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ПЕРЕДМОВА 
 

Земля – незамінне і неоціниме багатство будь‐якого суспільст‐
ва.  Вона  є  основним  природним  ресурсом,  матеріальною  умовою 
життя і діяльності людей, базою для розміщення і розвитку всіх га‐
лузей  народного  господарства,  головним  засобом  виробництва  у 
сільському  і  лісовому  господарствах.  Отже,  ефективний  розвиток 
економіки неможливий без організації раціонального використан‐
ня й охорони землі. Важливу роль у цьому процесі відіграє землеу‐
стрій,  який дозволяє  за допомогою системи правових,  інженерно‐
технічних, економічних і юридичних заходів організувати екологіч‐
но й економічно доцільне використання земель, забезпечити ефек‐
тивну організацію території та розміщення виробництва. 

Перед суспільством постало складне завдання: так організува‐
ти використання земель, щоб, з одного боку, зупинити процеси де‐
градації  ґрунтів,  здійснити  їх  відновлення  і  поліпшення,  а  з  іншо‐
го – забезпечити підвищення ефективності виробництва за рахунок 
організації  раціонального  землеволодіння  і  землекористування. 
Воно може бути вирішене тільки в ході землеустрою, головна мета 
якого  –  організація  раціонального  використання  і  охорони  землі, 
створення  сприятливого  екологічного  середовища,  поліпшення 
природних ландшафтів та реалізація земельного законодавства. 

Стандартизація за умов ринкової економіки, розвитку міжна‐
родної  торгівлі  і  споріднених  з  нею  видів  діяльності,  науково‐
технічного  прогресу  є  унікальною  сферою  суспільної  діяльності. 
Вона  синтезує  в  собі  наукові,  технічні,  господарські,  економічні, 
юридичні, естетичні і політичні аспекти. Крім того, важливими ас‐
пектами  залишаються  різні  проблеми  охорони  середовища  для 
проживання,  наприклад:  розробка  методик  вимірів  концентрації 
забруднювальних речовин в обʹєктах природного середовища; вста‐
новлення єдиних систем документації; розробка систем стандартів, 
гармонізованих з міжнародними. Такі завдання, залежно від їх змі‐
сту, можливо вирішувати тільки в масштабах країни.  

Зміст наукової дисципліни «Стандартизація та нормування у 
землеустрої»  складають  теоретичні,  методологічні,  методичні  й 
прикладні  проблеми  нормативного  та  нормативно‐технічного  ре‐
гулювання розробки документації із землеустрою, організації раці‐
онального використання, охорони  і відтворення земельного потен‐
ціалу  та  навколишнього  природного  середовища,  забезпечення 
екологічної безпеки розвитку землекористування і життєдіяльності 
людини.  Метою  дисципліни  є:  формування  загальних  знань  із  
стандартизації  та  нормування  у  землеустрої щодо  збереження  зе‐
мельних  ресурсів,  підвищення  родючості  ґрунтів,  упровадження  і 
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розвитку  сталого  землекористування,  охорони  земель  та  довкілля 
загалом; визначення основних цілей і завдань у сфері регламентації 
антропогенних навантажень на агроекосистеми взагалі та земельні 
ресурси зокрема; визначення структури та механізмів формування і 
функціонування  системи  стандартизації  та нормування  (ССН);  ви‐
значення  першочергових  завдань  щодо  створення  ССН;  забезпе‐
чення державного управління процесом створення нових і перегля‐
ду  чинних  міждержавних,  національних  та  галузевих  стандартів  і 
нормативів  стосовно  землеустрою,  сталого  землекористування  та 
охорони земель. 

Стандартизація  та  нормування  у  землеустрої  як  навчальна  
дисципліна має  за мету  забезпечення  студентів  знаннями  у  галузі 
стандартизації, уміннями та навичками, необхідними для виконан‐
ня  завдань  для  досягнення  оптимального  ступеня  впорядкування 
раціонального  використання  земельних  ресурсів,  охорони  земель 
та  навколишнього  природного  середовища,  володіння  інформаці‐
єю про стан земельних ресурсів та довкілля, прийняття правильних 
проектних і управлінських рішень. Землевпорядні дії здійснюються 
в  певному  порядку  і  послідовності,  мають  встановлений  законом 
порядок, який включає підготовчі роботи, складання, розгляд  і за‐
твердження проекту, перенесення його в натуру, оформлення і ви‐
дачу документів,  авторський нагляд. Складання проектів землеуст‐
рою посідає тут ключове місце. Це найбільш трудомістка, складна і 
відповідальна робота,  оскільки проект організації  території  визна‐
чає правовий режим та напрями використання і охорони земель на 
багато років вперед. 

Складність  і  різноманітність питань,  які  вирішуються під час 
складання  проектів  землеустрою,  створили  передумови  розробки 
теоретичних  основ  наукової  дисципліни  «Стандартизація  та  нор‐
мування у землеустрої», і отже, сформували її предмет. Проблемам 
теоретико‐методологічного та методичного обґрунтування стандар‐
тизації і нормування у землеустрої та його розвитку за умов ринко‐
вої економіки і присвячений цей навчальний посібник. 

Відгуки і пропозиції просимо надсилати на адресу авторів. 
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РОЗДІЛ 1  
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ  

ТА НОРМУВАННЯ 
1.1. Сутність, принципи, мета і завдання стандартизації  
та нормування  
1.2. Види стандартизації та нормування  
1.3. Правові основи стандартизації  
1.4. Основні поняття та їх визначення  

Нормування,  особливо  у  сфері  землеустрою  та  охорони  зе‐
мель, може розглядатися у широкому й  вузькому значенні. У ши‐
рокому значенні нормування – це встановлення землевпорядних та 
екологічних нормативів.  

Норматив (з лат. normatio – впорядкування) – граничний кіль‐
кісний показник якоїсь величини, який міститься у нор‐
мах земельного або екологічного права чи встановлюєть‐
ся на їх підставі.  

У такому значенні нормування у сфері землеустрою та охоро‐
ни земель охоплює всі кількісні показники, що містяться в земель‐
ному та екологічному законодавстві. Але у межах цього посібника 
нас цікавить нормування у вузькому значенні – як окрема функція 
управління у галузі використання  і охорони земель. Саме так нор‐
мування  і  стандартизація  у  сфері  землеустрою  та  охорони  земель 
розглядаються у Земельному кодексі України (2001), Законах Украї‐
ни «Про землеустрій» та «Про охорону земель». 

Як  функція  управління  нормування  у  сфері  землеустрою  та 
охорони земель являє собою обмеження негативного впливу на зе‐
мельні ресурси та довкілля через установлення обов’язкових еколо‐
гічних,  технологічних  та  інших  нормативів  такого  впливу. 
Обов’язковість  дотримання  нормативів  у  сфері  землеустрою  та 
охорони земель є однією з важливих засад земельного та екологіч‐
ного права, що закріплена у земельному законодавстві. Це означає, 
що  деякі  нормативи  у  сфері  землеустрою  та  охорони  земель  мо‐
жуть міститися  тільки у нормативно‐правових  актах,  правових  ак‐
тах управління чи договорах, що мають обов’язковий характер для 
сторін. Проте  такі  нормативи у  сфері  землеустрою та  охорони  зе‐
мель не можуть бути в актах рекомендаційного характеру, таких як 
державні стандарти України (ДСТУ) чи державні будівельні норми 
(ДБН). Слід  звернути увагу на  те, що  земельне  та  екологічне  зако‐
нодавство не передбачає повної відмови від екологічно небезпечної 
діяльності:  діяльність,  що  забруднює  чи  справляє  інший  негатив‐
ний вплив на довкілля може бути правомірною, якщо до того ж до‐
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тримуються  екологічні  нормативи.  Такі  нормативи  встановлюють 
критерії безпечності використання земель і довкілля та визначають 
гранично допустимі показники негативного впливу на землекорис‐
тування щодо екологічно небезпечної діяльності. 

Із функцією нормування у сфері землеустрою та охорони зе‐
мель тісно зв’язана функція стандартизації, яка являє собою техніч‐
не  регулювання  сталого  землекористування  та  природоохоронних 
заходів шляхом прийняття  спеціальних  нормативно‐технічних  до‐
кументів. Стандартизацію у сфері землеустрою та охорони земель 
ми розглядаємо ширше  за  власне  стандартизацію:  вона  не  вичер‐
пується  прийняттям  національних  стандартів  України,  але  охоп‐
лює також інші засоби технічного регулювання: документації із зе‐
млеустрою,  норми  відведення  земель,  державні  будівельні  норми 
(ДБН),  державні  нормативні  акти  з  охорони праці  (ДНАОП),  дер‐
жавні санітарні норми і правила (ДСН), норми та правила з радіа‐
ційної  безпеки  (НП)  тощо.  Зв’язок  нормування  у  сфері  землеуст‐
рою  та  охорони  земель  й  стандартизації  виражається  у  тому,  що 
нормативи можуть міститися  у  нормативно‐технічних  документах 
обов’язкового характеру (нормативні акти Кабінету Міністрів Укра‐
їни та центральних органів виконавчої влади, національні правила). 
Проте  стандартизація  у  сфері  землеустрою та охорони  земель пе‐
редбачає не тільки і не стільки встановлення нормативів у нормати‐
вно‐технічних документах, але й технічне регулювання якості доку‐
ментації  із землеустрою та земле‐ і природоохоронних заходів, зо‐
крема, шляхом установлення рекомендаційних норм  (ДСТУ, ДБН, 
галузевих стандартів). Тому докорінна зміна економічних відносин 
потребує  створення  відповідних правових  основ  і  суттєвого перег‐
ляду ставлення до самої стандартизації. 

 
1.1. Сутність, принципи, мета і завдання стандартизації  
та нормування 
 
Згідно із міжнародним стандартом ISO/ІЕS: «Стандартизація – 

діяльність,  яка  спрямована  на  досягнення  оптимального  ступеня 
впорядкування у певній галузі шляхом установлення положень для 
загального  і  багатократного  використання щодо реально  існуючих 
або перспективних завдань». 

Предмет стандартизації – технічне законодавство та норма‐
тивні документи регламентації процесів, методів, способів, правил 
життєдіяльності людини. 

Субʹєкти  стандартизації.  Законодавством  України  встанов‐
лено такі суб’єкти стандартизації: 

• центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації; 
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• рада стандартизації; 
• технічні комітети стандартизації; 
• інші субʹєкти, що займаються стандартизацією. 
За  поданням  центрального  органу  виконавчої  влади  у  сфері 

стандартизації  Кабінет  Міністрів  України  уповноважує  централь‐
ний орган виконавчої влади у сфері будівництва та промисловості 
будівельних  матеріалів  (далі  –  Держбуд  України)  організовувати, 
розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати та ви‐
знавати такими, що втратили чинність, національні стандарти у га‐
лузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів. 

Повноваження та функції субʹєктів стандартизації встановлю‐
ють  законодавством,  положеннями  та  статутними  документами 
цих субʹєктів. 

 Обʹєкти стандартизації   – це продукція, процеси та послу‐
ги,  зокрема матеріали,  їхні  складники,  устаткування,  системи,  їхня 
сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність. 

Найважливіші обʹєкти стандартизації такі: 
1) організаційно‐методичні  та  загальнотехнічні  обʹєкти,  

зокрема: 
а) організація проведення робіт із стандартизації; 
б) термінологічні системи різних галузей знань та діяльності; 
в) класифікація та кодування інформації; 

2) методи випробовування  (аналізування),  системи та методи 
забезпечування якості, контролювання якості та керування якістю; 

3) метрологічне забезпечення (захист громадян і національної 
економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювання); 

4) системи фізичних величин та одиниць вимірювання; 
5) стандартні  довідкові  дані  про  фізичні  сталі  та  властивості 

речовин і матеріалів; 
6) системи  технічної  та  іншої  документації  загального  засто‐

совування; 
7)  умовні позначки, зокрема, графічні та їхні системи, розмі‐

рні геометричні системи (допуски, посадки, геометрія поверхні то‐
що) та їх контролювання; 

8)  інформаційні  технології,  зокрема,  програмні  та  технічні 
засоби інформаційних систем загальної визначеності; 

9)  продукція, призначена для використовування у різних ви‐
дах економічної діяльності, та для державних закупівель і широкого 
вжитку; 

10)  системи  та  господарські  обʹєкти,  які  мають  важливе  зна‐
чення та їхні складники, зокрема транспорт, звʹязок, енергосистема, 
використання природних ресурсів тощо; 



 

 8

11)  вимоги щодо захисту прав споживачів, охорони праці, ер‐
гономіки,  технічної естетики, охорони навколишнього природного 
середовища; 

12)  будівельні  матеріали,  процеси,  типові  деталі  та  будинки, 
системи функціонального забезпечення будинків, складні будівель‐
ні споруди та методи контролю у будівництві; 

13)  потреби  оборони,  мобілізаційної  готовності  та  державної 
безпеки. 

Стандарт  може  стосуватися  обʹєкта  загалом  або  лише  окре‐
мих його частин чи певних аспектів. 

Державні  стандарти  розробляють  на  обʹєкти  міжгалузевого 
застосування,  які необхідні для єдності  і  взаємозвʹязку  в різних  га‐
лузях науки і техніки, виробництва, відпочинку, охорони довкілля, 
сировини: організація проведення робіт  з  стандартизації;  терміно‐
логічні системи різних галузей знань та діяльності; класифікація та 
керування техніко‐економічної  та  соціальної  інформації;  системи  і 
методи забезпечення якості та контролю якості (вимірювання, ана‐
ліз),  методи  випробувань;  вимоги  техніки  безпеки,  гігієни  праці, 
охорона навколишнього природного середовища,  вимоги до вико‐
ристання природних, зокрема і земельних ресурсів, оборона країни 
тощо; обʹєкти державних соціально‐економічних та державних на‐
уково‐технічних  програм.  Обʹєктами  галузевої  стандартизації  мо‐
жуть бути прилади,  вироби,  окремі  види продукції,  тобто вироби 
обмеженого  використання.  Існують  також  стандарти окремих під‐
приємств,  наприклад,  нормативні  документи у  галузі  організації  і 
управління виробництвом та якості продукції. 

Основні принципи стандартизації: 
1) врахування  рівня  розвитку  науки  і  техніки,  екологічних  ви‐

мог,  економічної доцільності й ефективності  технологічних процесів 
для виробника, вигоди та безпеки для споживача і держави загалом; 

2) гармонізація  нормативних  документів  із  стандартизації  з 
міжнародними,  регіональними  і  національними  стандартами  ін‐
ших країн; забезпечення відповідності вимог нормативних докуме‐
нтів актам законодавства; 

3) участь у розробленні нормативних документів усіх зацікав‐
лених  сторін  (розробник,  виробник,  споживач);  взаємозвʹязок  і  уз‐
годженість нормативних документів усіх рівнів; придатність норма‐
тивних документів для сертифікації і продукції; 

4) відкритість інформації про чинні стандарти і програми ро‐
біт зі стандартизації з урахуванням вимог чинного законодавства; 

5) відповідність комплексів  (систем)  стандартів  складу та вза‐
ємозвʹязкам  обʹєктів  стандартизації  для  певної  галузі,  раціональ‐
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ність,  несуперечність  та  обґрунтованість  вимог  стандартів,  можли‐
вість їх перевірки; 

6) застосування  інформаційних  систем  і  технологій  у  галузі 
стандартизації. 

Мета  та  основні  завдання  стандартизації  знаходяться  у  логіч‐
ному взаємозвʹязку з рівнем розвитку країни та спрямовані на вирі‐
шення питань міжнародного співробітництва, внутрішнього розви‐
тку країни та розвитку самої системи стандартизації.  

Мета стандартизації: 
• установити  положення,  що  забезпечують  відповідність 

обʹєкта стандартизації своїй визначеності та безпечність його щодо 
життя чи здоровʹя людей, тварин, рослин, а також майна й охорони 
навколишнього природного середовища; 

• створити умови для раціонального  застосування  всіх  видів 
національних ресурсів; 

• сприяти усуненню технічних барʹєрів у торгівлі, підвищити 
конкурентоспроможність  продукції,  робіт  та  послуг  відповідно  до 
рівня розвитку науки, техніки і технологій. 

Завдання стандартизації: 
1) забезпечувати  продукцію,  процеси  та  послуги  стосовно 

життя, здоровʹя та майна людей, тварин, рослин, довкілля; 
2) захищати та зберігати майно і продукцію, зокрема під час 

їх транспортування чи зберігання; 
3) досягати високої якості продукції, процесів та послуг, відпові‐

дної до рівня розвитку науки, техніки, технологій і потреб людей; 
4) реалізувати права споживачів; 
5) забезпечувати  технічну  та  інформаційну  сумісність  і  взає‐

мозамінність; 
6) досягати збіжності результатів контролю; 
7) установлювати  оптимальні  вимоги  до  суспільно  важливих 

продукції, процесів та послуг; 
8) ощаджувати  всі  види  ресурсів,  поліпшувати  техніко‐

економічні показники виробництва; 
9) упроваджувати новітні  технології,  оновлювати  виробницт‐

во та підвищувати його продуктивність; 
10) забезпечувати господарські обʹєкти, складні технічні систе‐

ми з урахуванням допустимого ризику виникнення природних і те‐
хногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій; 

11) розвивати міжнародне та регіональне співробітництво; 
        12) усувати технічні барʹєри у торгівлі. 

 
 
 



 

 10

1.2. Види стандартизації та нормування 
 
Відповідно до специфіки стандартизації та змісту вимог, стан‐

дартизацію поділяють на такі види (рис. 1.1). 
 

 
Рис. 1.1. Характеристика видів стандартизації 

 
Міжнародна  стандартизація –  стандартизація,  участь  в  якій  

доступна для відповідних органів всіх країн. 
Регіональна  стандартизація  –  стандартизація,  участь  в  якій 

доступна для відповідних органів країн лише одного географічного 
або економічного регіону. 

Національна  стандартизація  –  стандартизація,  яка  прово‐
диться на рівні однієї певної країни. 

Галузева  стандартизація  –  стандартизація,  яка  проводиться 
на рівні однієї конкретної галузі виробництва. 

Комплексна стандартизація –   стандартизація, за якої здійс‐
нюється цілеспрямоване і планомірне встановлення і використання 
системи  взаємозвʹязаних  вимог  як  до  самого  обʹєкта  комплексної 
стандартизації  загалом,  так  і  його  основних  елементів  для  опти‐
мального вирішення конкретної проблеми, 

Випереджувальна  стандартизація  –  стандартизація,  за  якої 
встановлюються  підвищені  вимоги  відносно  вже  досягнутих  на 
практиці норм і вимог до обʹєктів стандартизації, які, згідно з про‐
гнозами, будуть оптимальними в майбутньому. 

Випереджувальна 
стандартизація

Комплексна 
стандартизація

Галузева стандартизація

Національна 
стандартизація

Регіональна 
стандартизація

Міжнародна 
стандартизація

За змістом вимог 
з стандартизації

За специфікацією 
об’єкта стандартизації

Види стандартизації
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Слід  розрізняти  поняття  стандартизації  і  стандарту.  Якщо 
стандартизація  –  це  діяльність,  то  стандарт  –  це  нормативний  до‐
кумент. 

