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ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ
Бражко С.В., akimdzk@ukr.net
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Геодезичні роботи є складовою частиною інвентаризації та межування земель.
Зазвичай інвентаризацію проводять, якщо правовстановлюючі документи на земельні
ділянки відсутні або не є повними, земельні ділянки не відповідають їх фактичному місцю
розташування і площі, змінився власник прав земельних ділянок. також інвентаризація
проводиться у разі, якщо виникає загроза появи процесів, що впливають негативно на стан
земель, щодо груп земельних ділянок або на окремих земельних ділянках (правова
інвентаризація земельних ділянок і об'єктів нерухомості при будівництві нових об'єктів
нерухомості і автомобільних доріг). при проведенні реорганізації юридичної особи
інвентаризація проводиться обов'язково для складання розподільчого балансу або договору
про приєднання (злиття).
Матеріали інвентаризації, затверджені в установленому порядку - це база для
складання дійсних правовстановлюючих документів, узгодження та закріплення меж
земельних ділянок, ведення межування і подальшого проходження державного кадастрового
обліку.
Підставою для проведення інвентаризації земель є Постанова адміністрації району,
міста про проведення інвентаризації земель населеного пункту, опубліковане в засобах
масової інформації.
Інвентаризація земель проводиться для уточнення або встановлення місця
розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж (без закріплення на місцевості), виявлення
невикористовуваних, чи нераціонально використовуваних або таких, що використовуються
не за цільовим призначенням і не відповідно до дозволеним використанням земельних
ділянок, інших характеристик земель.
Інвентаризація земель може проводитися на території України, на територіях
муніципальних утворень та інших адміністративно - територіальних утворень, на землях
окремих категорій, в територіальних зонах, в яких існує загроза виникнення процесів, які
впливають на стан земель, щодо груп земельних ділянок або на окремих земельних ділянках.
Як правило, інвентаризація проводиться за відсутності чи неповноті законодавчих
документів на земельні ділянки, невідповідність їх фактичного розташування і площі, зміни
правовласників земельних ділянок. Процедура інвентаризації обов’язкова при проведенні
реорганізації юридичної особи для складання розділового балансу або договору про
приєднання (злиття).
Всі роботи по інвентаризації земель населених пунктів технологічно розбиваються на
три етапи: підготовчий, виробничий, камеральний.
За результатами інвентаризації формується справа з землеустрою (звіт), що містить
необхідні землевпорядні документи і карту (план) території, на якій відображені
розташування, розміри, межі земельних ділянок, межі обмежених у використанні частин, а
також міцно пов'язані з землею об'єкти нерухомості.
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