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У роботі зроблено огляд управління земельними ресурсами щодо зміни
цільового призначення чотирьох країн (Іспанія, Республіка Білорусь, США,
Україна), проаналізовано та виділено позитивні моменти кожної із систем,
зроблено висновки яких саме змін потребує наша країна для покращення земельних
відносин.

На даному етапі розвитку нашої країни управління земельними ресурсами не

можна назвати бездоганним через недосконалість законодавства, тому можуть

виникати багато труднощів та питань із їх вирішення. Це означає, що потрібно

провести аналіз досвіту інших країн, визначити кращі моменти, зробити висновки

та спробувати застосувати отримані данні для покращення ситуації в Україні.
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Аналіз сучасного зарубіжного законодавства дозволяє виявити основні

шляхи, за якими регулюють управління земельними ресурсами в різних країнах.

Практично в усіх цивілізованих державах фундаментальною основою організації

управління земельними ресурсами є державне регулювання правовідносин на

землю, хоча принципи, форми і підходи до правового рішення цієї проблеми в

різних країнах істотно розрізняються. У даній статті буде зроблено частковий

аналіз законодавчої бази трьох країн: Іспанія, Республіка Білорусь та США, були

обрані саме ці країни через те, що різниця із законодавством України є суттєвою, і

тому буде досить цікаво розглянути та виділити найголовніші моменти.

Поняття категорії земель в Іспанії встановлено Законом про землю, який

регулює права і зобов'язання з власників землі. 

Цільове призначення земельних ділянок безпосередньо визначає їх вартість і

тип землі. Потім йде наступний важливий фактор – це місце розташування. При

бажанні мати ділянку в туристичномумісці, ви повинні бути готові до більшої ціни,

ніж в спокійних районах. На ціну землі також впливає вид з вікна. Відповідаючи на

питання - де краще вибрати землю, для початку потрібно вирішити, що Ви будете

на ній будувати.

В Іспанії існує три категорії землі:

«Suelo Urbano» – є доступ до води, каналізації, електрики, дозволено

будівництво будівель, але все залежить від того, де знаходиться ця земля, в якій

частині міста [2].

«Suelo Urbanizable» – таку землю можна перетворити в «Suelo Urbano», якщо

надати вже затверджений план – «Plan Parcial», а потім отримати – «Proyecto de

Urbanizaci? N» дозвіл, після цього можна починати будівництво на цій землі.

«Suelo R Stico» – цю землю не можна оформити, як «Suelo Urbano», це

накладає на неї безліч різних обмежень.

Згідно з законодавством Іспанії – регіональні органи влади приймають «план

розвитку територій» на певний період часу. В рамках цього плану для кожної

земельної ділянки встановлюється тип її використання. Землевласнику важко
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змінити тип використання його землі, якщо це не відповідає встановленому плану

[1].

Але не зважаючи на вищезазначене, з ініціативи міністра Марія Антонія

Трухільо, 1 липня 2008 року вступив в Силу закон 8/2008 Land. 

Новий закон не виключає перехід сільських земель до урбанізованої землі,

уповноваживши регіональні законодавчі органи, змінювати в разі необхідності

класифікацію ділянки, як землі під забудову.

Для зміни категорії земельної ділянки необхідно внести зміни до «план

розвитку територій». Дана процедура проходить в 4 етапи:

1. Етап включає в себе звернення зацікавленої особи до органів місцевого

самоврядування, з проханням змінити цільове призначення земельної ділянки.

2. Етап включає в себе перетворення сільських земель на землю під забудову

– земельну ділянку визначають, як ділянку використовувану в міських умовах,

шляхом внесення змін в муніципальному плануванні. Цей крок включає в себе

перетворення неосвоєних земель в міські землі.

3. Етап включає в себе будівельні роботи, організацією, що має відповідну

державну ліцензію на ділянці, призначення якої змінюється з сільських земель, на

ділянку використовувану в міських умовах. На цьому етапі на ділянці з’являється

будівля.

4. Етап включає в себе оформлення документації на право власності на

вищезазначену будівлею.

Цей етап завершує процес.