Стандарт – створений на основі консенсусу та ухвалений ви‐
знаним органом нормативний документ, що встановлює 
для  загального  і  багаторазового  користування  правила, 
настановні вказівки або характеристики різного виду ді‐
яльності чи її результатів і який є спрямованим на дося‐
гнення  оптимального  ступеня  впорядкованості  у  певній 
сфері та доступним широкому колу користувачів.  

Види  стандартів. Відповідно  до  специфіки  обʹєкта  стандар‐
тизації, складу та змісту вимог, установлених для нього, для різних 
категорій  нормативних  документів  з  стандартизації  розробляють 
стандарти таких видів (рис. 1.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Логічна схема видів стандартів 
 

Міжнародний  стандарт  –  стандарт,  прийнятий  міжнарод‐
ною організацією зі стандартизації. 

Регіональний стандарт – стандарт, прийнятий регіональною 
організацією зі стандартизації.   

Види стандартів

Міжнародний 
стандарт 

Регіональний 
стандарт 

Міждержавний 
стандарт (ГОСТ) 

Національний 
стандарт 

Основоположні 
стандарти 

Стандарти на 
продукцію, послуги 

Стандарти 
на процеси 

Стандарти на методи
контролю (випробу‐
вань, вимірювань, 

аналізу) 
Галузевий стандарт

Стандарти організації 
(підприємств)
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Міждержавний стандарт (ГОСТ) – стандарт, прийнятий кра‐
їнами СНД, що приєдналися до Угоди про проведення погодженої 
політики  в  галузі  стандартизації,  метрології  і  сертифікації,  і  який 
застосовується ними безпосередньо. 

Національний  стандарт  –  стандарт,  прийнятий  національ‐
ним органом з стандартизації. 

Галузевий  стандарт  –  стандарт,  прийнятий  галузевим  орга‐
ном зі стандартизації на рівні однієї конкретної галузі виробництва. 

Стандарти  організації  (підприємств)  –  стандарти,  прийняті 
службою  стандартизації  конкретного  підприємства,  організації, 
обʹєднання, установи для цих обʹєктів. 

Основоположні  стандарти  встановлюють:  організаційно‐
методичні  та  загальнотехнічні  положення  для  визначеної  галузі 
стандартизації;  терміни та  визначання;  загальнотехнічні  вимоги  та 
правила; норми, що забезпечують впорядкованість, сумісність, вза‐
ємозвʹязок та взаємоузгодження різних видів технічної та виробни‐
чої діяльності під час розроблення‐виготовлення,  транспортування 
та  утилізації  продукції;  норми,  що  забезпечують  охорону  навко‐
лишнього природного середовища. 

Стандарти  на  продукцію,  послуги  встановлюють  вимоги  до 
груп однорідної  або  конкретної продукції,  послуги,  які  забезпечу‐
ють її відповідність своєму призначенню. 

Стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послі‐
довності  та методів  (засобів, режимів, норм)  виконання різних робіт 
(операцій) у процесах, що використовуються у різних видах діяльнос‐
ті та забезпечують відповідність процесу його призначення. 

Стандарти на методи контролю (випробувань, вимірювань, 
аналізу)  встановлюють  послідовність  робіт,  операцій,  способи 
(правила, режими, норми) і технічні засоби їх виконання для різних 
видів та обʹєктів контролю продукції, процесів, послуг. 

Стандарти  та  технічні  умови  повинні  використовуватися 
на всіх стадіях життєвого циклу продукції. 

Національні  стандарти  на  території  України  застосовують 
всі  підприємства  незалежно  від  форм  власності  підпорядкування: 
громадяни – субʹєкти підприємницької діяльності; міністерства (ві‐
домства),  органи  державної  виконавчої  влади,  на  діяльність  яких 
поширюється їх дія. 

Галузеві  стандарти  на  території  України  застосовують  для 
організацій  (підприємств, установ) сфери управління органу, який 
їх затвердив, та їхні підприємства – суміжники, а також на доброві‐
льних засадах інші підприємства та громадяни – субʹєкти підприє‐
мницької діяльності. 
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Стандарти  науково‐технічних  та  інженерних  товариств 
(спілок)  застосовують  добровільно  підприємства,  окремі  громадя‐
ни – субʹєкти підприємницької діяльності, які вважають доцільним 
використовувати нові передові засоби, технології, методи і т.ін., ви‐
моги до яких містяться в цих стандартах. Використання таких стан‐
дартів для виготовлення продукції можливо лише за згодою замов‐
ника  або  споживача цієї  продукції, що  закріплено  договором  або 
іншою угодою. 

Технічні умови  використовують: підприємства незалежно від 
форми  власності  і  підлеглості,  громадяни  –  субʹєкти  підприємни‐
цької діяльності за договірними зобовʹязаннями або ліцензіями на 
право виготовлення та реалізації продукції (надання послуг). 

Стандарти організацій (підприємства) застосовують лише на 
конкретному  підприємстві  та  на  підприємствах,  що  входять  до 
складу обʹєднань (концерни, асоціації), які затвердили ці стандарти. 

Міжнародні,  міждержавні та  регіональні  стандарти,  націо‐
нальні  стандарти  інших  країн  застосовуються  в  Україні  в межах  її 
міжнародних  договорів  за  порядком,  який  встановлює  Держстан‐
дарт України. Дозволяється застосування цих стандартів та станда‐
ртів  фірм  інших  країн  для  виготовлення  й  поставки  продукції  на 
експорт за пропозиціями споживачів (замовників) цих країн на до‐
говірних  засадах  і  відповідно  до    міжнародного  законодавства  у 
сфері захисту авторських прав. 

У разі поставки продукції на експорт відповідно до вимог між‐
народних  регіональних  та  національних  стандартів  інших  країн  або 
стандартів  фірм  зарубіжних  країн,  які  встановлені  у  контрактах  на 
поставку  за  пропозицією  споживача  (замовника),  слід  виконувати 
обовʹязкові  вимоги  державних  стандартів  України  під  виготовлення 
продукції, її зберігання та транспортування територією України. 

Продукція підприємств України або громадян – субʹєктів під‐
приємницької  діяльності  не  підлягає  реалізації  за  призначенням, 
якщо вона не відповідає обовʹязковим вимогам, передбаченим чин‐
ними стандартами або технічними умовами. 

Продукція,  яка  імпортується,  повинна  відповідати обовʹязко‐
вим  вимогам  державних  або  галузевих  стандартів  України  щодо 
безпеки та охорони навколишнього середовища. 

 
1.3. Правові основи стандартизації та нормування 
 
Державну політику у сфері стандартизації визначають закони 

України та інші нормативно‐правові акти. Принципові положення 
державної системи стандартизації відображені в декретах Кабінету 
Міністрів України: 
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Декрет Кабінету Міністрів України «Про  стандартизацію  і  сер‐
тифікацію»  від  10.05.1993  р.,  який  визначає  правові  та  економічні 
основи систем стандартизації та сертифікації, встановлює організа‐
ційні  форми  їх  функціонування  на  території  України  і  розглядає 
державну  систему  стандартизації,  її  мету  і  принципи  управління, 
форми  та  загальні  організаційно‐технічні  правила  виконання  всіх 
робіт  із  стандартизації,  основні  принципи  стандартизації;  норма‐
тивні документи із стандартизації та вимоги до них – категорії нор‐
мативних  документів  із  стандартизації,  державні  стандарти Украї‐
ни, галузеві стандарти, стандарти науково‐технічних та інженерних 
товариств і спілок, технічні умови і стандарти підприємств, відпові‐
дальність за розроблення і затвердження нормативних документів, 
використання  нормативних  документів;  організацію  робіт  із  стан‐
дартизації – управління діяльністю у сфері стандартизації, технічні 
комітети з стандартизації,  інформаційне забезпечення робіт із ста‐
ндартизації;  фінансування  робіт  із  стандартизації,  стимулювання 
застосування державних  стандартів –  джерела фінансування,  вико‐
ристання  коштів,  одержаних  від  реалізації  стандартів,  міжнародні 
відносини  у  сфері  стандартизації,  участь  Державного  комітету 
України  з  стандартизації,  метрології  та  сертифікації  у  міжнарод‐
ному співробітництві у сфері стандартизації, міжнародні договори. 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за до‐
держанням  стандартів,  норм  і  правил  та  відповідальність  за  їх  пору‐
шення»  від 08.04.1993, який встановлює правові основи державного 
нагляду за додержанням стандартів, норм і правил субʹєктами під‐
приємницької діяльності  визначає  їх  відповідальність  за порушен‐
ня цих стандартів, норм і правил та розглядає визначання термінів, 
що  вживаються  в Декреті –  продукція,  якість  продукції,  стандарт, 
норми, правила; органи державного нагляду та службові особи, які 
здійснюють  держнагляд  –  державні  інспектори,  голова  Держстан‐
дарту,  начальники  управлінь,  директори  центрів  стандартизації; 
обʹєкти  і  форми  державного  нагляду  за  додержанням  стандартів, 
норм  і  правил  –  форми  державного  нагляду,  обʹєкти  державного 
нагляду; функції органів держнагляду,  права,  обовʹязки та  відпові‐
дальність  їх  службових осіб – функції органів  держнагляду,  права, 
обовʹязки та відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності 
за порушення стандартів, норм і правил.  

Інші нормативні документи: 
ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення. 
ДСТУ  1.1‐2001.  Національна  стандартизація.  Стандартизація  та 

суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. 
ДСТУ 1.2:2003. Національна  стандартизація. Правила розроб‐

лення національних нормативних документів. 
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ДСТУ 1.3:2004. Національна стандартизація. Правила побудо‐
ви, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначен‐
ня технічних умов. 

ДСТУ  1.5:2003  Національна  стандартизація.  Правила  побудо‐
ви,  викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних до‐
кументів. 

ДСТУ  1.6‐2004.  Національна  стандартизація.  Правила  реєст‐
рації нормативних документів. 

ДСТУ  1.7‐2001.  Державна  система  стандартизації.  Правила  і 
методи  прийняття  та  застосування  міждержавних  і  регіональних 
стандартів. 

ДСТУ 1.12:2004. Національна стандартизація. Правила ведення 
справ нормативних документів. 

В  Україні  застосовуються  стандарти  Української  РСР,  які  ви‐
користовуються як державні до їх заміни або скасування. Як держа‐
вні  стандарти України  також використовуються  стандарти колиш‐
нього СРСР (ГОСТ), передбачені Угодою про проведення погодже‐
ної  політики  у  сфері  стандартизації,  метрології  та  сертифікації 
(Москва, від 13.03.1992). Слід зазначити використання міжнародних 
стандартів як державних, наприклад стандарти серії ISO 14000. 

 
1.4. Основні поняття та їх визначення 
 
Стандартизація –  діяльність, що полягає у  встановленні по‐

ложень для загального і багаторазового користування стосовно роз‐
вʹязання  існуючих  чи  можливих  проблем  і  спрямована  на  досяг‐
нення оптимального ступеня впорядкованості за таких умов. 

Національна система стандартизації – це  система,  яка  визна‐
чає основну мету і принципи управління, форми та загальні організа‐
ційно‐технічні правила виконання всіх видів робіт із стандартизації. 

Національна  стандартизація  –  стандартизація,  що  прово‐
диться на рівні однієї певної країни. 

Обʹєкт стандартизації – обʹєкт, що має бути застандартизо‐
ваним. 

Галузь стандартизації – сукупність взаємоповʹязаних обʹєктів 
стандартизації. 

Сфера стандартизації –  сфера діяльності, що охоплює взає‐
мозвʹязані обʹєкти стандартизації. 

Рівень стандартизації –  географічно, політично чи економі‐
чно означений ступінь участі у стандартизації. 

Нормативний документ – документ, що встановлює правила, 
загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності 
або їх результатів. 
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Вид нормативного документа – певний складник розподілу до‐
кументів відповідно до специфіки обʹєктів і аспектів стандартизації. 

Комплекс (система) стандартів – сукупність взаємозвʹязаних 
стандартів, що належать до певної  галузі  стандартизації  і  встанов‐
люють взаємоузгоджені вимоги до обʹєктів стандартизації на підс‐
таві загальної мети. 

 
 
 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Сутність, принципи, мета і завдання стандартизації та нормування. 2. Ви‐
ди  стандартизації  та  нормування.  3.  Суб’єкти  стандартизації.  4.  Об’єкти  
стандартизації.5. Основні принципи стандартизації. 6. Правові основи стан‐
дартизації. 7. Мета стандартизації. 8. Завдання стандартизації.9. Види стан‐
дартів.  10.  Основоположні  стандарти.  11.  Національна  стандартизація.  
12.  Міжнародний  стандарт.  13.  Регіональний  стандарт.  14. Міждержавний 
стандарт (ГОСТ). 15. Що таке «Галузевий стандарт»? 16. Що таке  «Націона‐
льний  стандарт»? 17. Основоположні  стандарти. 18. Стандарти на продук‐
цію, послуги. 19. Технічні  умови. 20. Міжнародні, міждержавні  та регіона‐
льні стандарти. 21. Галузь стандартизації. 22. Сфера стандартизації. 23. Що 
таке  «нормативний  документ»?  24.  Стандарт  організації.  25.  Національна 
стандартизація України,  її початок та призначення. 26. Позначення норма‐
тивних  документів.  27.  Організація  робіт  із  стандартизації.  28.  Національ‐
ний стандарт ДСТУ 1.0:2003, його мета, принципи та основні завдання. 
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РОЗДІЛ 2 
 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ 

І ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 
 

2.1. Організація робіт із стандартизації та нормування  
у землеустрої 
2.2. Нормативні документи і порядок їх розроблення 
2.3. Правила позначення нормативних документів 
2.4. Зміст стандартів та технічних умов 
2.5. Концепція єдиної системи нормативно‐правових актів у зем‐
леустрої (ЄСНПАЗ) 
2.6.  Галузева  програма  створення  єдиної  системи  нормативно‐
правових актів у землеустрої (ЄСНПАЗ) 
2.7.  Концепція  системи  стандартизації  та  нормування  у  сфері 
охорони земель (ССНОЗ) 
2.8.  Галузева  програма  стандартизації  та  нормування  охорони  
земель 
2.9. Концепція Єдиної системи нормативно‐правових актів у сфері 
державного земельного кадастру (ЄСНПАДЗК) 
2.10.  Галузева  програма  створення  Єдиної  системи  нормативно‐
правових актів у сфері державного земельного кадастру 
Відповідно  до  статті  23  Закону  України  «Про  землеустрій»  

нормативно‐правові акти з питань здійснення землеустрою встано‐
влюють порядок організації, державні стандарти, норми і правила 
виконання  робіт  із  землеустрою,  їх  склад  і  зміст.  Нормативно‐
правові акти з питань здійснення землеустрою є обовʹязковими до 
виконання всіма субʹєктами землеустрою. 

Державні  стандарти,  норми  і  правила  у  сфері  землеустрою  
відповідно до статті 24 Закону встановлюють комплекс якісних та кі‐
лькісних показників, параметрів, що регламентують розробку і реалі‐
зацію  документації  із  землеустрою  з  урахуванням  екологічних,  еко‐
номічних, соціальних, природно‐кліматичних та інших умов. Держа‐
вні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою розробляються і 
затверджуються в установленому законом порядку. 

Одним  із шляхів  вирішення  проблем  сталого  землекористу‐
вання  є  створення  узгодженої  системи  національних  нормативів  і 
стандартів, норм та нормативів, що повинні забезпечити екологіза‐
цію існуючих нормативних документів і розробку нових життєзда‐
тних екологічних норм  і правил. Створення єдиної державної сис‐
теми стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, використання 
та охорони земель передбачене нормами чинного земельного зако‐
нодавства, а саме: ст. 165 Земельного кодексу України, Закону Укра‐
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їни «Про землеустрій»,  ст. 16, 28, 29, 30 Закону України «Про охо‐
рону  земель»,  ст.  12,  17,  18  Закону  України  «Про  оцінку  земель»,  
п. 11 ст. 4 Положення про Державний комітет України із земельних 
ресурсів,  Указом Президента  України  від  12.01.2009 №5/2009  «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про вико‐
нання рішень Ради національної  безпеки  і  оборони України  з пи‐
тань  регулювання  земельних  відносин,  використання  та  охорони 
земель».  

Зокрема,  п.п.  8  п.  2,  Рішенням  Ради  національної  безпеки  і 
оборони України «Про виконання рішень Ради національної безпе‐
ки  і  оборони  України  з  питань  регулювання  земельних  відносин, 
використання  та  охорони  земель»  визначено  «завершити  розроб‐
лення та у тримісячний строк затвердити: нормативи у сфері охо‐
рони земель та відтворення родючості ґрунтів, нормативно‐технічні 
документи, державні стандарти, норми і правила у сфері землеуст‐
рою,  нормативні  документи  із  стандартизації  у  сфері  охорони  зе‐
мель та відтворення родючості ґрунтів». 

Питанням стандартизації та нормування у сфері землеустрою, 
використання й  охорони  земель присвячено роботи  таких провід‐
них науковців, як С.Ю.Булигін, Г.І.Балюк, Д.С.Добряк, Й.М.Дорош, 
О.П.Канаш,  А.Г.Мартин,  Р.І.Марусенко,  А.М.Мірошниченко, 
Л.Я.Новаковський,  С.О.Осипчук,  А.М.Третяк  та  інших.  Водночас 
залишається  відкритим  питання  розробки  організаційно‐
економічного механізму формування галузевої системи стандарти‐
зації та нормування у сфері сталого аграрного землекористування. 

 
2.1.Організація робіт із стандартизації у землеустрої 
 
Керують  та  координують  діяльність  у  сфері  стандартизації 

центральні органи виконавчої влади в межах  їхньої компетенції та  
закріплених сферах діяльності. 

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації у 
межах своїх повноважень: 

1) забезпечує  здійснення  державної  політики  у  сфері  стан‐
дартизації; 

2) вживає заходів щодо гармонізування розроблюваних наці‐
ональних  стандартів  з  відповідними  міжнародними  (регіональни‐
ми) стандартами; 

3) бере участь у розробленні й узгодженні технічних регламе‐
нтів та інших нормативно‐правових актів з питань стандартизації; 

4) установлює  правила  стосовно  того,  як  треба  розробляти, 
схвалювати,  приймати,  переглядати,  змінювати  та  скасовувати 
чинність національних нормативних документів  (НД),  як  їх  позна‐
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чати,  класифікувати  за  видами  та  іншими  ознаками  кодування  та 
реєстрації; 

5) вживає  заходів  щодо  виконання  зобовʹязань,  зумовлених 
участю в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації; 

6) співпрацює у  сфері  стандартизації  з  відповідними органа‐
ми інших держав; 

7) формує  програму  робіт  із  стандартизації  та  координує  її 
виконання; 

8) вирішує питання щодо створення та припинення діяльнос‐
ті технічних комітетів стандартизації, визначає  їх повноваження та 
порядок створювання; 

9) організовує створення та ведення Національного фонду но‐
рмативних  документів  і Національного  центру міжнародної  інфо‐
рмаційної мережі ISONET WTO; 

10) організовує надання  інформаційних послуг  з питань  стан‐
дартизації. 

Субʹєкти  стандартизації,  які  керують  галузями  (підгалузями) 
розробляють, приймають, змінюють та скасовують стандарти орга‐
нізацій. Роботи  із  стандартизації  стосовно  інформації,  яка має об‐
межений  доступ,  виконують  відповідно  до  Закону  України  «Про 
державну таємницю». 

