентації. 

Так, наприклад, містобудівни-й кадастр повинен виступати джере
лом інформаційного обм.іну при: здійсненні державноrо контролю за 
використаншrм та охороною земель у межах населених пунктів, про~ 
те він на сьоrодні не забезпечує інформацією щодо охорони земель. 
Хоча на сучасному етапі розвитку сус:п.ільст:ва одним із завдань у га
лузі містобудування виступає необхідність посиленої охорони земель 
у зазначеній сфері. 

По-друге, містобудівний кадастр н:и:жчоrо рівня по вертикалі ви
ступає інформаційною основою для містобудівного кадастру вищо

го рівня. Так, згідно зп. 4 ДБН 'Б. І. 1-16:20.13 «Склад та зміст місто
будівного кадастру» інформаційні ресурси системи: містобудівноrо 
кадастру складаються з інформаційних ресурсів державного, реrіо
нальноІ'О, районноrо та міського рівнів мjстобуді:вноrо :кадастру. Міс
тобудівні кадастри усіх рівнів повинні зберігати обов'язковий набір 
даних в уніфікованій формі для всіх об'єктів одного і того ж рівня. 
Це забезпечить їх співставлен:ня по горизонталі та «насЩду.вання» по 
рівнях. Наведений підхід надасть моЖJТПВість значно підвищити опе
ративність та .якість питань, що стосуються забезпечення сталого роз
витку території України. 

По-третє, дані містобудівноrо :кадастру необхідні під час розро
блення і реалізації містобудівної та іншої документації, забудові зе
мельних ділянок, а також ДІJЯ в.ідnовідноІХ> інформаційного :'Іабезпе
чення при зміні правового статусу нерухомості та при укладанні щодо 

неї та реєстрації прав на об'єкти нерухомості, проведення операцій з 
оподаткування, оцінки інвести.ційної діяльності, для формування за
ходів щодо охорони nриродлих комплексів, nам'ятників архітектури: і 
містобудування, видачі архітектурно-планувальних завдань, дозволів 
на будівництво і знесення, спеціальних приписів, здійснення дер
жавного наrляду і містобудівноrо котролю, іншоїдіяльностj у сфері 
містобудівної діяльності. У той же час сама містобудівна докуменеа
ція щодо містобудівного nланування розвитку територій і щодо їх за
будови є правовою основою містобудівного кадастру. 

Нормативно-правову основу ведення містобудівного кадастру 
становить низка нормативно-правових актів, зокрема, постанови 
Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр», <<Про По
рядок обміну інформацією між містобудівн_им та державним земель-
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ним кадастрами», ДБН Б.l.l- 16:2013 «Склад та зміст містобудівного 
кадастру>> та ін.. 

Отже, містобудівний кадастр в Украї:аі як правова. категоріп має 
теорети:чпі напрацювання та нормативно-правову основу, які nотре

бують nодальшого розвитку. Однак наrальним питанням залшnаєть
ся практичне втілення на всіх рівнях даних містобудівного кадастру. 

На nрактиці., наприклад, впн:икаютьпроблемні питання, пов'язані 
із наповненням кадастрової системи необхідною інформацією. Зокре
ма, щодо передачі інформації до містобудівного кадастру, оскільки: 
1) на регіональному рівні ІіроёКТИ :rотуютьсл в умовній системі коор
динат на неякісному картоrрафіЧRому матеріалі; 2) на районному рів
ні при введенні до містобудівного кадастру даних і:1 схеми планування 
району та окремих його частин матеріали здебільmоrо представлені на 
паперових носіях або у растрових файлах, ДІJЯ nроектування викорис

товувалась не.я:кісна картографічна основа, розробка викопувалась в 
умо:вlrій системі координат, інформація по об'єктах nроектування не 
систематизована та знаходиться: у поя:снювальJ-mх записках; З) на міс
цевому рівні під час введення інформації із зонін:rу використовується 
неякісна картографічна основа, умовна система коордИНат, неякісна 
векrоризація, баrато шарів з однаковими об'єктами:, але з різним відо
браженням і геометричними характеристиками та ін. [1, с. 58]. 

Чяннпм законодавством nрактично залишається в.ідкритою nро
блема чіткої координації діяльності численних орrанів щодо ведення 
кадастрів, реєстрів та інmпх інформаційних ресурсів. 

Крім тоrо, неефективним шляхом вирішено питання кадастро
вого обліку земель. За:конодавст:во передбачає паралельне ведення 
земельно1'0 кадастру та міс1:обудівноrо кадастру різними органами 
управління. У містах, селах і селищах було б бi;n,m ніж достатньо да
них єдиного містобудівноr'О кадастру, в якому б містцл:ися: всj відо
мості і щодо земельних ділянок, і щодо їх забудови, і про інфрасJ~рук
туру - комунікації, мережі, системи життєзабезпечення міського 

житrя. Пошарова побудова інформаційних баз може базуватися на 
сучасних ПС технологіях. Бjльш тоrо, це можна відображати на су-
часних тривимірних моделях [2, с. 236]. . 

Окреслені проблеми наповнення міс1'0будівного кадастру інфор
мацією - це тільки невелика частка усіх nроблем:, які .існують і в по
дальшому будуть виникати. Вирішувати їх доцільно nоступово в про
цесі наповнення містобудівного кадастру даними та в процесі роботи 

з ним. 

Містобудівний кадастр має стати системою динамічною, яка буде 
nостійно оновлюватися. Якщо традиційний земельний кадастр - це 
кадастр статики, фіксації того, що вже існує і сформовано (земельні 
ділянки, їх обтяження), то містобудівний кадастр - де кадастр ди-
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намікп, розвитку. У містобудівному :ющастрі nовинні -відображатися 

nерсnеІСГПВні nлани розвитку копкретноt'О населеного пункту, осно

-вні функціональні та територіальні .вектори його забудо~и. Саме; nо
стііtно діюча система дапих про якісний. стан земельнй'Х ресурсів у 
цілому й окремих земельних ділянок необхідна як база ДІ1Я nервісної 
розробкп та настуJlНоrо nрийняття ком1шексу заходів, спрямованих 
nередовсім на охоро.ну земель. На основі nикладеного можна зробити 
ви·сно1юк, що містобудівний кадастр вистуnає .належною гарантією 
забезnечення: охорони земель у сфері містобудування. 
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Львівськоrо державного університету внутріnшіх справ 

ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОnчної БЕЗПЕКИ 

МІСТОБУДШНОІ ДІЯЛЬНОСТІ 

·в умовах заrал.ьноrо індустріально.rо розвитку сусnільства, коли 
зростає і стає усе більш яскраво вираженим у своjх nромах антроnо
rенна дія на землі, як результат, виникає дисбаланс між домінуючим 
rосnодарсь:к:им використанням земель і необхідністю їх охорони як 
заrал:ьної основи житrедіяльності дюдини. Обов'язковою дією ІІРИ 
nлануванні розвитку територій стає зонування земель. Однак, воно 
nотребує створення цілісного комплексу nравових норм. Тhм більше, 
що nоложення Земельного кодексу України містять пряму вказівку 
на необхідність nрийнятrя окремого закону, який би реrул-ював від
:носини зонування. Ни.ні ж різні асnекти зонування земель отримали 
відображеmJЯ у баrатьох нормативно-правових актах різної юридич
ної сюm:. 

ЗК України (ст. 180) наводить харакrерні риси зонування земель, 
вказуючи, що воно здійснюється: в межах населених nунктів і nоля-
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