Також розглянемо практику зміни цільового призначення земельних ділянок

Республіки Білорусь.

Порядок зміни цільового призначення земельних ділянок визначено в

Положенні про порядок зміни цільового призначення земельних ділянок,

затвердженому постановою РадиМіністрів Республіки Білорусь від 30 грудня 2011

року№ 1780.

Відповідно до вищезгаданого порядку – громадянин, індивідуальний

підприємець, юридична особа, в тому числі резидент вільної економічної зони,
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зацікавлені в зміні цільового призначення наданої земельної ділянки (далі –

зацікавлена особа), звертаються до місцевого виконавчий комітет за місцем

знаходження земельної ділянки або в адміністрацію вільної економічної зони (при

розміщенні земельної ділянки в межах цієї зони, якщо право на зміну цільового

призначення земельних ділянок делеговано відповідними обласними, Київською

міською та міськими (міст обласного підпорядкування) виконавчими комітетами) з

заявою про зміну цільового призначення земельної ділянки.

У заяві зазначаються:

- кадастровий номер земельної ділянки;

- місце розташування (адреса) земельної ділянки;

- відомості про наявність чи відсутність розташованих на даній земельній

ділянці об'єктів нерухомості;

- цільове призначення наданої земельної ділянки;

- майбутнє цільове призначення земельної ділянки.

Якщо зміна цільового призначення земельної ділянки пов'язано із

здійсненням будівельної діяльності, в заяві також зазначаються плановані

параметри і технічні характеристики об'єктів, що плануються до спорудження

(поверховість, площа і інше), і інженерно-технічного обладнання (при необхідності

отримання технічних умов на інженерно-технічне забезпечення таких об'єктів).

До заяви додаються:

- копія документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи

або індивідуального підприємця, без нотаріального засвідчення або копія

документа, що містить ідентифікаційні відомості про громадянина;

- копії документів, що засвідчують права на земельну ділянку і капітальні

будови (будівлі, споруди), розташовані на цій ділянці;

- копії технічних паспортів капітальних будов (будівель, споруд),

розташованих на земельній ділянці;

- обґрунтування для зміни цільового призначення земельної ділянки, в тому

числі фінансово-економічна;
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- розроблена в установленому порядку проектна документація на об'єкт

будівництва, реконструкції (при наявності);

- відомості про джерела фінансування, якщо подальше використання

земельної ділянки пов'язано із здійсненням будівельної діяльності;

- письмову згодуорендарів, заставодержателів, володарів сервітутів та інших

прав, обмежень (обтяжень) прав на земельну ділянку та розташовані на ній об'єкти

нерухомості, а в разі відсутності такої згоди – копія постанови суду про зміну

цільового призначення земельної ділянки;

- документи, що підтверджують повноваження представників (в разі

вчинення дій від імені та в інтересах іншої особи).

Місцевий виконавчий комітет протягом 5 робочих днів з дня надходження

заяви зацікавленої особи про зміну цільового призначення земельної ділянки

розглядає цю заяву (якщо прийняття рішення про зміну цільового призначення

земельної ділянки входить в його компетенцію) і при відсутності підстав для

відмови в зміні цільового призначення цієї ділянки, обумовлених містобудівних

регламентів, природоохоронними (з урахуванням вимог щодо дотримання

встановленого відповідно до законодавства режиму ведення господарської

діяльності в межах водоохоронних зон та прибережних смуг водних об'єктів, лісів

з особливим режимом лісокористування і особливо охоронюваних природних

територій) та іншими вимогами законодавства, доручає землевпорядної служби

підготувати та внести на розгляд виконкому проект рішення про зміну цільового

призначення земельної ділянки (якщо намічене цільове призначення земельної

ділянки не пов'язане із здійсненням будівельної діяльності).

Землевпорядна служба місцевого виконавчого комітету протягом 5 робочих

днів на підставі раніше оформлених землевпорядних матеріалів про надання

земельної ділянки та документів, зазначених у пункті 4 цього Положення, готує

відповідний проект рішення і вносить його на розгляд виконкому.

Рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки приймається

місцевим виконавчим комітетом протягом 5 робочих днів з дня отримання

відповідного проекту рішення від землевпорядної служби.
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Адміністрацією вільної економічної зони рішення про зміну цільового

призначення земельної ділянки відповідно до вимог цього Положення приймається

на підставі раніше оформлених землевпорядних матеріалів про надання земельної

ділянки та документів, зазначених у пункті 4 цього Положення, протягом 10

робочих днів з дня надходження відповідної заяви зацікавленої особи [3].

Також необхідно дослідити складну, але цікаву практику зміни цільового

призначення земельних ділянок в США. В американській системі управління

земельними ділянками центральне місце займає зонування.

Відповідно до Закону про зонування, місцеві органи наділяються правом

розробляти і затверджувати в якості обов'язкових для виконання документів місцеві

плани щодо зонування. Закони про зонування більшості штатів розроблені на

основі модельного «Стандартного уповноважує законуштату про зонування», тому

їх зміст багато в чому ідентично. У багатьох штатах існують спеціальні закони про

зонування. Їх приймають, коли необхідно розширити повноваження місцевої влади

або потрібно законодавчо закріпити нові види зонування без зміни існуючих

законів.

У деяких штатах існують штатні та регіональні планувальні агентства, які

виконують консультативні та координаційні функції. Правом самостійно

здійснювати зонування ці агентства наділені рідко, зазвичай це стосується

затоплюваних, природоохоронних та інших територій критичного стану.

Конституція штату і уповноважує закон наділяють муніципалітети правом

розробляти і затверджувати власні закони і документи в області зонування земель.

У США найбільш поширеними видами зон є житлова, комерційна та

промислова. Земля за межами поселення може бути зонована як

сільськогосподарська.

Відносно всіх земельних ділянок в межах однієї зони встановлюють єдиний

правовий режим, в рамках якого по кожній зоні дають:

- перелік основних допоміжних і тимчасових посвідок використання землі і

будівель;

- граничні розміри площі ділянки;
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- обмеження розмірів будівель і їх розміщення на ділянці,

- щільності забудови,

- співвідношення площі житлової забудови і відкритих просторів,

- умови доступу до доріг, інженерних мереж і ін.

На території сусідньої зони можуть бути дозволені інші види використання

нерухомості та граничні розміри земельних ділянок.

До числа параметрів земельної ділянки, які відображають на плані зонування

території, відносяться:

- мінімальний розмір земельної ділянки,

- мінімальна протяжність (довжина) з боку вулиці,

- гранична висота забудови,

- мінімальний відступ об'єктів нерухомості від кордону ділянки,

- максимальний відсоток площі зайнятого будівлею (будовою, спорудою)

земельної ділянки,

- мінімальна або максимальна площа всіх приміщень будівлі в

співвідношенні до розміру земельної ділянки (співвідношення сумарної площі всіх

приміщень до площі ділянки),

- сумісність будівель з точки зору естетико-архітектурних вимог.

Істотні зміни і доповнення в зональний план служать поправкою чинного

закону, і тому можуть бути прийняті тільки законодавчим органом. Поправки

можуть бути двох видів: приватна зміна карти зонування (переклад ділянки з однієї

зони в іншу) і загальна зміна параметрів землеустрою та забудови усередині зони.

При приватній поправці потрібно повідомлення всіх власників земельних

ділянок, розташованих на певній відстані від ділянки (в середньому 150-200 м),

власник якого ініціює «перезонування». Подача петиції про загальну поправці

вимагає оголошення в засобах масової інформації аналогічного оприлюдненому

при затвердженні ордонанса.

Подання спеціальних дозволів і звільнення від вимог зонального плану

здійснюють після подачі прохання, задовольняє в адміністративному порядку.

Процедуру їх проведення встановлюють в законі про зонування землі і
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конкретизують в нормах діяльності ради з апеляцій та комісій щодо зонування, які

створюють на підставі зонального плану про зонування. У разі незгоди з рішенням

ради (комісії) особа, яка подала петицію, може звертатися до суду.