На технічні комітети покладено функції розробляти, розгля‐
дати та погоджувати міжнародні (регіональні) та національні НД. 

Роботи  із  стандартизації  в  галузі  будівництва  організовує  
Мінбудархітектури України. 

Інформацію про державні і міжнародні стандарти, стандарти 
інших країн,  державні  класифікатори,  органи  з питань  сертифіка‐
ції, довідкові дані різного практичного призначення тощо забезпе‐
чує ДКТРСП України. До системи ДКТРСП України належать нау‐
ково‐дослідні  інститути,  приладобудівні  заводи,  територіальні 
центри,  навчальні  заклади. ДКТРСП України координує діяльність 
118 технічних комітетів із стандартизації, 134 органів із сертифікації 
продукції, систем якості та послуг, 600 випробувальних центрів (ла‐
бораторій). 

Детальні  вимоги  з  питань  організації  робіт  із  стандартизації 
наведено у ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні по‐
ложення  та ДСТУ  1.2:2003.  Національна  стандартизація.  Порядок 
розроблення національних нормативних документів та інших. 

Державна  система  стандартизації  спрямована на  забезпечен‐
ня реалізації єдиної технічної політики у сфері стандартизації, ме‐
трології  та  сертифікації,  захисту  інтересів  споживачів  продукції, 
послуг, взаємозамінності та сумісності продукції,  її уніфікації, еко‐
номії всіх видів ресурсів. 
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Нормативною  базою  державної  системи  стандартизації  є: 
державні  стандарти;  галузеві  стандарти;  стандарти  науково‐
технічних та інженерних товариств (спілок); технічні умови; станда‐
рти підприємств. За відсутності державних стандартів чи в разі не‐
обхідності встановлення вимог, які доповнюють вимоги державних 
стандартів, розробляються галузеві стандарти на продукцію. 

Державний нагляд за додержанням стандартів норм і правил 
здійснює ДКТРСП України  та  його  територіальні  органи. Обʹєкти 
державного  нагляду:  продукція  виробничо‐технічного  призначен‐
ня;  товари  народного  споживання;  продукція  тваринництва,  рос‐
линництва, продукти харчування;  імпортна продукція на відповід‐
ність  чинним  в  Україні  нормативним  документам;  продукція  екс‐
портна  –  на  відповідність  нормативним  документам;  різні  вироб‐
ництва – на відповідність установленим вимогам щодо сертифікації 
продукції. 

Державні  стандарти  України  за  дорученням  Держстандарту 
України можуть розробляти також підприємства,  установи  і орга‐
нізації,  які  мають  у  відповідній  галузі  стандартизації  необхідний 
науково‐технічний  потенціал.  Стандарти  науково‐технічних  та  ін‐
женерних товариств (спілок) розробляють самі товариства (спілки). 
Стандарти підприємства  розробляють  служби  стандартизації  під‐
приємства (організації). 

Роботи  зі  стандартизації  здійснюють  відповідно  до  річного 
плану, який формують на основі довгострокових програм і проектів 
планів роботи із стандартизації. 

Відповідають  за відповідність нормативних документів  із  ста‐
ндартизації  вимогам  чинного  законодавства,  а  також  їх  науково‐
технічний  рівень  несуть  розробники,  організації  та  установи,  які 
провели  їх експертизу,  і органи, підприємства, установи, організа‐
ції та громадяни – субʹєкти підприємницької діяльності, що затвер‐
дили ці документи. 

Порядок  розроблення,  узгодження,  затвердження,  поширен‐
ня, перевірки, перегляду, зміни та скасування стандартів регламен‐
товано: 

a) для державних стандартів – ДСТУ 1.2:2003; 
b) для технічних умов – ДСТУ 1.3:2004; 
c) для стандартів організацій, підприємств – ДСТУ 1.5:2004; 
d) для  галузевих  стандартів  –  органом,  до  сфери  управління 

якого входять підприємства, установи, організації, на які поширю‐
ється дія стандарту; 

e) для  стандартів  науково‐технічних  та  інженерних  това‐
риств – їхніми статутними органами; 
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f) для  міжнародних  і  регіональних  стандартів  –  ДСТУ  
1.7‐2001. 

g) для державних класифікаторів – ДСТУ 1.10. 
Існуюча  система нормативів, що  використовуються для регу‐

лювання  та  адміністрування  землекористування  із  часу прийняття 
Законів України «Про землеустрій» (2003 р.), «Про охорону земель» 
(2003 р.) на сьогодні не сформовано і характеризується безсистемні‐
стю, розпорошеністю та фрагментарністю. Так,  у  галузі  земельних 
відносин та землекористування досить часто використовуються не‐
специфічні системи нормативних документів, а саме:  

• нормативні документи у сфері містобудування;  
• нормативні  документи  у  галузі  забезпечення  санітарно‐

гігієнічного благополуччя населення (санітарні норми);  
• нормативні акти у сфері забезпечення пожежної безпеки;  
• нормативні  документи  із  забезпечення  ветеринарно‐

санітарного благополуччя. 
Основна частина таких документів розроблялася на базі дося‐

гнень науки періоду 60–70‐х років XX ст., а тому вони або практично 
втратили чинність, або потребують внесення значних змін та допо‐
внень. Загалом, до них можна віднести ГОСТи, санітарні правили і 
норми, гірничотехнічні нормативи, державні будівельні норми, що  
тією  чи  іншою мірою  стосуються  питань  контролю  за  забруднен‐
ням  ґрунтів,  визначення  їхнього  якісного  стану,  збереження родю‐
чого  шару  ґрунту,  рекультивації  порушених  земель,  землювання 
тощо. На жаль, практично відсутні стандарти, які б установлювали 
нормативи  оптимального  співвідношення  земельних  угідь,  класи‐
фікації земель та комплекс якісних і кількісних показників, параме‐
трів, що регламентують розробку і реалізацію документації із зем‐
леустрою тощо. 

Серед  загальної  сукупності НД  у  сфері  охорони  земель  най‐
більш розроблені стандарти якісного стану ґрунтів. Загалом, згідно 
з Переліком основних нормативних документів у галузі ґрунтознав‐
ства,  агрохімії та охорони ґрунтів,  в Україні розроблено 228 націо‐
нальних стандартів України (ДСТУ) та національних стандартів, га‐
рмонізованих  з  міжнародними  і  європейськими  (ДСТУ  ISO  та 
ДСТУ  EN)  за  напрямом  «Якість  ґрунту.  Ґрунтознавство»  (група 
13.080 згідно з ДК 004‐2008), з яких станом на 2009 рік набрали чин‐
ності 161  стандарт. Крім  того,  в Мінагрополітики України розроб‐
лено та прийнято 13 стандартів (2 ГОСТи та 11 СОУ), що стосуються 
основних засад, порядку, правил та вимог проведення сертифікації 
земель  (підгрупи  03.020.10  «Керування  довкіллям»;  03.120.20  «Сер‐
тифікація  продукції  та  підприємств.  Оцінювання  відповідності»; 
13.080.01 «Якість ґрунту та ґрунтознавство взагалі»). 
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Головну  роль  з  активізації  розробки  відповідних  стандартів 
відіграє  Технічний  комітет  (ТК)  142  «Ґрунтознавство»,  створений 
наказом Держстандарту України від 26.09.2001 року № 480 відповід‐
но до ст. 9 Закону України «Про стандартизацію» (ведення секрета‐
ріату ТК 142 доручено ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського»). Крім 
розробки стандартів з якісного стану ґрунтів ТК 142 здійснює також 
перегляд  існуючих  стандартів  радянського  періоду  та  скасування 
НД, що  втратили  чинність.  Так,  за  участі  ТК 142  вже  скасовано 16 
міждержавних  (ГОСТ)  та  галузевих  (ОСТ)  стандартів, на черзі,   ще 
33 стандарти, які будуть скасовані після впровадження відповідних 
національних  стандартів.  Серед  міждержавних  стандартів  СНД  та 
СРСР у  сфері охорони  земель  та  якості  ґрунтів, що на  сьогодні не 
потребують перегляду та  скасування, на думку ТК 142, підлягають 
використанню 68 ГОСТів. 

Плідна  робота  ТК  142  є  скоріше  винятком  з  правил,  адже  в 
Україні  станом  на  04.11.2009  сформовано  155  технічних  комітетів, 
але  ефективно  працюють  трохи  більше  половини,  що  зумовлено 
малою зацікавленістю субʹєктів господарювання у розробленні ста‐
ндартів і реорганізації галузей економіки та самих установ. Багато‐
разові  спроби  Держспоживстандарту  активізувати  роботи  ТК  не 
дали бажаних результатів через відсутність їхньої регулярної фінан‐
сової підтримки. 

До того ж, як відомо, для розвитку національної стандартиза‐
ції держав із перехідною економікою, згідно з рекомендаціями Мі‐
жнародного  торгового  центру  UNCTAD/WTO,  оприлюдненими  в 
документі  «Карта шляху  до  якості. Настанови щодо перегляду  ін‐
фраструктури  зі  стандартизації,  управління якістю,  акредитації  та 
метрології на національному рівні», фундаментальне значення має 
довгострокове бюджетне фінансування. Навіть у державах з розви‐
нутою економікою частка держави у фінансуванні робіт, наприклад 
2005 року,  становила  (тис. швейцар. франків): Велика Британія – 7 
875; Італія – 6 153; Польща – 11 931; Німеччина – 11 450.  

На  жаль,  як  показала  практика,  фінансування  робіт  із  ство‐
рення єдиної державної системи стандартів, норм і правил у сфері 
землеустрою,  охорони  земель  та  сталого  землекористування  в 
Україні має  непостійний  короткотерміновий  характер.  Хоча  певні 
позитивні зрушення у цій сфері все ж таки існують. 

Так,  2008  року  за  напрямом  «Науково‐технічні  розробки,  ін‐
формаційно‐методичне  забезпечення,  стандартизація  і  нормуван‐
ня,  виконання робіт  за державними цільовими програмами  і  роз‐
роблення проектів нормативно‐правових актів у сфері регулювання 
земельних відносин» Держкомзему було виділено кошти з держав‐
ного бюджету в розмірі 5 млн грн, за рахунок яких стало можливим 
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виконання перших науково‐дослідних робіт з розроблення системи 
стандартів у сфері землеустрою, використання та охорони земель. 

Вказані  роботи  стосувалися  розробки  17  проектів  галузевих 
стандартів, з них 5 – національних (ДСТУ) та 12 – галузевих (СОУ), а 
також 3 концепцій стандартизації та нормування у сфері землеуст‐
рою, охорони земель та державного земельного кадастру. На сього‐
дні  затверджені  Держкомземом  та  набрали  чинності  2  галузевих 
стандарти:  

СОУ ДКЗР 00032632‐01:2009 «Правила розроблення норма‐
тивних документів, побудови, викладення, оформлення та ви‐
моги  до  змісту нормативних  документів»  (затверджений Нака‐
зом Держкомзему від 07.02.2009 № 67, чинний з 01.04.2009, зареєст‐
ровано в ДП «УкрНДНЦ» № 32595752/1857 від 13 лютого 2009 р.) – 
стандарт  встановлює правила розробки,  приймання,  зміни  та  ска‐
сування  нормативних  документів  Держкомзему  з  врахуванням  ос‐
новних положень національної стандартизації;  

СОУ ДКЗР 00032632‐012:2009 «Оцінка  земель. Правила роз‐
роблення  технічної  документації  з  нормативної  грошової 
оцінки  земель  населених  пунктів»  (затверджений  наказом 
Держкомзему від 24.06.2009 № 335, чинний з 01.10.2009,  зареєстро‐
вано в ДП «УкрНДНЦ» № 32595752/1927  від 10.09.2009). Ще два га‐
лузеві  стандарти затверджено наказом Держкомзему від 17.07.2009 
№ 375. 

Поряд  із  цим,  зазначимо,  що  2009  року  майже  всі  роботи  з 
подальшої розробки проектів стандартів, норм і правил у сфері зе‐
млеустрою,  охорони  земель  та  сталого  землекористування  були 
призупинені  Держкомземом  через  зміну  його  керівника.  Також 
однією  з  основних  причин  недодержання  вимог  земельного  зако‐
нодавства  щодо  створення  системи  стандартизації  є  відсутність 
профільного ТК, без якого неможливо виконати процедуру розро‐
блення, прийняття, зміни та скасування міждержавних, державних 
та  галузевих  стандартів,  норм  і  правил,  а  також  досягнення  його 
продуктивного функціонування. 

Позитивним зрушення на шляху створення профільного ТК є 
досвід  функціонування  новостворених  2008  року  Держкомземом 
підкомітетів  стандартизації  (далі  –  ПК):  а  саме:  ПК  «Охорона  зе‐
мель» в складі ТК 82 «Охорона навколишнього природного середо‐
вища України», що почав здійснювати стандартизацію в галузі охо‐
рони земель та землеустрою, та ПК «Стандартизація термінології і 
визначень  у  галузі  земельних  відносин»  у  складі  ТК  19  «Науково‐
технічна  термінологія», що  також почав  здійснювати  стандартиза‐
цію термінології та визначень у відповідній сфері. 
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З огляду на вказані позитивні зрушення із стандартизації, за‐
уважимо,  що  сфера  діяльності  новостворених  ПК  лише  частково 
охоплює обʹєкти  стандартизації  у  сфері  землеустрою,  охорони  зе‐
мель  та  сталого  землекористування,  а  тому,  на цьому етапі,  вкрай 
необхідним є створення на базі Держкомзему та його головних на‐
уково‐дослідних інститутів землеустрою повноцінного ТК «Землеу‐
стрій  та  стале  землекористування»,  відповідно  до  Типового  поло‐
ження про технічний комітет  стандартизації. Вибір Держкомзему, 
як бази функціонування ТК, повʹязаний з його багаторічним досві‐
дом щодо розробки нормативно‐правових актів та узгодження зем‐
левпорядної  термінології  з  нормами  чинного  земельного  законо‐
давства. Крім того, у своїй структурі Держкомзем має розгалужену 
систему територіальних управлінь земельних ресурсів та інститутів 
землеустрою, тісно співпрацює з центральними органами виконав‐
чої  влади  та  науково‐дослідними  установами,  та  має  можливість 
залучати  до  роботи  із  стандартизації  провідних  учених  і  фахівців 
української  землевпорядної школи  і  представників  всіх  зацікавле‐
них сторін. 

Основоположне значення для продуктивного функціонування 
ТК  «Землеустрій  та  стале  землекористування»  має  кодифікація 
обʹєктів стандартизації ТК за напрямами діяльності згідно з Україн‐
ським  класифікатором  нормативних  документів  (ІСS:2004,  МОО) 
ДК 004‐2008  (відповідний класифікатор  замінив ДК 004‐2003  за на‐
казом Держспоживстандарту від 26 серпня 2008 року № 301), що є 
досить проблематичним. Адже, як і в попередньому класифікаторі, 
так і в ДК 004‐2008 цілком відсутня група, яка б відповідала за обʹєк‐
ти:  земля,  ландшафти,  землекористування,  землеустрій,  охорона 
земель, земельний кадастр тощо. А тому зазначений класифікатор 
потребує  суттєвого доопрацювання  та  внесення  змін  у  частині  ви‐
ділення  кодів  класифікації  та  відповідних  обʹєктів  стандартизації 
згідно з нормами чинного земельного законодавства та вимог Між‐
народного класифікатора стандартів (ІСS). 

До того ж, на думку А.М. Мірошниченка, потенційними обʹє‐
ктами  землевпорядного  нормування  повинні  бути  визначені  всі 
можливі обʹєкти земельних відносин загалом:  

• параметри використання землі як природного ресурсу; 
• характеристики стану земель;  
• параметри впливу на землі та допоміжні показники, у разі 

невіднесення їх до сфери нормування іншого органу. 
Відповідна система нормативів у сфері сталого аграрного зем‐

лекористування, на думку А.М. Третяка, повинна включати наступ‐
ні групи:  

• організаційно‐методичні;  
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• оптимального співвідношення земельних угідь;  
• якісного стану ґрунтів;  
• гранично‐допустимого забруднення ґрунтів;  
• деградації земель та фунтів;  
• інтенсивності  використання земель сільськогосподарського 

призначення;  
• обмеження діяльності. 
Зазначені пропозиції перекликаються з напрацюваннями ДП 

«Головний  науково‐дослідний  та  проектний  інститут  землеуст‐
рою»,  який виокремлює  сім  груп  нормативних документів у  галузі 
використання  та  охорони  земель,  які  потребують  розробки  та  за‐
твердження в найближчій оглядовій перспективі:  

• класифікаційні;  
• оптимізаційні:  оптимізації  структури  земельних  угідь;  оп‐

тимізації структури агроландшафту;  
• технологічні  нормативи  використання  сільськогосподарсь‐

ких угідь: хімічні, механічні, меліоративні та інші;  
• гірничотехнічні;  
• деградаційні;  
• режимні;  
• вилучення (відведення) земель. 
Отже,  комплекс  нормативних  документів  у  сфері  землеуст‐

рою та сталого аграрного землекористування повинен забезпечува‐
ти  нормативну  основу  для  формування  балансу  між  рівнями  екс‐
плуатації  (використання)  земель,  шкідливого  впливу  на  земельні 
ресурси  та  спроможністю  до  їх  відновлюваності,  а  також  містити 
взаємопогоджені  вимоги як  до  стандартизації процесу  сталого  аг‐
рарного  землекористування,  так  і  до  елементів,  з  яких  він  склада‐
ється чи від яких залежить. 

За підрахунками Держкомзему, для створення єдиної держа‐
вної системи стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, вико‐
ристання  та  охорони  земель  необхідно  розробити  131  стандарт,  з 
яких 48 визначено як першочергові.  

 
2.2. Нормативні документи і порядок їх розроблення 
 
Нормативний документ – документ, що встановлює правила, 

загальні  принципи  чи  характеристики щодо  різних  ви‐
дів діяльності або  їх результатів.  Існує багато видів нор‐
мативних  документів,  які  розподіляють  відповідно  до 
специфіки обʹєктів і аспектів стандартизації. 
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Залежно  від  обʹєкта  стандартизації,  положень,  які містить  до‐
кумент,  та процедур надання йому  чинності,  розрізняють  такі  но‐
рмативні документи: 

• стандарти; 
• кодекси  усталеної  практики  (настанови,  правила,  зводи 

правил, державні класифікатори, каталоги тощо); 
• технічні умови. 
Настанова,  звід  правил  (правила)  –  нормативний  документ, що 

рекомендує практичні прийоми чи методи проектування, виготов‐
лення, монтажу, експлуатації або утилізації обладнання, конструк‐
цій чи виробів. 

Регламент  –  прийнятий  органом  влади  нормативний  доку‐
мент, що передбачає обовʹязковість правових положень. 

Технічний регламент – регламент, що містить технічні вимоги 
або безпосередньо, або через посилання на стандарт, технічні умо‐
ви, настанову чи їхній зміст. Приміром, Технічний регламент може 
бути  доповнений  технічною  настановою,  яка  означає  способи  до‐
тримання вимог регламенту, тобто вичерпним положенням. 

Технічні умови – нормативний документ, що встановлює техні‐
чні вимоги, яким повинні відповідати виріб, процес чи послуга. 

Класифікатор  –  документ,  в  якому  відповідно  до  прийнятих 
ознак класифікації  та методів  кодування обʹєкти класифікації роз‐
поділено на групування і цим групуванням надано коди. 

Каталог  –  систематичний  звід,  перелік  будь‐яких  обʹєктів, 
який дає змогу віднайти кожен обʹєкт і певну ознаку відповідно до 
прийнятих правил його укладання. Каталог містить характеристи‐
ки, показники та інші дані щодо обʹєктів, унесених до каталогу. 

Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови ма‐
ють чинність відповідно до рівнів субʹєктів стандартизації, установ‐
лених  законодавством.  Національні  стандарти,  кодекси  усталеної 
практики та державні класифікатори застосовують на добровільних 
засадах, якщо інше не встановлено законодавством. Порядок відно‐
сно того, як застосовувати стандарти для забезпечення потреб обо‐
рони  України,  визначає Міністерство  оборони України  відповідно 
до покладених на нього функцій. Порядок відносно того, як розро‐
бляти та застосовувати стандарти для забезпечення потреб держав‐
ної  безпеки  та  мобілізаційної  готовності,  визначають  центральні 
органи виконавчої влади відповідно до покладених на них функцій. 

Залежно  від  специфіки  обʹєкта  стандартизації  встановлено 
такі види стандартів: 

1) засадничі (організаційно‐методичні, загальнотехнічні та те‐
рмінологічні); 
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2) на методи  (методики)  випробовування  (вимірювання,  ана‐
лізування, контролювання); 

3) на продукцію; 
4) на процеси; 
5) на послуги; 
6) на  сумісність  продукції,  послуг  чи  систем  у  їхньому  спі‐

льному використовуванні; 
7) загальних технічних вимог. 
Згідно з рівнями субʹєктів стандартизації в Україні розрізняють 

такі нормативні документи: 
1) національні; 
2) організацій. 
Нормативний  документ  національного  рівня  розробляють  на 

обʹєкти стандартизації державного значення та приймають на заса‐
дах консенсусу. 

Міжнародні  та  регіональні  документи  у  сфері  стандартизації 
приймають на засадах пріоритетності та переважно через нормати‐
вні документи національного рівня. Прийняті установленим поряд‐
ком міжнародні та регіональні документи – це складники чинного 
Національного фонду нормативних документів. 

У  сферах,  де  обʹєкти  стандартизації швидко  змінюються  або 
за  потреби  нагромадження  досвіду  використовування  виробу  чи 
стандарту, щоб випробувати положення стандарту чи обґрунтувати 
вибір із можливих запропонованих альтернатив певних положень, 
розробляють пробні стандарти. 

Пробний стандарт – стандарт, прийнятий тимчасово органом 
стандартизації  і доведений до широкого кола користувачів для на‐
громадження потрібного досвіду у процесі його застосування і який 
може бути використаний як база стандарту. 

Пробні  стандарти розробляють,  у разі потреби,  також на ос‐
нові проектів міжнародних та регіональних стандартів, які перебу‐
вають на завершальних етапах розроблення. Пробні стандарти мо‐
жуть мати менший рівень  консенсусу,  зокрема його можна досяг‐
нути на рівні технічного комітету стандартизації чи навіть на рівні 
його робочої групи. 

Як  пробні  стандарти  можна  застосовувати  нові  документи 
міжнародної організації стандартизації: 

1. РАS – загальнодоступні технічні умови; 
2. ТS – технічні умови; 
3. ІТA – галузеві технічні угоди. 
Коли ж неможливо завершити розроблення проекту стандар‐

ту як стандарту за умов, установлених ДСТУ 1.2, його оформлюють 
як технічний звіт. Звіт не є нормативним документом. 
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Нормативні  документи  національного  рівня  на  продукцію, 
процеси та послуги, для яких установлено вимоги технічними рег‐
ламентами та законодавством, потрібно будувати та викладати та‐
ким  чином, щоб  їх можна  було  використовувати  для  підтверджу‐
вання відповідності зазначених продукції, процесів та послуг. 

Нормативні  документи  інших  субʹєктів  стандартизації,  крім 
вище зазначених, розробляють на продукцію, процеси чи послуги, 
якщо національних стандартів немає чи якщо є потреба встановити 
вимоги,  які  перевищують  чи  доповнюють  вимоги  національних 
стандартів. 

Нормативні  документи  громадських  організацій  (наукових, 
науково‐технічних та  інженерних товариств  і спілок) розробляють, 
якщо є потреба поширити результати фундаментального та прик‐
ладного  досліджування  чи практичного  досвіду,  одержаних  у  пев‐
них галузях науки чи сферах професійних інтересів. 

Нормативні  документи  на  рівні  субʹєктів  господарювання  та 
їхніх обʹєднань розробляють на продукцію, процеси й послуги, ви‐
користовувані  на  власні  потреби.  Їх  дозволено  застосовувати  для 
продукції,  процесів  та послуг,  призначених  для  самостійного пос‐
тачання, якщо у них встановлено положення, що регулюють відно‐
сини між виробником  (постачальником)  і споживачем  (користува‐
чем) та за згодою останнього. 

Кодекси  усталеної  практики  розробляють  на  устаткування, 
конструкції,  технічні  системи,  вироби тієї  самої чи подібної функ‐
ційної визначеності, але які різняться конструктивним виконанням 
чи принципом дії,  і для яких аспекти проектування,  виготовлення 
чи встановлювання/монтування, експлуатування чи утилізації є ви‐
значальні для їхнього безпечного функціонування (житлові, проми‐
слові  будівлі  та  споруди,  котли,  посудини, що працюють під  тис‐
ком,  компресорне  устаткування  тощо).  У  кодексах  усталеної прак‐
тики також зазначають правила та методи стосовно того, як розвʹя‐
зувати  завдання щодо  організації  та  координації  робіт  із  стандар‐
тизації  та метрології,  а  також як реалізувати певні  вимоги  техніч‐
них регламентів чи стандартів тощо. 

Державні  класифікатори  належать  до  державної  системи  кла‐
сифікації. Головними видами класифікаторів, що використовують‐
ся під час розроблення стандартів є: ДК 004 і ДК 009. 

ДК  004 –  український  класифікатор нормативних  документів 
(УКНД) призначено для впорядковування і класифікації стандартів 
та  інших нормативних документів зі стандартизації. Він є основою 
для побудови каталогів, покажчиків, реєстрів, тематичних переліків 
нормативних документів. Цей класифікатор установлює назви кла‐
сифікаційних угруповань та їхні коди. Коди класифікаційних угру‐
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повань  використовують для  індексування нормативних документів 
із  стандартизації  усіх  видів  та рівнів приймання. Обʹєкти класифі‐
кації  цього  класифікатора  –  стандарти  різних  видів  і  рівнів  прий‐
мання  та  прирівнювані  до  них  нормативні  документи.  Ознаками 
класифікації  є  галузі  стандартизації  (перший рівень  класифікації) 
та обʹєкти стандартизації (другий рівень класифікації з подальшою 
деталізацією на третьому рівні). Класифікація – ієрархічна, трирів‐
нева.  Кожний  наступний  рівень  класифікації  не  змінює  значення 
попередніх рівнів. У загальному випадку код позиції класифікатора 
має таку структуру:  

XX. ХХХ. ХХ 
де  
XX   клас (від 01 до 99), 
ХХ.ХХХ   група, 
ХХ.ХХХ.ХХ підгрупа. 
Клас кодують двозначним цифровим кодом. Код групи скла‐

дається  з  коду  класу  та  тризначного  цифрового  коду  групи,  відо‐
кремлених крапкою. Код підгрупи складається з коду групи та дво‐
значного цифрового коду, відокремлених крапкою.  

Приклад: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Більшість  груп,  поділених на підгрупи, мають підгрупу  з ко‐

дом, який закінчується на «99». Такі підгрупи містять стандарти на 
об’єкти,  які  не  належать  ні  до  об’єктів  загальних  підгруп,  ні  до 
об’єктів конкретних підгруп відповідних груп. 

Технічні умови (далі – ТУ) установлюють вимоги до продукції, 
призначеної для самостійного постачання, до виконування процесів 
чи надавання послуг замовнику і регулюють відносини між вироб‐
ником  (постачальником)  і  споживачем  (користувачем).  У  ТУ  вста‐
новлюють  вимоги до якості,  виконання,  розмірів  сировини,  склад‐

13.020  Захист довкілля 
13.020.01  Довкілля та захист довкілля взагалі 
13.020.10  Керування довкіллям 
13.020.20  Економіка довкілля 
13.020.30  Оцінювання впливу на довкілля 
13.020.40  Забруднювання, боротьба із забруднюванням
13.020.50  Екологічне маркування 
13.020.60  Життєвий цикл продукції 
13.020.70  Проекти у сфері захисту довкілля 
13.020.99  Інші стандарти стосовно захисту довкілля 
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них одиниць, безпечності, охоплюючи вимоги до торгового фірмо‐
вого  знака,  термінології,  умовних позначок, методів  випробування 
(вимірювання,  контролювання,  аналіз),  пакування,  маркування  та 
етикетування,  надання  послуг,  а  також  визначають,  за  потреби, 
способи  оцінювання  відповідності  встановленим  обов’язковим  ви‐
могам. 

Право  власності  на  нормативні  документи  встановлює  та  ре‐
гулює чинне законодавство. В усіх нормативних документах, окрім 
національних,  треба  зазначати  код  згідно  з  «Єдиним  державним 
реєстром  підприємств  і  організацій  України»  (ЄДРПОУ)  юридич‐
ної особи, якій належить право власності на відповідний документ. 

 
2.3. Правила позначення нормативних документів 
 
Позначення  нормативного  документа  складається  з  індексу, 

номера та року прийняття. Згідно з ДСТУ 1.0‐2003 установлено такі 
індекси документів: 

для національного рівня: 
• «ДСТУ» – національний стандарт;  
• «ДСТУ‐П» – пробний стандарт; 
• «ДСТУ‐Н»  –  настанова,  правила,  звід  правил,  кодекс  уста‐

леної практики, які не прийнято як стандарт; 
• «ДК» – державний класифікатор; 
• «ДСТУ‐ЗТ» – технічний звіт. 
для інших рівнів: 
• «СОУ» – стандарт організації; 
• «ТУУ» – технічні умови, які не прийнято як стандарт; 
• «СТУ»  –  стандарт  наукового,  науково‐технічного  або  інже‐

нерного товариства чи спілки. 
У позначці НД громадських організацій (окрім наукового, на‐

уково‐технічного  або  інженерного  товариства  чи  спілки),  зареєст‐
рованих  у Мін’юсті  України,  як  індекс  рекомендовано  застосувати 
скорочену назву відповідної організації.  Індекси  інших організацій 
у сфері стандартизації, а також документів інших суб’єктів стандар‐
тизації  цей  стандарт  не  встановлює;  їх  надають  суб’єкти,  які  ухва‐
лили ці документи. 

Для позначення проектів документів  застосовують  індекс від‐
повідного документа, сполучений із скороченням слова «проект» – 
«пр», яке розміщують перед індексом. Приклад: 

Проект національного стандарту матиме познаку прДСТУ, 
а державного класифікатора – прДК. 
Установлені індекси нормативних документів не можна засто‐

совувати для позначення інших документів чи в скороченнях. 
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Правила надання номера та позначення року: 
1) для національних НД – згідно з ДСТУ 1.5; 
2) для державних класифікаторів – згідно з ДСТУ 1.10; 
3) для технічних умов – згідно з ДСТУ 1.3; 
4) для міжнародних чи регіональних  стандартів,  які прийма‐

ються через національний стандарт, – згідно з ДСТУ 1.7. 
У  позначенні  НД  інших  суб’єктів  стандартизації  рекомендо‐

вано після індексу НД зазначати коди державних класифікаторів: 
1) групу згідно з ДК 009 (перші три цифри кодової позначки 

виду економічної діяльності); 
2) через дефіс –  код  суб’єкта  стандартизації,  якому належать 

право власності на документ згідно з ЄДРПОУ; 
3) інші  складники  позначення  НД  установлюють  згідно  з 

ДСТУ 1.3 суб’єкти, які схвалили ці НД. 
Позначення не змінюють (не транслітерують), якщо у познач‐

ці чинного в Україні документа у сфері стандартизації використано 
позначення  документа  міжнародної  чи  регіональної  організації 
(ISO, IEC, EN, ГОСТ чи іншої), а також якщо назву відповідного до‐
кумента перекладено.  

Позначення національних стандартів 
Повне позначення національних  стандартів України,  кодексів 

усталеної практики  та  інших нормативних документів  загальноде‐
ржавного застосування, прийнятих національним органом стандар‐
тизації, складається: 

• з індексу згідно з ДСТУ 1.0; 
• реєстраційного  номера,  наданого йому під  час прийняття 

(до п’яти цифр); 
• відокремленим  знаком  «двокрапка»  чотирьох  цифр  року 

прийняття. 
Приклади: ДСТУ 3145:2001; ДСТУ 13472:2004 
Якщо  група  стандартів  утворює  комплекс  стандартів,  то  ре‐

єстраційний номер стандарту складають з номера комплексу  і но‐
мера стандарту в комплексі, які сполучають крапкою: 

ДСТУ ККККК.ННН:РРРР, де ККККК – номер комплексу ста‐
ндартів (від 1 до 99999); 

ННН – номер стандарту в комплексі (від 1 до 999). 
 Приклади: ДСТУ 3.27:2000; ДСТУ‐2617.5:2004 
Якщо стандарт складено з кількох самостійних частин, їхні ре‐

єстраційні номери складають з номера стандарту і номера частини, 
відокремлених знаком «дефіс»: 

ДСТУ ННННН‐ЧЧЧ‐РРРР 
де ННННН – реєстраційний номер багаточастинного стандарту;  
ЧЧЧ – номер частини. 
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Приклад: ДСТУ 4287‐25:2002 
Національні стандарти України – впровадження міжнародних 

чи регіональних стандартів, позначають згідно з ДСТУ 1.7. 
Національні стандарти, які затверджує Держбуд України, по‐

значають відповідно до рекомендацій цього розділу з урахуванням 
положень  класифікації  нормативних  документів  України  в  галузі 
будівництва, наведеної в ДБН А 1.1‐1. 

Якщо стандарт скасовано, його реєстраційний номер заборо‐
нено  надавати  іншим  стандартам  протягом  тридцяти  років  з  дня 
скасування. 

Позначення інших нормативних документів 
Позначання  стандартів,  які  затверджують  (приймають)  інші 

субʹєкти стандартизації, визначають нормативні документи цих су‐
бʹєктів. 

Позначання державних класифікаторів – згідно з ДСТУ 1.10. 
Позначання технічних умов – згідно з ДСТУ 1.З 
Позначає ТУ власник ТУ. У позначенні ТУ має бути: 
1) індекс документа – «ТУ»; 
2) скорочена назва держави – «У» ; 
3) код продукції за ДК 016 (три перші знаки); 
4) код  підприємства  (організації)  –  власника  ТУ  згідно  з 

«Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України» 
(ЄДРГІОУ) (вісім знаків); 

5) порядковий реєстраційний номер, що його надає власник 
ТУ (три знаки); 

6) рік прийняття  (чотири  знаки)  для  ТУ,  прийнятих  уперше 
чи на заміну чинних ТУ, – через двокрапку. 

Приклад: ТУ У 27.1‐21926977‐001:2004 
ТУ, що є частиною комплекту конструкторської документації, 

дозволено  надавати  подвійне  дворядкове  позначення;  у  першому 
рядку – позначення, складене, як зазначено вище, у другому рядку – 
згідно з ГОСТ 2.114. 

ТУ  на  продукцію  будівельного  призначення  позначають  за 
правилами, установленими Держбудом України. 

У позначенні ТУ на заміну чинних порядковий реєстраційний 
номер, що його надає власник ТУ, не змінюється. 

У  разі  виготовлення  та  постачання  продукції  на  території 
України  за  ТУ  підприємств  інших  держав  застосовують  подвійне 
дворядкове позначення: у першому рядку – за 6.2, у другому – поз‐
начення вихідного ТУ. 

Приклад:  ТУ У 25.2‐23635128‐005:2003 
 ТУ РБ 00959441.005‐2001 
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2.4. Зміст стандартів та технічних умов 
 
Зміст основоположних стандартів 
1.  Основоположні  організаційно‐методичні  стандарти  встано‐

влюють: 
• визначеність,  завдання,  класифікаційні  структури різнома‐

нітних обʹєктів стандартизації; 
• загальні  організаційно‐технічні  положення  щодо  прове‐

дення робіт у певній сфері діяльності тощо; 
• правила, як розробляти, схвалювати та впроваджувати но‐

рмативні документи і технічну документацію (конструкторську, те‐
хнологічну, проектну, програмну тощо); 

• правила запроваджування продукції у виробництво. 
2. Основоположні загальнотехнічні стандарти встановлюють: 
• науково‐технічні  терміни  та  визначення  позначених  ними 

понять, часто вживані в науці, техніці, промисловості й сільському 
господарстві, будівництві, на транспорті, у закладах культури, охо‐
рони здоровʹя, охорони праці та в  інших сферах національної еко‐
номіки; 

• умовні  познаки  (назви,  коди,  позначки  тощо)  для  різних 
обʹєктів стандартизації,  їхні цифрові, літерно‐цифрові познаки, зо‐
крема  познаки  фізичних  величин  (українськими,  латинськими, 
грецькими  літерами)  та  їхню  розмірність,  замінні  написи  (піктог‐
рами, позначки) тощо; 

• правила, як будувати,  викладати, оформлювати різні види 
документів (нормативні, конструкторські, будівельні, проектні, тех‐
нологічні,  експлуатаційні,  ремонтні,  організаційно‐розпорядчі, 
компʹютерно‐програмні тощо) та вимоги до їхнього змісту; 

• загальнотехнічні величини, вимоги та норми, необхідні для 
технічного,  зокрема метрологічного,  забезпечення процесів  вироб‐
ництва. 

Зміст  стандартів  на  терміни  та  визначення  понять  –  згідно  з 
ДСТУ 3966. Якщо впроваджують міжнародний стандарт на терміни 
без  національних  доповнень  зі  ступенем  відповідності  «Ідентич‐
ний», йому дають назву «Словник термінів». 

Зміст стандартів на продукцію, послуги  
На продукцію, послуги залежно від їхніх особливостей розро‐

бляють  стандарти  таких  видів,  які  містять  відповідні  групи  поло‐
жень чи вимог: 

a) класифікація; 
b) основні параметри і (або) розміри; 
c) загальні технічні вимоги; 
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d) вимоги безпеки; 
e) вимоги охорони довкілля; 
f) маркування; 
g) пакування; 
h) правила транспортування та зберігання; 
i) методи контролювання; 
j) правила приймання; 
k) правила експлуатування, ремонту, утилізації. 
Якщо стандарт обʹєднує кілька з цих груп вимог, то такий вид 

стандарту може мати, наприклад, назву: 
• «Класифікація, основні параметри і (або) розміри»; 
• «Класифікація й загальні технічні вимоги»; 
• «Загальні технічні вимоги та методи випробовування» тощо.  
Коли обʹєднаний стандарт містить положення всіх наведених 

вище груп вимог, йому дають назву «Загальні технічні умови» (для 
групи  однорідної  продукції  чи  послуг)  або  «Технічні  умови»  (для 
однорідної продукції чи послуг). У стандарті, який обʹєднує кілька 
груп  вимог,  положення,  що  стосуються  однієї  групи,  викладають 
здебільшого в одному розділі. Номенклатуру структурних елемен‐
тів,  зміст  і  назву цих  елементів  конкретного  стандарту  визначають 
відповідно  до  особливостей  продукції  (послуг)  і  характеру  вимог, 
які  до  них  ставлять.  Деякі  групи  положень  чи  вимог,  за  потреби, 
дозволено випускати. 