Внесення змін до правової режим земельних ділянок в межах зони може бути

забезпечене різними способами, в тому числі у вигляді відхилення, умовного

використання, виключення і зміни зонування.

«Умовне використання», наприклад, може бути дозволено в тому випадку,

коли існують певні умови, без виконання яких дозвіл даного використання може

порушити інтереси інших осіб. Дозвіл про «відхилення», «умовному використанні»

і «виключення» приймають щодо окремої ділянки, і може бути оскаржене в суді.

Зміна зонування (перезонування), як правило, змінює види використання

земельних ділянок в межах всієї зони. Однак можливі випадки, коли перезонування

дозволено щодо окремої ділянки в обмін на угоду з власником про вчинення ним

певних дій, спрямованих на досягнення суспільних (публічних) інтересів або

власник бере на себе зобов'язання використовувати ділянку в майбутньому тільки

певним чином. Останній вид перезонування отримав назву «контрактного

зонування» (зонування на основі угоди). Рішення про перезонування також може

бути оскаржене в суді.

Нормативні акти про зонування територій можуть передбачати виділення

сільськогосподарських зон з особливим режимом використання земельних ділянок,

а також містити екологічні вимоги до ведення сільськогосподарського

виробництва. Так, відповідно до Закону міста Лонмідоу штату Массачусетс 1998

«Про зонування» (з змінами) виділяються зони підприємницького призначення,

житлової забудови і сільськогосподарські зони з встановленням обмежень на

порядок забудови земельної ділянки. Секція «E» Закону визначає, що

сільськогосподарські зони використовуються для землеробства, випасу худоби,

городництва і садівництва, при цьому допускається будівництво індивідуальних

житлових будинків і споруд, призначених для потреб сільського господарства [5].

Аналогічні положення передбачаються в Законі міста Мілфорд штатуМассачусетс

1940 «Про зонування» (зі змінами 2010 року), де додатково встановлюються вимоги
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до безпеки ведення сільськогосподарського виробництва в частині недопущення

ерозії грунту і небезпечної концентрації пестицидів (п. 7.4.5) [6].

Намою думку, дуже корисним є досвід інших країн – держав з багаторічними

традиціями в сфері земельних відносин.

Структура земельного фонду планети постійно змінюється під впливом двох

протилежних процесів. Один – боротьба людства за розширення земель, придатних

для проживання та сільськогосподарського використання (освоєння перелогових

земель, меліорація, осушення, зрошення, освоєння прибережних ділянок морів),

другий – погіршення земель, вилучення їх з сільськогосподарського обороту в

результаті ерозії, опустелювання, промислової та транспортної забудови, відкритої

розробки корисних копалин, заболочування, засолення. Другий процес йде більш

швидкими темпами. Тому головна проблема світового земельного фонду –

деградація сільськогосподарських земель, в результаті якої відбувається помітне

скорочення оброблюваних земель, що припадають на душу населення, а

«навантаження» на них весь час зростає.

У багатьох країнах робляться зусилля щодо збереження земельного фонду і

поліпшення його структури. У регіональному та глобальному аспекті вони все

більш координуються спеціалізованими органами ООН – ЮНЕСКО, ФАО

(Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) та ін.

Як показує не тільки зарубіжний, а й сучасний вітчизняний досвід, саме

земельні ресурси сьогодні є довгостроковим фактором конкурентоспроможності та

виживання країни. В умовах нестабільності української економіки та фінансового

ринку, відвертої нерозвиненості та слабкості вітчизняного банківського сектору для

організації однієї з найбільш складних і водночас життєво важливих і необхідних

задач, є завдання створення і забезпечення ефективного функціонування системи

ефективного управління земельними ресурсами, зокрема визначення цільового

призначення земельних ділянок.

Отже, керуючись отриманими даними з досвіду трьох країн, можна зробити

висновок, що для більш ефективного керування земельними відносинами потрібно

створити незалежний орган у кожній області, який в дуже короткий термін буде
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вирішувати усі земельні питання, складати план розвитку кожної ділянки землі,

нести відповідальність за винесені рішення, саме так як це відбувається у Іспанії,

Республіки Білорусь та США.
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