Стандарти  на  продукцію,  виготовлення  і  використання  якої 
можуть  зашкодити  здоровʹю, майну  громадян чи природному до‐
вкіллю, повинні обовʹязково мати розділи «Вимоги безпеки» і «Ви‐
моги охорони навколишнього довкілля». 

Зміст стандартів на методи контролю  
Методи контролю (випробовування, вимірювання, аналізуван‐

ня тощо), які встановлюють у стандартах на продукцію і (або) у ста‐
ндартах  на  методи  контролю,  повинні  забезпечувати  обʹєктивну 
перевірку всіх обовʹязкових вимог до якості продукції, які встанов‐
лено в стандартах на неї. Вони повинні бути обʹєктивні, чітко сфор‐
мульовані, точні і забезпечувати послідовні й відтворні результати. 
Для кожного методу, залежно від специфіки проведення контролю, 
установлюють: 

• засоби та допоміжні пристрої; 
• правила готування до нього; 
• методику та правила його проведення; 
• правила опрацювання результатів; 
• правила оформлювання результатів; 
• допустиму похибку. 
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Стандарт  на  методи  контролю  може  встановлювати  методи 
контролювання одного показника кількох груп однорідної продук‐
ції або методи контролювання комплексу показників груп однорід‐
ної продукції. У стандарті, що встановлює вимоги до методів конт‐
ролю одного показника, дозволено передбачати кілька методів кон‐
тролю, один з яких визначають як арбітражний. Зазначаючи засоби 
контролювання та допоміжні пристрої, наводять перелік застосову‐
ваного  обладнання  або  основні  технічні  характеристики  устатку‐
вання, необхідні для забезпечення контролю з належною точністю, 
а також перелік матеріалів (реактивів) або дані про їхні властивості. 
Викладаючи правила підготовки до контролю, зазначають дані, що 
стосуються контролю продукції, а також місце та спосіб відбирання 
зразків (проб), форму, вид, розміри або масу, а за потреби, умови їх 
зберігання і (або) транспортування. За потреби наводять структур‐
ну й функціональну  схеми  засобу  вимірювальної  техніки,  а  також 
схеми сполучення приладів чи апаратів. 

Висвітлюючи вимоги до методики контролю, наводять харак‐
теристики умов контролю, їхні значення та границі допустимих по‐
хибок їх відтворення, а також послідовність виконуваних операцій, 
якщо ця послідовність впливає на результати контролювання та  їх 
опис. Викладаючи правила  оброблення  результатів  контролю,  на‐
водять розрахункові формули. Висвітлюючи вимоги до оформлен‐
ня результатів  контролювання,  установлюють  вимоги до журналів 
(протоколів) контролю, змісту й послідовності визначуваних даних. 
Висвітлюючи  вимоги  до  точності  методу  контролювання,  зазнача‐
ють межі  допустимих похибок методу,  точність  розрахунків  і  сту‐
пінь округлення даних, а також наводять дані про відтворення й ду‐
блювання результатів, що забезпечує цей метод. 

Зміст стандартів на процеси та послуги 
Стандарти на процеси (роботи), послуги встановлюють вимо‐

ги до методів (способів, прийомів, режимів, норм) виконування рі‐
зного  виду  робіт  у  технологічних  процесах  розроблення,  виготов‐
лення,  зберігання,  транспортування,  експлуатації,  ремонту  та  ути‐
лізації продукції (послуг), що забезпечують їх технічну однаковість і 
оптимальність, зокрема:   

• до технологічних операцій, що мають самостійне значення; 
• до  сукупності  послідовно  виконуваних  технологічних  опе‐

рацій. 
Ці стандарти встановлюють: 
1) методи автоматизованого проектування продукції та інфо‐

рмаційного обслуговування; 
2) методи блоково‐модульного конструювання; 
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3) технологічні методи  виготовлення  (вирощування,  добуван‐
ня) продукції; 

4) принципові  технологічні  схеми  вироблення  продукції  та 
використовувані технологічні режими (норми) тощо. 

Стандарт  на  процеси  (роботи),  послуги  має  містити  вимоги 
безпеки для життя і здоровʹя людини під час виконання технологі‐
чних  операцій,  а  також,  за  потреби,  вимоги  до  обладнання,  при‐
ладдя, інструментів та допоміжних матеріалів, що повинні відпові‐
дати положенням інших стандартів та нормативних актів про охо‐
рону праці. 

Вимоги до охорони довкілля під час виконання технологічних 
операцій мають містити: 

1) гранично‐допустимі норми хімічних, фізичних, біологічних 
і механічних чинників  впливу на довкілля технологічних процесів, 
небезпечних для екології; 

2) вимоги до  зменшення  (запобігання) шкідливих  впливів на 
довкілля  технологічних процесів  (умов  застосовування,  використо‐
вуваної  сировини,  матеріалів,  покупних  виробів,  небезпечних  сто‐
совно  екології,  їх  зберігання,  транспортування,  поховання  відходів 
тощо); 

3) характеристики  ефективності  роботи  водо‐  та  (або)  газо‐
очищувального устаткування; 

4) вимоги щодо запобігання аварійним скидам (викидам) і лі‐
квідації їх наслідків, а також гранично‐допустимі норми скидів (ви‐
кидів) забруднювальних речовин із стічними водами у системи ка‐
налізації. 

Зміст стандартів на технічні умови 
У ТУ загалом мають бути такі розділи: 
a) сфера застосування; 
b) нормативні посилання; 
c) технічні  вимоги  (параметри й розміри, основні показники 

та  характеристики,  вимоги до  сировини, матеріалів,  покупних  ви‐
робів, комплектність, маркування, пакування); 

d) вимоги безпеки;  
e) вимоги охорони довкілля, 
f) утилізація; 
g) правила приймання; 
h) методи контролю (випробування, аналізу, вимірювання); 
i) транспортування та зберігання; 
j) вимоги  до  експлуатації,  ремонту,  настанова щодо  застосу‐

вання; 
k) гарантії виробника. 



 

 37

Залежно від специфіки виробництва та призначення продук‐
ції  ТУ  дозволено  доповнювати  іншими  розділами  та  обʹєднувати 
окремі розділи. Зміст, викладення та оформлення ТУ, як складника 
конструкторської  документації,  має  відповідати  ГОСТ  2.114  та  ви‐
могам ДСТУ 1.3. В ТУ на продукцію, виготовлення та використання 
якої можуть зашкодити здоровʹю, майну громадян чи природному 
довкіллю,  обовʹязково  мають  бути  розділи  «Вимоги  безпеки»  та 
«Вимоги охорони довкілля». Загальні вимоги щодо змісту окремих 
розділів ТУ – згідно з вимогами ДСТУ 1.5 і додатком Б ДСТУ 1.3. ТУ 
на послуги мають враховувати вимоги ДСТУ 3279. 

Побудова групових ТУ має відповідати вимогам цього станда‐
рту. У групових ТУ змінні дані (різняться для окремих виробів, ви‐
дів продукції або складників) треба подавати як таблиці, розташо‐
вані  в  тексті  відповідного розділу, підрозділу, додатка. Якщо одна‐
кові  види  продукції  за  умовами  замовлення  виготовляють  різної 
комплектності,  то спочатку треба записувати постійні дані для ви‐
конання, а потім – змінні в порядку зростання їхніх позначень. На‐
зву продукції на  титульному аркуші ТУ треба  записувати в назив‐
ному відмінку множини. 

Якщо окремі вимоги, установлені в нормативних та технічних 
документах, поширюються на цю продукцію, то в ТУ зазначені ви‐
моги не повторюють, а у відповідних розділах ТУ дають посилання 
на ці документи або  їхні розділи, пункти. Не дозволено посилатися 
на  документи,  які  не  внесено  до  державних  реєстрів  нормативних 
документів. 

Придатність  ТУ  для  підтвердження  відповідності  забезпечу‐
ють виконанням вимог ISO/ІЕС Guide 7. 

 
2.5. Концепція єдиної системи нормативно‐правових  
актів у землеустрої (ЄСНПАЗ) 
 
Перші  кроки  щодо  технічного  регулювання  та  встановлення 

процедури оцінювання відповідності у сфері землеустрою та стало‐
го  землекористування  були  зроблені    2009  року.  Так,  Постановою 
Кабінету Міністрів  України  від  10.06.2009 №  583  «Про  доповнення 
переліків  центральних  органів  виконавчої  влади,  на  які  поклада‐
ються розроблення  технічних регламентів  і функції  технічного ре‐
гулювання  у  визначених  сферах діяльності»  до переліку централь‐
них органів виконавчої влади, на які покладається розроблення те‐
хнічних  регламентів,  включено  «Держкомзем»,  а  у  переліку 
центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції 
технічного регулювання у визначених сферах діяльності, визначено, 
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що Держкомзем здійснює згадане регулювання у сферах землеуст‐
рою,  охорони  земель,  оцінки  земель, моніторингу  земель,  а  також 
державного земельного кадастру. 

Загалом стандартизація і процедури оцінювання відповіднос‐
ті  тісно  повʹязані між  собою. Останню можна проводити лише  за 
наявності вже розроблених нормативних документів у сфері земле‐
устрою  та  сталого  землекористування.  Для  цього  мають  бути  за‐
стандартизовані методи контролю, а також сама процедура оціню‐
вання  відповідності  на  досягнення  критерію  сталості.  Відповідно, 
наступним етапом розвитку системи технічного регулювання стане 
встановлення процедури оцінювання відповідності у сфері землеус‐
трою,  охорони  земель  та  сталого  землекористування,  яка  загалом 
передбачає визначення якісних характеристик, установлення і підт‐
вердження відповідності  (сертифікат відповідності, декларація про 
відповідність), реєстрацію, акредитацію та інспектування. 

Як  зазначено  в  Концепції  єдиної  системи  нормативно‐
правових актів у сфері землеустрою, її розроблено в зв’язку із загос‐
тренням ситуації у галузі земельних відносин та землекористування 
в Україні,  необхідністю вирішення невідкладних проблем землеус‐
трою та формування сталого землекористування, а також для ство‐
рення  механізму  реалізації  окремих  статей  Земельного  кодексу 
України, Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про 
стандартизацію». 

Нормування у  сфері  землеустрою проводять  задля визначен‐
ня  і  систематизації  комплексу  необхідних  норм,  правил,  вимог  з 
розробки та реалізації документації  із землеустрою, нормативного 
забезпечення  сталого  землекористування  та  екологічної  безпеки  в 
країні. 

Єдина  система  нормативно‐правових  актів  у  сфері  землеуст‐
рою має: 

1) відповідати законодавству; 
2) враховувати основні завдання органів центральної виконав‐

чої влади з питань земельних ресурсів, аграрної політики, охорони 
навколишнього  природного  середовища  у  забезпеченні  реалізації 
єдиної науково‐технічної політики у цій сфері; 

3) узагальнювати та творчо застосовувати основні досягнення 
міжнародних, міждержавних, регіональних та національних систем 
стандартизації та нормування розвинутих зарубіжних країн. 

Це передбачає визначення пріоритетних напрямів досліджень 
і  створення  єдиної  системи  нормативно‐правових  актів  стосовно 
розробки  та  реалізації  документації  із  землеустрою щодо форму‐
вання сталого землекористування. 
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Розробка  та  подальша  реалізація  концепції  єдиної  системи 
нормативно‐правових актів у сфері землеустрою загалом дозволить 
не тільки забезпечити внутрішню гармонізацію зазначеної системи, 
а й  стане потужним  стимулом для  включення  обґрунтованих  еко‐
лого‐економічних  та  правових  вимог  до  комплексу  стандартів  і 
норм  у  сфері  земельних  відносин  та  землекористування,  де  нині 
вимоги до планування і проектування екологічної безпеки, охорони 
навколишнього  природного  середовища  і  раціонального  викорис‐
тання земельних та інших природних ресурсів недостатньо систем‐
но та методично обґрунтовані. Успішне вирішення поставлених за‐
вдань, постійне вдосконалення землеустрою, просторового розвит‐
ку  територій  створять  надійний  фундамент  для  запровадження 
адаптованої до ринкової економіки системи сталого землекористу‐
вання. 

1. Мета розроблення концепції у сфері землеустрою 
Метою розроблення концепції є: 
1) формування  концептуальних  основ  загальної  стратегії 

створення  єдиної  системи  нормативно‐правових  актів  у  сфері  зем‐
леустрою,  запровадження  і  розвитку  через  планувально‐
землевпорядну документацію сталого землекористування; 

2) визначення  основних цілей  і  завдань  у  сфері  землеустрою 
щодо регламентації розроблення та реалізації документації із зем‐
леустрою з раціоналізації землекористування.; 

3) визначення структури та механізмів формування  і функці‐
онування єдиної системи нормативно‐правових актів (ЄСНПА); 

4) визначення  першочергових  завдань  щодо  створення 
ЄСНПА; 

5) забезпечення  державного  управління  процесом  створення 
нових і перегляду чинних стандартів і нормативів стосовно землеу‐
строю та сталого землекористування. 

Створенню ЄСНПА у сфері землеустрою сприятиме розробці 
і впровадженню: 

1) національної термінології у сфері землеустрою; 
2) нормативів  та  правил  щодо  регламентації  розроблення  і 

реалізації документації із землеустрою ; 
3) системи  оцінювання  якості  розроблення  та  реалізації  до‐

кументації із землеустрою; 
4) норм  володіння  і  користування  земельними  ділянками  на 

будь якому праві; 
5) методів і засобів визначення і оцінки якості розроблення та 

реалізації документації із землеустрою і регламентації процесів ко‐
нтролю за нормуванням земель. 
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Реалізація поставленої мети дасть можливість  створити ком‐
плекс національних нормативних документів, запровадження яких 
буде забезпечувати реалізацію єдиної державної політики стосовно 
формування  земельних  відносин,  землеустрою  і  сталого  землеко‐
ристування. 

2. Терміни та визначення  
У цій Концепції використано терміни та відповідні визначен‐

ня таких понять: 
2.1. Нормативно‐правовий акт 
Офіційний письмовий документ,   прийнятий  (виданий)  упо‐

вноваженим на це суб’єктом у визначеній законом формі та поряд‐
ку,  який  встановлює  (змінює  або  відміняє)  норми  права  для  не‐
означеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування. 
Нормативно‐правові  акти,  як правило, мають  більш  або менш  за‐
гальний  характер,  спрямовані  на регулювання певного  виду  суспі‐
льних відносин. 

2.2. Система нормативно‐правових актів 
Взаємозв’язана сукупність нормативно‐правових актів, яка  іє‐

рархічно  структурована  від  актів  вищої  юридичної  сили  до  актів 
нижчої  юридичної  сили  та  взаємозалежна  між  актами  однакової 
юридичної сили. 

2.3. Нормативний документ 
Документ, що встановлює правила, загальні принципи чи ха‐

рактеристики різного виду діяльності або їх результатів і доступний 
широкому колу споживачів. 

2.4. Нормування земель 
Установлення  меж  (норм)  володіння  і  користування  земель‐

ними ділянками на будь‐якому праві. 
2.5. Стандарт 
Створений на основі консенсусу  та ухвалений визнаними ор‐

ганами нормативний документ, що встановлює для загального і ба‐
гаторазового користування правила, настанови, вказівки або харак‐
теристики різного виду діяльності чи  її результатів  і який спрямо‐
ваний на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у пев‐
ній сфері та доступний широкому колу користувачів. 

2.6. Національний стандарт 
Стандарт, прийнятий національним органом стандартизації. 
2.7. Комплекс стандартів 
Сукупність  взаємозв’язаних  стандартів,  що  належать  до  пев‐

ної  сфери стандартизації  і  встановлюють взаємопогоджені  вимоги 
до об’єктів стандартизації на підставі загальної мети. 
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2.8. Сфера стандартизації 
Сфера діяльності, що охоплює  взаємопов’язані  об’єкти  стан‐

дартизації. 
2.9. Об’єкт стандартизації 
Об’єкт, що має бути застандартизований. 
2.10. Землеустрій 
Сукупність  соціально‐економічних  та  екологічних  заходів, 

спрямованих  на  регулювання  земельних  відносин  та  раціональну 
організацію  території  адміністративно‐територіальних  утворень, 
субʹєктів  господарювання,  що  здійснюються  під  впливом  суспіль‐
но–виробничих відносин і розвитку продуктивних сил. 

2.11. Документація із землеустрою 
Затверджені в установленому порядку текстові та графічні ма‐

теріали,  якими регулюється  використання  та  охорона  земель  дер‐
жавної, комунальної та приватної власності, а також матеріали об‐
стеження і розвідування земель, авторського нагляду за виконанням 
проектів тощо. 

2.12. Діяльність у сфері землеустрою 
Наукова, технічна, виробнича та управлінська діяльність орга‐

нів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних 
і фізичних осіб, що здійснюється під час землеустрою. 

2.13. Проект землеустрою 
Сукупність нормативно‐правових, економічних, технічних до‐

кументів  щодо  обґрунтування  заходів  з  використання  та  охорони 
земель, які передбачається здійснити протягом 5–10 і більше років. 

2.14. Землевпорядний процес 
Установлений державою загальний порядок виконання окре‐

мих землевпорядних дій. Він складається із таких взаємозв’язаних і 
послідовних стадій: порушення клопотання про проведення земле‐
впорядної дії; підготовчі роботи до розроблення проекту землеуст‐
рою; розроблення проекту землеустрою; розгляд проекту землеус‐
трою; затвердження проекту; перенесення проекту в натуру (на мі‐
сцевість);  оформлення  і  видача  землевпорядних матеріалів  і  доку‐
ментів;  здійснення авторського нагляду  за  виконанням проекту  зе‐
млеустрою  власниками  землі,  землекористувачами  і  орендарями. 
Землевпорядний процес визначає правові форми проведення зем‐
леустрою. 

2.15. Вимоги до використання земельної ділянки 
Установлення  законодавчими  або  іншими  документами  ви‐

мог, що  спрямовані  на  збереження якості  земель,  дотримання  ви‐
мог екологічної безпеки та правового режиму її використання. 
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2.16. Система технічних та правових норм у землеустрої 
Сукупність  взаємоузгоджених  технічно‐правових  регламентів, 

правил  і  нормативів,  які  встановлюють  вимоги  до  складу,  змісту  та 
нормування документації із землеустрою на підставі загальної мети. 

2.17. Система землеустрою 
Система  землеустрою  включає  законодавчо  визначену  діяль‐

ність у сфері землеустрою, органи, що здійснюють державне регу‐
лювання у сфері землеустрою, організацію, регулювання та управ‐
ління у сфері  землеустрою,  здійснення землеустрою на національ‐
ному,  регіональному,  локальному  і  господарському  рівнях  (далі  – 
загальнодержавному,  регіональному  і  місцевому  рівнях),  держав‐
ний і самоврядний контроль за здійсненням землеустрою, наукове, 
кадрове та фінансове забезпечення землеустрою, субʹєкти та обʹєк‐
ти землеустрою. 

2.18. Технічний регламент 
Нормативно‐правовий  акт,  прийнятий  органом  виконавчої 

влади, у якому визначено склад,  зміст та характеристики докумен‐
тації  із  землеустрою або пов’язані  з нею процеси чи  способи роз‐
робки, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні адміністра‐
тивні положення, дотримання яких є обов’язковим.  

3. Загальні положення 
Концепцію ЄСНПА у сфері землеустрою розроблено з ураху‐

ванням норм Законів України «Про землеустрій», «Про стандарти‐
зацію»,  «Про  охорону  навколишнього  природного  середовища», 
«Про  охорону  земель»,  «Про  державний  контроль  за  використан‐
ням та охороною земель», «Про оцінку земель», Земельного кодек‐
су України та інших нормативно‐правових актів, що регулюють ві‐
дносини у сфері земельних відносин та землеустрою. 

Концепція ЄСНПА у сфері землеустрою конкретизує відпові‐
дні  складники  Основних  напрямів  державної  політики  України  у 
галузі земельних відносин, визначених Указом Президента України 
«Про  стан  виконання  Указу Президента  України  від  21  листопада 
2005 року № 1643 «Про рішення Ради національної безпеки  і обо‐
рони України від 29 червня 2005 року «Про стан додержання вимог 
законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної 
політики  у  сфері  регулювання  земельних  відносин,  використання 
та охорони земель» від 18.01.2008 р., Концепції розвитку земельних 
відносин до 2015 року, «Концепції сталого розвитку агроекосистем 
в  Україні  на  період  до  2025  р.»  (2003)  та  «Концепції  екологічного 
нормування допустимого антропогенного навантаження на ґрунто‐
вий покрив» (2004). 

Згідно  з  наведеними  документами,  національна  ЄСНПА  у 
сфері землеустрою має відповідати сучасному рівню розвитку нор‐
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мативно‐правових  актів,  забезпечувати проведення  єдиної  земель‐
ної та екологічної політики, спрямованої на виконання актуальних і 
ефективних заходів з раціонального використання земель. 

Землеустрій – це така система відносин суспільного виробни‐
цтва, за якої досягається оптимальне співвідношення між економі‐
чним  зростанням,  відтворюваністю  стану  земельних  ресурсів,  рос‐
том матеріальних  і духовних потреб населення. У практичній пло‐
щині землеустрій – це сукупність соціально‐економічних та еколо‐
гічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та 
раціональну організацію території адміністративно‐територіальних 
утворень, субʹєктів господарювання, що здійснюються під впливом 
суспільно‐виробничих відносин і розвитку продуктивних сил. 

Основною  передумовою  вирішення  проблем  соціально‐
економічної та екологічної складової землекористування є забезпе‐
чення  його  сталості,  продуктивних  функцій  землі  як  природного 
капіталу. 

Стале землекористування – це форма та відповідні до неї ме‐
тоди використання  земель, що забезпечують оптимальні парамет‐
ри екологічних і соціально‐економічних функцій територій. 

Екологічна  складова  сталого  землекористування це  комплекс 
властивостей  ґрунтів  і  відповідних процесів,  існування яких дозво‐
ляє  підтримувати  характерні  (модальні,  які  найчастіше  зустріча‐
ються) параметри ґрунтів у просторі та часі. 

Стале  землекористування  забезпечується  за  таких  головних 
умов: 

• коли  землекористування  функціонує  за  принципом  роз‐
ширеного  або навіть простого  відтворення  земельних ресурсів  (кі‐
лькість повернених у землекористування як екосистему ресурсів не 
менше за відчужену частину під час його використання); 

• коли ступінь впливу на землекористування відповідає його 
здатності  до  саморегуляції,  тобто  здатності  відновлювати  характе‐
ристичні параметри без додаткових заходів після усунення впливу; 

• коли  біоекологічні,  біоенергетичні,  гідрологічні,  газово‐
атмосферні та інші функції землі здійснюються в межах природних 
режимів,  природної  геохімічної  міграції,  наслідком  яких  є  отри‐
мання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції. 

Одним  із  шляхів  вирішення  проблеми  формування  сталого 
землекористування  є  створення  узгодженої  системи  національних 
норм,  нормативів  та  стандартів,  що  повинні  забезпечити  регулю‐
вання  існуючих  нормативних  документів  і  розробку  нових життє‐
здатних екологічних норм і правил. 

В основу розробки концепції покладено тезу про високу без‐
пеку життя людей і соціальну значущість земельної території, а та‐
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кож сучасне теоретичне представлення землекористування як скла‐
дної  багаторівневої  поліфункціональної  відкритої  екосистеми,  що 
саморегулюється та відтворюється. 

4. Правові основи 
Правову основу стандартизації у сфері сталого землекористу‐

вання забезпечують: 
1. Конституція України; 
2. Земельний кодекс України; 
3. Закон України «Про землеустрій»; 
4. Закон  України  «Про  охорону  навколишнього  природного 

середовища»; 
5. Закон України «Про охорону земель»; 
6. Закон  України  «Про  державний  контроль  за  використан‐

ням та охороною земель»; 
7. Закон  України  «Про  державну  експертизу  документації  з 

землеустрою»; 
8. Закон України «Про меліорацію земель»; 
9. Закон України «Про стандартизацію»; 
10. Постанова  Верховної  Ради  України  «Про  виконання  земе‐

льного  законодавства при реформуванні  аграрного  сектора  еконо‐
міки»; 

11. Указ  Президента  України  «Про  суцільну  агрохімічну  пас‐
портизацію земель сільськогосподарського призначення»; 

12. Указ Президента України «Про програму  інтеграції Украї‐
ни до Європейського Союзу». 

5. Основні принципи системи стандартизації 
Комплекс  стандартів  у  сфері  землеустрою  має  ґрунтуватися 

на таких принципах: 
1) системного обґрунтування підходу до створення комплексу 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою; 
2) відповідності усіх документів чинному законодавству; 
3) дотримання міжнародних та європейських правил і проце‐

дур стандартизації та,  за потреби,  їх адаптації до стану національ‐
ної стандартизації і вітчизняної економіки; 

4) використання  міжнародного  досвіду  шляхом  гармонізації  і 
прямого впровадження міжнародних стандартів, правил та директив; 

5) узгодження  і  координації  робіт  із  стандартизації  з  держа‐
вами сусідами України; 

6) взаємозв’язку системи стандартизації у сфері землеустрою з 
напрямами робіт стосовно еколого‐економічного нормування щодо 
сталого землекористування; 

7) забезпечення  взаємоузгодженості  нормативних  документів 
різного рівня; 
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8) відкритості  та  прозорості  процедур  планування,  розроб‐
лення  і впровадження стандартів, доступності стандартів та  інфор‐
мації щодо них для користувачів. 

6. Мета і основні завдання єдиної системи нормативно‐
правових актів 

Згідно  із  Законом України «Про  землеустрій» метою норму‐
вання та стандартизації в Україні є забезпечення встановлення ком‐
плексу якісних та кількісних показників, параметрів, що регламен‐
тують розробку  і реалізацію документації  із  землеустрою з ураху‐
ванням  екологічних,  економічних,  соціальних,  природно‐
кліматичних та інших умов для раціонального використання земе‐
льних  та  інших  природних  ресурсів  та  відповідності  об’єктів  нор‐
мування і стандартизації своєму призначенню.  

З огляду на цю загальну мету, цілі  та  завдання нормування  і 
стандартизації  у  сфері  землеустрою  випливають  із мети  та  основ‐
них завдань землеустрою, визначених статтею 182 і 183 Земельного 
кодексу України. Мета  землеустрою полягає  в  забезпеченні раціо‐
нального використання та охорони земель, створенні сприятливого 
екологічного середовища та поліпшенні природних ландшафтів. 

Основні завдання землеустрою:  
1) реалізація політики держави щодо науково обґрунтованого 

перерозподілу земель, формування раціональної системи землево‐
лодінь  і  землекористувань  з  усуненням  недоліків  у  розташуванні 
земель, створення екологічно сталих ландшафтів і агросистем;  

2) інформаційне  забезпечення  правового,  економічного,  еко‐
логічного і містобудівного механізму регулювання земельних відно‐
син на національному, регіональному, локальному, господарському 
рівнях  шляхом  розробки  пропозицій  із  встановлення  особливого 
режиму і умов використання земель;  

3) встановлення  на  місцевості  меж  адміністративно‐
територіальних  утворень,  територій  з  особливим природоохорон‐
ним,  рекреаційним  і  заповідним режимами,  меж  земельних  діля‐
нок власників і землекористувачів;  

4) здійснення заходів щодо прогнозування, планування, орга‐
нізації раціонального використання та охорони земель на націона‐
льному, регіональному, локальному і господарському рівнях;  

5) організація  територій  сільськогосподарських  підприємств 
із  створенням  просторових  умов,  що  забезпечують  еколого‐
економічну оптимізацію використання та охорони земель сільсько‐
господарського  призначення,  впровадження  прогресивних  форм 
організації  управління  землекористуванням,  удосконалення  спів‐
відношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сіноко‐
со‐ і пасовищезмін;  
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6) розробка системи заходів із збереження і поліпшення при‐
родних  ландшафтів,  відновлення  і  підвищення  родючості  ґрунтів, 
рекультивації порушених земель і землюванню малопродуктивних 
угідь,  захисту  земель  від  ерозії,  підтоплення,  пересихання,  зсувів, 
вторинного  засолення  і  заболочення,  ущільнення,  забруднення 
промисловими  відходами  і  хімічними речовинами  та  інших  видів 
деградації, з консервації деградованих і малопродуктивних земель, 
запобігання іншим негативним явищам;  

7) організація  територій  несільськогосподарських  підпри‐
ємств,  організацій  і  установ  з  метою  створення  умов  ефективного 
землекористування та обмежень і обтяжень у використанні земель.  

Отже,  головна мета нормування  у  сфері  землеустрою –  ство‐
рення  комплексу  документів  для  системного  нормативного  забез‐
печення функціонування  системи  землеустрою для  створення  ста‐
лого землекористування та охорони ґрунтів і досягнення безпечно‐
го використання земельних ресурсів. 

Комплекс  нормативних  документів  повинен  забезпечувати 
нормативну  основу  досягнення  балансу  між  рівнями  експлуатації 
(використання)  земель, шкідливого  впливу на  земельні ресурси  та 
спроможністю  до  їх  відновлюваності.  До  того ж  сталість  землеко‐
ристування слід розглядати як форму та відповідні їй методи. 

Нормуванню підлягають  якісні  та  кількісні  показники,  пара‐
метри, що  регламентують  розробку  та  реалізацію  документації  із 
землеустрою з урахуванням екологічних,  економічних,  соціальних, 
природно‐кліматичних та інших умов. 

Нормування  має  бути  зорієнтоване  на  вирішення  завдань 
збереження  сталості  землекористування  та  земельних  ресурсів  за 
кількісними  та  якісними  показниками,  мінімізації  негативного 
впливу на довкілля. 

Реалізація зазначеної мети сприятиме сталому гармонійному 
землекористуванню,  створенню безпечних умов для життя людей, 
відновлюванню  екологічних  і  продуктивних функцій  землі,  збере‐
женню і відтворюваності ландшафтів України. 

Для цього треба встановити такі нормативи: 
• організаційно‐методичні, які вимагають формування осно‐

вних  (загальних)  положень  розробки  та  реалізації  документації  із 
землеустрою;  

• науково обґрунтованого розподілу земельних ресурсів; 
• показників сталого землекористування. 
Іншим важливим завданням в умовах нових земельних відно‐

син є відстеження динаміки антропогенних впливів  і своєчасне ви‐
явлення та нормування тих впливів, які можуть виникнути в сучас‐
них умовах, породити нову динаміку та спричинити територіальні 
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зрушення  навантажень  на  значних  територіях  (співвідношення 
форм власності на землю, категорій земель та земельних угідь) для 
того, щоб забезпечити необхідні превентивні заходи. 

7. Напрями нормування 
Найбільш пріоритетні завдання нормування у сфері землеус‐

трою стосуються тих видів документації із землеустрою, які насам‐
перед  мають  вплив  на  перерозподіл  земельних  ресурсів,  форму‐
вання  сталого  землекористування,  деградацію  земель,  загострення 
екологічної ситуації в країні чи її регіонах, а також чітке визначення 
категорій земель  і  типів  землекористування,  які  зазнають найбіль‐
ших негативних змін. 

Маючи на увазі сучасний соціально‐економічний стан в Укра‐
їні та з метою реалізації основних пріоритетних напрямів ЄСНПА у 
сфері землеустрою, першочергово слід: 

• провести інвентаризацію чинної нормативної бази у сфері 
землеустрою,  визначити  відповідність  нормативних  документів 
чинному законодавству України та  виконати необхідний комплекс 
робіт щодо коригування та актуалізації нормативних документів; 

• оцінити можливість  використання міжнародних нормати‐
вних документів  у  землевпорядній діяльності України та провести 
гармонізацію національних стандартів з міжнародними; 

• розробити ієрархічну структуру та підпорядкованість нор‐
мативного забезпечення у сфері землеустрою; 

• розробити  цільову  програму  нормування,  в  якій  визначи‐
ти, обґрунтувати та затвердити пріоритетні напрями цієї діяльнос‐
ті,  охоплюючи  удосконалення методології  та методичних підходів 
до нормування; 

• вирішити організаційні питання щодо створення багаторі‐
вневої системи нормування (узгодженої зі системою органів держа‐
вної влади та субʹєктів господарювання); 

• опрацювати  пропозиції щодо  змін  і  доповнень  до  деяких 
законодавчих  актів  у  сфері  земельних  відносин,  землеустрою,  охо‐
рони земель, які сприятимуть сталому, екологічно збалансованому 
землекористуванню; 

• поліпшити науково‐методичну та матеріально‐технічну ос‐
нову робіт, які пов’язані з розробкою нормативів і стандартів; 

• розробити та впровадити в практичну діяльність суспільст‐
ва нормативи та стандарти, гармонізовані з чинним законодавством 
та міжнародними нормами; 

• створення  ТК  «Землеустрій  та  стале  землекористування» 
стосовно  розроблення,  науково‐технічної  експертизи,  розгляду  та 
погодження національних нормативних документів,  а  також доку‐
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ментів  нижчих рівнів,  які  стосуються  документації  із  землеустрою 
та сталого землекористування.  

Нормативна  та  правова  база  у  сфері  землеустрою  має  бути 
створена за ієрархічним принципом і включати такі блоки. 

1. За змістом: документи загального призначення; документи, 
які регламентують склад та зміст документації  із землеустрою; до‐
кументи,  які  регламентують порядок розроблення  документації  із 
землеустрою та його  заходів;  документи, що регламентують поря‐
док реалізації документації із землеустрою та його заходів. 

2. За призначенням: документи, єдині для всіх рівнів регламен‐
тації  розроблення  і  реалізації  документації  із  землеустрою;  доку‐
менти із регламентації розроблення і реалізації документації із зе‐
млеустрою для місцевого рівня; документи із регламентації розро‐
блення  і  реалізації  документації  із  землеустрою  для  загальнодер‐
жавного та регіонального рівнів. 

У процесі реалізації основних пріоритетних напрямів станда‐
ртизації у сфері сталого землекористування слід здійснити: 

• перегляд наявної системи чинних в Україні міждержавних 
стандартів (комплекси ГОСТ «Земли», «Почвы») та інших нормати‐
вних документів на відповідність чинному законодавству та норма‐
тивним  документам,  пріоритетним  напрямам  стандартизації  та  з 
урахуванням  зроблених  експертних  висновків  щодо  відповідного 
комплексу; 

• визначення  та  упорядкування  об’єктів  нормування  і  стан‐
дартизації; 

• методичне  обґрунтування  наявних  та  розроблення  нових 
методів і засобів контролю стосовно визначення та оцінювання яко‐
сті документації із землеустрою; 

• розроблення структурно‐класифікаційної схеми норматив‐
них документів з питань здійснення землеустрою; 

• визначення основних понять і термінів у сфері землеустрою 
для створення системи класифікаторів; 

• визначення  та  регламентацію  вимог  (норм,  правил)  щодо 
розроблення та реалізації документації із землеустрою та стосовно 
належного її зберігання; 

• встановлення вимог до деяких показників і параметрів, що 
регламентують розробку і реалізацію документації із землеустрою; 

• встановлення вимог  (норм, правил) щодо урахування в до‐
кументації  із  землеустрою  екологічних,  економічних,  соціальних, 
природно‐кліматичних та інших факторів; 

• встановлення вимог (норм, правил) щодо запобігання нега‐
тивному  впливу  заходів  землеустрою  на  сільськогосподарську  та 
інші види діяльності, зокрема під час охорони та меліорації земель; 
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• визначення  вимог  землеустрою щодо  допустимого  антро‐
погенного навантаження та господарського освоєння земель; 

• унормування  критеріїв  (вимог)  до  організації  управління 
землеустроєм та землекористуванням; 

• встановлення  вимог  до  прогнозування,  інформування,  при‐
йняття рішень із землеустрою щодо сталого землекористування; 

• впровадження складових завдань щодо землекористування 
у стандартах на документацію із землеустрою, процеси тощо; 

• розробка вимог до методів землевпорядного проектування; 
• впровадження  стандартів  сучасної  методології  оцінювання 

екологічного ризику та екологічної безпеки землевпорядних заходів; 
• вибір  головних  напрямів  нормування  землеустрою  щодо 

сталого землекористування з урахуванням вітчизняного і зарубіжного 
досвіду для створення та застосування нормативних документів. 

8.  Об’єкти  нормування  та  позначення  нормативних  до‐
кументів 

До обʹєктів стандартизації у сфері землеустрою на національ‐
ному рівні належать: 

1) основні положення комплексу нормативно‐правових щодо 
складу  і  змісту документації  із  землеустрою та нормативи сталого 
землекористування;  

2) терміни, визначення та класифікатори; 
3) норми, правила, соціально‐економічні та екологічні вимоги; 
4) режими  використання  та  охорони  земельних  ресурсів, 

об’єктів природно‐заповідного фонду; 
5) вимоги  до  системи  заходів  землеустрою  із  забезпечення 

екологічно безпечного землекористування; 
6) показники якості документації із землеустрою; 
7) вимоги до експертизи документації із землеустрою; 
8) методи аналізу складу та змісту документації із землеустрою; 
9) інші об’єкти,   необхідні для здійснення землевпорядної ді‐

яльності на різних ієрархічних рівнях землеустрою. 
Об’єкти нормування можуть бути визначені науковою експе‐

ртизою, що систематично здійснюється. У процесі експертизи ана‐
лізуються заходи із землеустрою та документи. 

Науковій  експертизі  підлягають  проекти  нормативно‐
правових  актів  щодо  сталого  землекористування,  що  регламенту‐
ють господарську діяльність, яка негативно впливає на земельні ре‐
сурси, національні стандарти та стандарти інших рівнів, які розро‐
бляються або приймаються в Україні та стосуються питань сталого 
землекористування. 

Для  забезпечення  здійснення наукової  та  екологічної  експер‐
тизи нормативних документів, яка передбачена чинним законодав‐
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ством  України,  Держкомзем  і  Мінприроди  України  визначають 
об’єкти експертизи з переліку робіт, які увійшли до Плану НДР. 

Держкомзем виконує наукову експертизу нормативних доку‐
ментів у сфері землеустрою та сталого землекористування . 

Мінприроди виконує екологічну експертизу або делегує пра‐
во  здійснення  екологічної  експертизи  нормативних  документів  із 
стандартизації у сфері сталого землекористування відповідному ТК.  

Висновок  наукової  або  екологічної  експертизи  після  затвер‐
дження  Держкомземом  чи  Мінприроди  України  є  обовʹязковим 
для виконання. 

Нормування  у  сфері  землеустрою  має  забезпечити  розроб‐
лення та експертизу стандартів, норм і правил щодо: 

1) термінів  і  визначень  стосовно діяльності  у  сфері  землеуст‐
рою та сталого землекористування; 

2) класифікації документації із землеустрою об’єктів землеус‐
трою; 

3) вимог прав  власності  та екологічної безпеки під час реалі‐
зації заходів із землеустрою; 

4) правил установлення нормативів сталого землекористування; 
5) вимог стосовно забезпечення якості документації із землеу‐

строю; 
6) методик, що  регламентують  процеси  контролю  якості  до‐

кументації із землеустрою; 
7) вимог (норм, правил) щодо режимів використання земель, 

визначених документацією із землеустрою; 
8) вимог (норм, правил) щодо запобігання негативному впли‐

ву та регламентації заходів із землеустрою, зокрема під час органі‐
зації використання земель у сільському господарстві, містобудуван‐
ні, меліорації  і рекультивації земель, застосуванні землеохоронних 
заходів тощо.  

Позначення документів ЄСНПА у сфері землеустрою 
Документам,  які  забезпечують  здійснення  землеустрою  і 

включені  в  ЄСНПА,  присвоюються  децимальні  номери,  які  буду‐
ються за класифікаційною ознакою. 

Для  позначення  класифікаційної  ознаки  призначення  доку‐
мента у сфері землеустрою використовуються такі позначення: 

0 – поширення документа для всіх рівнів; 
1 – поширення документа на національному рівні; 
2 – поширення документа на регіональному рівні; 
3 – поширення документа на місцевому рівні. 
Для  позначення  класифікаційної  ознаки  змісту  документів  у 

сфері землеустрою використовуються такі позначення:  
«З» – документ загального змісту; 
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«С» – документ, що регламентує склад і зміст документації  із 
землеустрою; 

«П» – документ, що регламентує порядок розробки докумен‐
тації із землеустрою; 

«Т» –  технологічний документ, що регламентує порядок реа‐
лізації документації із землеустрою. 

Для  класифікації  ознаки  документа,  що  вказує  на 
обов’язковість  їх  застосування,  використовується  позначення  «О»  і 
для документа, що має рекомендований характер «Р», які познача‐
ються після класифікаційної ознаки групи документів через крапку 
(наприклад «П.О» або «Т.Р»). 

Повне  позначення  документів  ЄСНПА  ЗУ  у  сфері  землеуст‐
рою (децимальний номер) включає: 

1) літери «ЗУ», що  вказують на приналежність документа до 
комплексу документів ЄСНПА ЗУ; 

2) класифікаційну ознаку призначення документа ЗУ (цифри 
«0», «1», «2» чи «3»); 

3) класифікаційну ознаку змісту документа ЗУ («З», «С», «П», 
«Т»); 

4) ознак, які вказують на обов’язковість виконання документа 
«О» чи «Р»; 

5) порядковий  номер  документа  в  класифікаційній  групі  за 
змістом; 

6) ознаку версії документа; 
7) рік затвердження документа. 
Приклад позначення полів номера документа ЗУ‐1‐З.П.О.‐02‐01‐08 
 

ЗУ  Документ ЄСНПА ЗУ 
1  Застосування на національному рівні 
З  Документ загального змісту 
П  Документ, що регламентує склад і зміст документації із зем‐

леустрою 
О  Документ обов’язкового застосування 
02  Порядковий номер документа в групі «П» 
01  Ознака версії документа 
08  Рік затвердження документа 
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9.  Склад  і  класифікація  документів  єдиної  системи  нор‐
мативно‐правових актів з питань здійснення землеустрою  

Єдина система нормативно‐правових актів з питань здійснен‐
ня  землеустрою  являє  собою  комплекс  документів,  які  забезпечу‐
ють розроблення та реалізацію документації із землеустрою.  

9.1. Класифікація за змістом  
За  змістом нормативно‐правові акти з питань здійснення зе‐

млеустрою  поділяють  на  чотири  основні  класифікаційні  групи 
(рис. 2.1): 

а) документи загального призначення; 
б)  документи,  які регламентують  склад  та  зміст документації 

із землеустрою; 
в)  документи,  які регламентують порядок розроблення доку‐

ментації із землеустрою та його заходів; 
г) документи, що регламентують порядок реалізації докумен‐

тації із землеустрою та його заходів. 
Вказані документи поділяють на документи обов’язкового за‐

стосування  (порядки,  регламенти,  стандарти,  правила,  інструкції) 
та  рекомендаційного  характеру  (методичні  вказівки,  рекомендації 
тощо). 

9.2. Класифікація за призначенням 
Відповідно  до  рівнів  здійснення  землеустрою,  документи  за 

призначенням поділяють:  
а)  на  документи,  єдині  для  всіх  рівнів  регламентації  розроб‐

лення і реалізації документації із землеустрою; 
б)  документи  із  регламентації  розроблення  і  реалізації  доку‐

ментації із землеустрою для місцевого рівня; 
в)  документи  із  регламентації  розроблення  і  реалізації  доку‐

ментації  із  землеустрою для  загальнодержавного  та  регіонального 
рівнів. 



 
С
кл
ад
 і 
кл
ас
иф
ік
ац
ія
 д
ок
ум
ен
ті
в 
Є
ди
но
ї с
ис
те
м
и 
но
рм
ат
ив
но
‐п
ра
во
ви
х 
ак
ті
в 
 

з 
пи
та
нь
 з
ді
йс
не
нн
я 
зе
м
ле
ус
тр
ою
 (Є
С
Н
П
А
З)
 

 
К
ла
си
ф
ік
ац
ія
 н
ор
м
ат
ив
но
‐п
ра
во
ви
х 
ак
ті
в 
(Н
П
А
)  

за
 п
ри
зн
ач
ен
ня
м
 

 
К
ла
си
ф
ік
ац
ія
 н
ор
м
ат
ив
но
‐п
ра
во
ви
х 
ак
ті
в 
 

за
 з
м
іс
то
м
 

 
Н
ор
м
ат
ив
но
‐п
ра
во
ві
 а
кт
и 
(Н
П
А
) р
ег
ла
м
ен
та
‐

ці
ї р
оз
ро
бк
и 
і р
еа
лі
за
ці
ї д
ок
ум
ен
та
ці
ї  

із
 з
ем
ле
ус
тр
ою
 д
ля
 в
сі
х 
рі
вн
ів
 

 
Н
ор
м
ат
ив
но
‐п
ра
во
ві
 а
кт
и 
(Н
П
А
)  

за
га
ль
но
го
 п
ри
зн
ач
ен
ня
 

 
Н
ор
м
ат
ив
но
‐п
ра
во
ві
 а
кт
и 
(Н
П
А
) р
ег
ла
м
ен
та
‐

ці
ї р
оз
ро
бк
и 
і р
еа
лі
за
ці
ї д
ок
ум
ен
та
ці
ї  

із
 з
ем
ле
ус
тр
ою
 д
ля
 м
іс
це
во
го
 р
ів
ня
 

 
Н
ор
м
ат
ив
но
‐п
ра
во
ві
 а
кт
и 
(Н
П
А
), 

щ
о 
ре
гл
ам
ен
ту
ю
ть
 с
кл
ад
 і 
зм
іс
т 
 

до
ку
м
ен
та
ці
ї і
з 
зе
м
ле
ус
тр
ою
 

 
Н
ор
м
ат
ив
но
‐п
ра
во
ві
 а
кт
и 
(Н
П
А
) р
ег
ла
м
ен
та
‐

ці
ї р
оз
ро
бк
и 
і р
еа
лі
за
ці
ї д
ок
ум
ен
та
ці
ї і
з 
зе
м
‐

ле
ус
тр
ою
 д
ля
 з
аг
ал
ьн
од
ер
ж
ав
но
го
 т
а 
ре
гі
он
а‐

ль
но
го
 р
ів
ня
 

 
Н
ор
м
ат
ив
но
‐п
ра
во
ві
 а
кт
и 
(Н
П
А
), 
щ
о 
ре
‐

гл
ам
ен
ту
ю
ть
 п
ор
яд
ок
 р
оз
ро
бк
и 
до
ку
‐

м
ен
та
ці
ї і
з 
зе
м
ле
ус
тр
ою
 т
а 
йо
го
 з
ах
од
ів
 

 
Н
ор
м
ат
ив
но
‐п
ра
во
ві
 а
кт
и 
(Н
П
А
), 
щ
о 
ре
‐

гл
ам
ен
ту
ю
ть
 п
ор
яд
ок
 р
еа
лі
за
ці
ї  

до
ку
м
ен
та
ці
ї і
з 
зе
м
ле
ус
тр
ою
 

Ри
с 
2.
1.
 С
кл
ад
 і 
кл
ас
иф
ік
ац
ія
 д
ок
ум
ен
ті
в 
Є
ди
но
ї с
ис
те
м
и 
но
рм
ат
ив
но
‐п
ра
во
ви
х 
ак
ті
в 
 

з 
пи
та
нь
 зд
ій
сн
ен
ня
 з
ем
ле
ус
тр
ою
 

 

53 



 

 54

10. Організаційні основи формування  
системи нормування 
Організаційними  основами  формування  й  функціонування 

системи та нормування у сфері землеустрою можуть бути: 
• формування  пріоритетних  завдань  щодо  нормативно‐

правових  актів  у  сфері  землеустрою  та  включення  їх  до  програм, 
робіт  із  стандартизації,  національних  та  цільових  науково‐
технічних програм; 

• автоматизована  інформаційно‐пошукова  система  (АІПС) 
законодавчих,  нормативних,  методичних,  довідкових  матеріалів  із 
землеустрою.  Інформаційною  основою  системи  стандартизації  та 
нормування повинні бути геоінформаційні системи (ГІС), які поєд‐
нують бази даних про антропогенні навантаження  з базами даних 
про природну організацію території; 

• фонд нормативної документації  із  землеустрою та сталого 
землекористування, який систематично удосконалюється та понов‐
люється  відповідно  до  сучасного  рівня.  Формування  фонду  здійс‐
нюється,  зважаючи на пріоритетні напрями стандартизації  із  зем‐
леустрою щодо сталого землекористування. 

Структура фонду  нормативної  документації  із  нормування  у 
сфері  землеустрою  створюється  із  взаємопогоджених  документів 
відповідних рівнів. 

Документи  першого  рівня  –  це  закони  та  нормативно‐правові 
акти органів державної влади, а також міжнародні правові докуме‐
нти. 

Одним із важливих завдань під час прийняття цих документів 
є наукове обґрунтування та розроблення механізмів їх впроваджен‐
ня і функціонування, які охоплюють питання створення нормативів 
та ефективне їх впровадження у сфері землеустрою. 

Документи другого  рівня – міжнародні, міждержавні  та націо‐
нальні  нормативи  і  стандарти  України  у  сфері  землеустрою,  які 
впроваджуються центральними органами виконавчої влади.  

Відповідно до  законодавства  та міжнародної практики ці ор‐
гани здійснюють свою роботу через технічні комітети  (ТК)  із  стан‐
дартизації.  В  сфері  землеустрою  таким  технічним  комітетом  буде 
ТК  «Землеустрій  та  стале  землекористування»,  який  планується 
створити Держкомземом України  і який буде взаємодіяти з  інши‐
ми ТК стосовно узгодження розроблюваних нормативних докумен‐
тів у сфері землеустрою і сталого землекористування. 

Документи третього рівня – нормативні документи Держком‐
зему  України.  Ці  документи  повинні  конкретизувати  документи 
першого та другого рівнів і не суперечити їм. 
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Нормативні документи третього рівня мають розроблятися від‐
повідно до програми робіт із нормування з дотриманням норм чин‐
них регламентів та законодавства України, вимог комплексу стандар‐
тів національної стандартизації та урахуванням положення докумен‐
тів міжнародних і регіональних організацій із стандартизації. 

11.  Фінансування робіт із нормування 
Фінансування робіт із нормування у сфері землеустрою здійс‐

нюється за рахунок коштів державного бюджету України, відповід‐
них місцевих  бюджетів,  фондів  міжнародних  організацій,  підпри‐
ємств  та  організацій,  зацікавлених  у  результатах  нормування,  ін‐
ших незаборонених законодавством джерел. 

12.  Міжнародне  співробітництво  із  нормування  у  сфері 
землеустрою 

Інтеграція України у діяльність міжнародного співтовариства 
у сфері стандартизації та нормування сприяє запозиченню світово‐
го  досвіду  в  цій  сфері.  Серед  завдань  цього  напряму  найважливі‐
шими є: 

• участь  України  в  розробці  та  реалізації міжнародних нау‐
кових та науково‐технічних програм; 

• забезпечення  виконання Україною  зобов’язань, що  витіка‐
ють  з  міжнародних  екологічних  угод,  конвенцій,  протоколів,  про‐
грам; 

• спільна розробка стандартів  і нормативів у межах багатос‐
торонніх і двосторонніх угод; 

• гармонізація  національних  стандартів  з  міжнародними  та 
європейськими стандартами; 

• спільна підготовка фахівців, які виконують роботи з розро‐
бки стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та сталого зем‐
лекористування. 

 
2.6. Галузева програма створення єдиної системи  
нормативно‐правових актів у землеустрої (ЄСНПАЗ) 
 
Галузева Програма нормування у сфері землеустрою розроб‐

ляється для центрального органу виконавчої влади, який здійснює 
стандартизацію і нормування у відповідній галузі, зокрема для Дер‐
жавного комітету України із земельних ресурсів. 

1.  Загальні  положення  і  мета  Галузевої  Програми  нормування 
(ГПН). 

Сучасний стан  земельних  відносин,  землеустрою  і  земельних 
ресурсів України викликає все більше занепокоєння у звʹязку з при‐
скоренням негативних тенденцій у цих сферах. Така ситуація вима‐
гає  створення життєздатної  нормативної  бази щодо  землеустрою, 
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яка є основним інструментом реалізації державної земельної полі‐
тики взагалі і створення сталого землекористування зокрема. 

Нормування  у  сфері  землеустрою  проводиться  з  метою  ви‐
значення  і  систематизації  комплексу  встановлених  норм,  правил, 
вимог з розроблення та реалізації документації із землеустрою що‐
до забезпечення сталого землекористування та екологічної безпеки 
в країні. 

Система нормування у сфері землеустрою повинна відповідати 
основним принципам міжнародних, міждержавних, регіональних та 
національних  систем  зарубіжних  країн,  ураховувати  інтереси Украї‐
ни, а також основні завдання центральних органів виконавчої влади із 
земельних  ресурсів  та  охорони  навколишнього  природного  середо‐
вища. Це передбачає визначення пріоритетних напрямів досліджен‐
ня і створення нормативів стосовно документації із землеустрою. 

Основною метою ГПН є перегляд, систематизація і аналіз за‐
стосування чинних національних і галузевих стандартів, визначення 
необхідності  оновлення  і  доповнення  чинної  нормативної  бази  га‐
лузі у сфері землеустрою.  

Основними завданнями ГПН є виконання науково‐дослідних і 
організаційно‐методичних  робіт,  зведених  у  тематичні  програми, 
що мають бути внесені як пропозиції до щорічних планів НДР Дер‐
жавного  комітету України  із  земельних  ресурсів  та  інших  зацікав‐
лених міністерств і відомств (табл. 2.1). 

Головними напрямами тематичних програм є: 
1) розроблення нових національних та галузевих нормативів і 

гармонізація їх з міжнародними; 
2) переклад,  науково‐технічне  редагування  і  пряме  впрова‐

дження європейських та міжнародних  стандартів,  директив,  техні‐
чних регламентів тощо; 

3) започаткування і розвиток принципово нової групи норма‐
тивів стосовно землеустрою ; 

4) погодження і впровадження міждержавних нормативів або 
їх сумісна розробка; 

5) внесення змін і доповнень до чинних стандартів на відпові‐
дність їх законодавчо‐правовій базі України; 

6) надання пропозицій щодо відміни застарілих і не викорис‐
товуваних стандартів, норм і правил; 

7) розробка  базових  експериментальних  проектів  землеуст‐
рою, методик і еталонів документації із землеустрою; 

8) створення  обґрунтованих  зональних  нормативів  землеко‐
ристування та їх апробація у різних регіонах.  
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Таблиця 2.1 
Перелік науково‐дослідних робіт  

щодо галузевої програми нормування 
Вид роботи  Термін 

виконан‐
ня 

Відповідаль‐
ний викона‐

вець 
1  2  3 

1.  Перегляд  і  аналіз  чинних  нормативно‐
правових  актів  Держкомзему  України  та  ін‐
ших міністерств  і  відомств  з метою оновлен‐
ня, доповнення і розробки пропозицій щодо 
нової  нормативної  бази,  яка  повинна  забез‐
печити  створення  системи  землеустрою  та 
розвиток умов для сталого землекористуван‐
ня, охорону і підвищення продуктивності зе‐
мельних  ресурсів  з  метою  визначення  вне‐
сення  обґрунтованих  пропозицій  щодо  роз‐
роблення  стандартів  та  нормативів  відповід‐
них напрямів. 

2009–2010 Держкомзем 
України, ТК 

2.  Розроблення  проекту  програми  робіт  із 
нормування щодо: 

1) науково  обґрунтованого  розподілу  зе‐
мельних ресурсів між галузями економіки з ме‐
тою  раціонального  розміщення  продуктивних 
сил,  комплексного  економічного  і  соціального 
розвитку  регіонів,  формування  сприятливого 
навколишнього природного середовища; 

2) організації  використання  та  охорони 
земель із врахуванням конкретних зональних 
умов, узгодженості екологічних, економічних 
і соціальних інтересів суспільства; 

3) консолідації  земельних  ділянок  влас‐
ників земельних часток (паїв) в інвестиційно‐
привабливі масиви. 

2009–2010 Держкомзем 
України, ТК 

3.  Розроблення  проекту  програми  робіт  із 
нормування та стандартизації щодо:  

1) обґрунтування розподілу земель за ці‐
льовим призначенням з урахуванням держа‐
вних, громадських та приватних інтересів; 

2) формування  раціональної  системи  зе‐
млеволодіння  і  землекористування,  створен‐
ня екологічно сталих агроландшафтів тощо; 

2009–2012
 

Держкомзем 
України, ТК 
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Продовження табл. 2.1 
1  2  3 

3) встановлення  і  закріплення  на  місце‐
вості  меж  адміністративно‐територіальних 
утворень,  територій  природно‐заповідного 
фонду  та  іншого  природоохоронного  приз‐
начення,  оздоровчого, рекреаційного та  істо‐
рико‐культурного призначення, меж земель‐
них ділянок власників і землекористувачів; 
        4) прогнозування, планування  і організа‐
ції  раціонального  використання  та  охорони 
земель на національному, регіональному, ло‐
кальному і господарському рівнях; 

   

       5) організації території сільськогосподар‐
ських  підприємств,  установ  і  організацій  з 
метою створення просторових умов для еко‐
лого‐економічної  оптимізації  використання 
та  охорони  земель  сільськогосподарського 
призначення,  впровадження  прогресивних 
форм  організації  управління  землекористу‐
ванням,  удосконалення  структури  і  розмі‐
щення  земельних  угідь,  посівних  площ,  сис‐
теми сівозміни, сінокосо‐ і пасовищезміни; 

   

       6)  розробки  і  здійснення системи заходів 
із  землеустрою  для  збереження  природних 
ландшафтів,  відновлення  та  підвищення  ро‐
дючості  ґрунтів,  рекультивації  порушених 
земель  і  землювання  малопродуктивних 
угідь,  захисту  земель  від  ерозії,  підтоплення, 
пересихання,  зсувів,  вторинного  засолення, 
закислення, заболочення, ущільнення, забру‐
днення  промисловими  відходами  та  хіміч‐
ними  речовинами  тощо,  консервації  дегра‐
дованих  і  малопродуктивних  земель,  запобі‐
гання іншим негативним явищам; 
        7)  організації  території  підприємств, 
установ і організацій з метою створення умов 
сталого  землекористування  та  встановлення 
обмежень і обтяжень (земельних сервітутів) у 
використанні та охороні земель несільського‐
сподарського призначення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Розроблення проекту програми робіт із ство‐
рення  Єдиної  системи  нормативно‐правових 
актів, стандартів, норм і правил щодо: 

1) визначення термінів у сфері землеустрою;
 

2009–2012 Держкомзем 
України, ТК 
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Продовження табл. 2.1
1  2  3 

2) складу  і класифікації документів єди‐
ної системи нормативно‐правових актів з пи‐
тань здійснення землеустрою; 

3) складу  і  структури  документів  з  пи‐
тань здійснення землеустрою; 

4) класифікаторів  цільового  призначен‐
ня  земель,  обмежень  використання  земель, 
земельних сервітутів тощо; 

5) порядків розроблення, погодження та 
затвердження  документації  із  землеустрою 
різного ієрархічного рівня; 

6) порядків  реалізації  документації  із 
землеустрою різного ієрархічного рівня; 

7) порядків проведення інвентаризацій з 
різним цільовим призначенням; 

8) методик  екологічного,  економічного  та 
соціального оцінювання ефективності  заходів  із 
землеустрою; 

9) методик  оцінювання  суспільної,  бю‐
джетної,  комерційної,  інвестиційної  та  інно‐
ваційної  ефективності  заходів  із  землеуст‐
рою; 
         10) методик державної експертизи до‐
кументації із землеустрою різного ієрархіч‐
ного рівня. 

   

5.  Розроблення проекту програми робіт що‐
до  надання  інформації  для  правового,  еко‐
номічного,  екологічного  і містобудівного ме‐
ханізмів регулювання  земельних  відносин на 
національному,  регіональному,  локальному  і 
господарському рівнях шляхом встановлення 
особливого  режиму  та  умов  використання й 
охорони земель. 

2009  Держкомзем 
України, ТК 

6.  Розроблення проекту програми робіт що‐
до впровадження в галузі на належному рівні 
систем  управління  якістю  продукції,  робіт  і 
послуг згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001‐2001 
та  систем  управління  навколишнім  середо‐
вищем згідно з вимогами ДСТУ  ISO 14004‐97 
з  метою  підвищення  ефективності  господа‐
рювання  в  організаціях,  установах  і  на  підп‐
риємствах  галузі  за рахунок більш чіткої ор‐
ганізації  робіт,  скорочення  непродуктивних 
витрат  часу,  застосування  раціональних  ме‐
тодів  охорони  і  використання  земельних  ре‐
сурсів тощо. 

2009–2011 Держкомзем 
України, ТК 
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Закінчення табл. 2.1 
1  2  3 

7.  Розроблення проекту програми робіт що‐
до національних  стандартів  стосовно сталого 
землекористування. 

2008–2015 Держкомзем 
України, ТК 

8.  Розроблення  комплексів  нормативно‐
правових актів Держкомзему України у сфері 
землеустрою, у тому числі: 
8.1. Комплекс стандартів «Науково‐технічне  і 
методичне  забезпечення  діяльності  у  сфері 
землеустрою»; 
8.2.  Комплекс  нормативно‐правових  актів 
«Інформаційно‐довідковий  фонд  норматив‐
них документів»: 
‐  положення  про  інформаційно‐

довідковий  фонд  нормативних  документів 
установи, організації, підприємства галузі; 
‐ порядок формування та функціонування 

інформаційно‐довідкового  фонду  норматив‐
них  документів  установи,  організації,  підп‐
риємства галузі. 

2008–2012 Держкомзем 
України, ТК 

 
2. Очікувані результати виконання ГПН 
Реалізація  основних  завдань  ГПН  має  супроводжуватися  та‐

кими організаційно‐методичними заходами: 
• проведення  науково‐практичних  семінарів  для  провідних 

фахівців у галузі земельних відносин, землеустрою, оцінювання зе‐
мель  з  питань  розроблення  і  вдосконалення  законодавчо‐правової 
та  нормативної  бази,  створення  умов щодо  сталого  землекористу‐
вання тощо; 

• публікації статей, повідомлень, прогнозів щодо ставлення і 
вирішення проблем стандартизації та нормування у сфері землеус‐
трою; 

• видання  і  розповсюдження  тематичних довідників  законо‐
давчо‐правових  актів  стосовно  всіх  аспектів  у  сфері  землеустрою 
щодо сталого землекористування, а також поточних змін для їх ак‐
туалізації; 

• комплектування  і видання окремих збірників ДСТУ, ДСТУ 
ISO, ДСТУ EN та ГСТУ (СОУ) за тематикою підкомітетів ISO/TК ‐‐‐‐; 

• складання переліків атестованих належним чином методик 
землевпорядного проектування і еталонних зразків складу та змісту 
документації  із  землеустрою  і  внесення  їх  до  інформаційно‐
довідкового фонду зацікавлених міністерств і державних комітетів. 



 

 61

Реалізація завдань ГПН сприятиме створенню системи земле‐
устрою в Україні та розвитку умов для сталого землекористування, 
раціонального  використання  земель,  охорони,  відтворюваності  та 
підвищення продуктивності земельних ресурсів тощо.  

 
2.7. Концепція системи стандартизації та нормування  
у сфері охорони земель (ССНОЗ) 
 
Концепцію  системи  стандартизації  та  нормування  у  сфері 

охорони земель розроблено в зв’язку із загостренням екологічної та 
ресурсної  ситуації  в  Україні,  проявом  різного  роду  деградаційних 
явищ  і  процесів,  необхідністю  вирішення  невідкладних  проблем 
охорони  та  раціонального  використання  земель,  а  також  з  метою 
створення механізму реалізації окремих статей Земельного кодексу 
України,  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  Закону  України 
«Про стандартизацію», Закону України «Про державний контроль 
за  використанням  та  охороною  земель»  та  Закону  України  «Про 
екологічний аудит». 

Стандартизацію у сфері охорони земель проводять задля ви‐
значення  і  систематизації комплексу встановлених та розроблення 
необхідних норм, правил,  вимог з охорони та раціонального вико‐
ристання  земель,  нормативного  забезпечення  сталого  землекорис‐
тування та екологічної безпеки в країні. 

Система стандартизації у сфері охорони земель має: 
1) відповідати законодавству; 
2) урахувати основні завдання органів центральної виконавчої 

влади з питань земельних ресурсів, аграрної політики, охорони на‐
вколишнього  природного  середовища  у  забезпеченні  реалізації 
єдиної науково‐технічної політики у цій сфері; 

3) узагальнювати та творчо застосовувати основні досягнення 
міжнародних, міждержавних, регіональних та національних систем 
стандартизації розвинутих зарубіжних країн. 

 Це  передбачає  визначення  пріоритетних  напрямів  дослі‐
джень і створення стандартів стосовно охорони земель. 

Розробка та подальша реалізація концепції системи стандар‐
тизації та нормування у сфері охорони земель загалом дозволить не 
тільки забезпечити внутрішню гармонізацію зазначеної системи, а 
й стане потужним стимулом для включення обґрунтованих еколо‐
гічних вимог до комплексу стандартів у цій сфері національної сис‐
теми стандартизації, де нині вимоги до екологічної безпеки, охоро‐
ни навколишнього природного середовища та раціонального вико‐
ристання  земельних  ресурсів  недостатньо  системні  та  методично 
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обґрунтовані. Успішне вирішення наведених та  інших агроекологі‐
чних  завдань,  постійний моніторинг  за  станом  земельного ресурс‐
ного потенціалу створять надійний фундамент для запровадження 
адаптованої до навколишнього природного  середовища землероб‐
ської  культури,  високопродуктивного  використання  земель  та  фо‐
рмування засад щодо системи стандартів у сфері охорони земель. 

1. Мета розроблення концепції у сфері охорони земель 
Метою розроблення концепції має бути: 
1) формування концептуальних основ загальної стратегії стан‐

дартизації та нормування щодо збереження земельних ресурсів, пі‐
двищення  родючості  земель  та  інших  їх  корисних  властивостей, 
збереження  екологічних  функцій  ґрунтового  покриву  та  охорони 
довкілля, упровадження і розвитку сталого землекористування; ви‐
значення  основних цілей  і  завдань  у  сфері регламентації  антропо‐
генних навантажень на агроекосистеми взагалі та земельні ресурси 
зокрема; 

2) визначення структури і механізмів формування й функціо‐
нування системи стандартизації та нормування (ССН); 

3) визначення першочергових завдань щодо створення ССН; 
4)  забезпечення  державного  управління  процесом  створення 

нових і перегляду чинних міждержавних та національних стандар‐
тів  і  нормативів  стосовно  сталого  землекористування  та  охорони 
земель. 

Створенню ССН у  сфері  охорони  земель  сприятиме  розроб‐
лення і впровадження: 

• національної термінології щодо охорони земель; 
• екологічних нормативів  для  землекористування  і  відповід‐

них нормативних документів; 
• показників  антропогенного  навантаження  на  земельні  ре‐

сурси і системи екологічного оцінювання їх стану; 
• екологічної експертизи, сертифікації земельних ділянок ві‐

дповідно до екологічних вимог та моніторингу земель; 
• методів  і  засобів  визначення  та  оцінювання якісного  стану 

ґрунтів та регламентації процесів контролю. 
• Реалізація  поставленої  мети  дасть  можливість  створити 

комплекс  національних  нормативних  документів,  впровадження 
яких забезпечуватиме реалізацію єдиної державної політики стосо‐
вно охорони земель. 

2. Терміни та визначення 
У цій Концепції використано терміни та відповідні визначен‐

ня таких понять. 
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2.1. Стандартизація 
Діяльність, що полягає у встановленні положень для загально‐

го  і багаторазового користування  стосовно розв’язання наявних чи 
можливих проблем і спрямована на досягнення оптимального сту‐
пеня впорядкованості за певних умов. 

2.2. Національна стандартизація 
Стандартизація, яку проводять на рівні однієї певної країни. 
2.3. Міжнародна стандартизація 
Стандартизація,  участь  в  якій  є  доступною  для  відповідних 

органів усіх країн. 
2.4. Нормативний документ 
Документ, що встановлює правила, загальні принципи чи ха‐

рактеристики різного виду діяльності або їх результатів. 
2.5. Стандарт 
Створений на основі консенсусу  та ухвалений визнаними ор‐

ганами нормативний документ, що встановлює для загального і ба‐
гаторазового користування правила, настанови, вказівки або харак‐
теристики різного виду діяльності чи її результатів і який  спрямо‐
ваний на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у пев‐
ній сфері та доступний широкому колу користувачів. 

2.6. Національний стандарт 
Стандарт, прийнятий національним органом стандартизації. 
2.7. Комплекс стандартів 
Сукупність  взаємозв’язаних  стандартів,  що  належать  до  пев‐

ної  сфери стандартизації  і  встановлюють взаємопогоджені  вимоги 
до об’єктів стандартизації на підставі загальної мети. 

2.8. Сфера стандартизації 
Сфера діяльності, що охоплює взаємозв’язані об’єкти станда‐

ртизації. 
2.9. Об’єкт стандартизації 
Об’єкт, що має бути застандартизований. 
2.10. Агроландшафт  
Ландшафт, основу якого становлять сільськогосподарські угід‐

дя  та  лісові  насадження,  зокрема  лісосмуги  та  інші  захисні  наса‐
дження. 

2.11. Охорона земель  
Система  правових,  організаційних,  економічних,  технологіч‐

них  та  інших  заходів,  спрямованих  на  раціональне  використання 
земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільсько‐
господарського  призначення  для  несільськогосподарських  потреб, 
захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підви‐
щення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісо‐
вого фонду, забезпечення особливого режиму використання земель 
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природоохоронного,  оздоровчого,  рекреаційного  та  історико‐
культурного призначення. 

2.12. Гумус  
Органічна складова ґрунту, яка утворюється в процесі біохімі‐

чного розкладу рослинних і тваринних решток та формує його ро‐
дючість. 

2.13. Ґрунт 
Природно‐історичне  органо‐мінеральне  тіло,  що  утворилося 

на  поверхні  земної  кори  і  є  осередком  найбільшої  концентрації 
поживних  речовин,  основою  життя  та  розвитку  людства  завдяки 
найціннішій своїй властивості – родючості. 

2.14. Деградація ґрунтів  
Погіршення корисних властивостей та родючості  ґрунту  вна‐

слідок впливу природних чи антропогенних факторів; 
2.15. Деградація земель  
Природне  або  антропогенне  спрощення  ландшафту,  погір‐

шення  стану,  складу,  корисних  властивостей  і  функцій  земель  та 
інших органічно повʹязаних із землею природних компонентів. 

2.16. Забруднення ґрунтів 
Накопичення  в  ґрунтах речовин,  які негативно  впливають на 

їх родючість та інші корисні властивості; 
2.17. Земельні ресурси  
Сукупний природний ресурс поверхні  суші  як  просторового 

базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виро‐
бництва в сільському та лісовому господарстві; 

2.18. Земля  
Поверхня  суші  з  ґрунтами,  корисними копалинами та  інши‐

ми  природними  елементами,  що  органічно  поєднані  та  функціо‐
нують разом з нею. 

2.19. Консервація земель  
Припинення господарського використання на визначений те‐

рмін та залуження або залісення деградованих і малопродуктивних 
земель,  господарське використання яких є екологічно та економіч‐
но неефективним, а також техногенно забруднених земельних діля‐
нок, на яких неможливо одержувати екологічно чисту продукцію, а 
перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для 
їх здоровʹя. 

2.20. Охорона ґрунтів  
Система правових, організаційних, технологічних та інших за‐

ходів, спрямованих на збереження і відтворення родючості та ціліс‐
ності ґрунтів, їх захист від деградації, ведення сільськогосподарсько‐
го  виробництва  з  дотриманням  ґрунтозахисних  технологій  та  за‐
безпеченням екологічної безпеки довкілля; 
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2.21. Гранично‐допустима концентрація забруднюваль‐
них речовин  

Максимально  допустима  кількість  забруднювальних  речовин 
у ґрунтах, яка не зумовлює негативних екологічних наслідків для їх 
родючості,  загального  стану довкілля,  якості  сільськогосподарської 
продукції та здоровʹя людини. 

2.22. Порушені землі  
Землі, що втратили свою господарську та екологічну цінність 

через порушення  ґрунтового покриву  внаслідок  виробничої діяль‐
ності людини або дії природних явищ. 

2.23. Природно‐сільськогосподарське, еколого‐
економічне, протиерозійне та інші види районування (зону‐
вання) земель  

Це поділ території з урахуванням природних та агробіологіч‐
них вимог щодо вирощування сільськогосподарських культур, а та‐
кож територій, які мають відповідну схожість за визначеними озна‐
ками. 

2.24. Родючість земель  
Здатність ґрунтового покриву задовольняти потреби рослин в 

елементах живлення, воді, повітрі і теплі в достатніх кількостях для 
їх нормального розвитку,  які  в  сукупності  є основним показником 
якості земель. 

2.25. Стале землекористування 
Форма  та  відповідні  до  неї  методи  використання  земель, що 

забезпечують  оптимальні  параметри  екологічних  і  соціально‐
економічних функцій території, виключення будь‐яких деструктив‐
них (деградаційних) змін на землях (ґрунтах). 

2.26. Навколишнє природне середовище (довкілля) 
Сукупність природних і природно‐соціальних умов та проце‐

сів, природні ресурси, які залучені в господарський обіг або не ви‐
користовуються в цей період (земля, надра, води, атмосферне пові‐
тря,  ліс  та  інша  рослинність,  тваринний  світ,  ландшафти  та  інші 
природні комплекси). 

2.27. Охорона навколишнього природного середовища 
Комплекс правових, організаційно‐технічних, санітарних, тех‐

нологічних  заходів  стосовно  запобігання погіршенню екологічного 
стану та забезпечення функціонування природних систем у межах 
екологічної рівноваги. 

2.28. Екологічна безпека 
Такий стан навколишнього природного середовища,  за якого 

забезпечується  запобігання  погіршенню  екологічного  стану  та  ви‐
никненню небезпеки для здоровʹя людей (стан захищеності людей, 
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флори та фауни, за якого ризики для них не більше встановленого 
допустимого рівня). 

2.29. Екологічне нормування 
Діяльність з метою встановлення системи екологічних норм та 

забезпечення їх ефективного застосування. 
2.30. Екологічні нормативи 
Науково обґрунтовані критерії максимально допустимих змін 

природних властивостей обʹєктів нормування (ґрунтів) та максима‐
льно  допустимого  рівня  впливу  на  навколишнє  природне  середо‐
вище господарської та іншої діяльності. 

2.31. Екологічні вимоги до використання земельної ділянки 
Встановлення  законодавчими  або  іншими  документами  ви‐

мог,  що  спрямовані  на  збереження  якості  земель  та  дотримання 
вимог екологічної безпеки. 

2.32. Система екологічних норм 
Сукупність  взаємоузгоджених  екологічних  регламентів,  пра‐

вил і нормативів, які встановлюють вимоги до обʹєктів екологічного 
нормування на підставі загальної мети. 

2.33. Ґрунтовий покрив 
Сукупність  ґрунтів, що  вкривають  земну  поверхню  чи  її  час‐

тину (територію). 
2.27. Технічний регламент 
Нормативно‐правовий  акт,  прийнятий  органом  виконавчої 

влади, у якому визначено характеристики продукції або пов’язані з 
нею процеси чи  способи виробництва,  а  також вимоги до послуг, 
включаючи  відповідні  адміністративні  положення,  дотримання 
яких є обов’язковим.  

3. Загальні положення 
Концепцію ССН у сфері охорони земель розроблено з ураху‐

ванням норм Законів України «Про охорону земель», «Про станда‐
ртизацію», «Про метрологію і метрологічну діяльність», «Про охо‐
рону  навколишнього  природного  середовища»,  «Про  державний 
контроль за використанням та охороною земель», «Про оцінку зе‐
мель», Земельного кодексу України та інших нормативно‐правових 
актів, що регулюють відносини у цій сфері. 

Концепція ССН у сфері охорони земель конкретизує відпові‐
дні  складники «Основних напрямів  державної політики України у 
галузі використання та охорони довкілля, використання природних 
ресурсів  та  забезпечення  екологічної  безпеки»  (1998),  «Порядку 
денного  на XXI  століття»,  «Національного шляху  до  гармонійного 
розвитку»  (2002),  «Концепції  сталого  розвитку  агроекосистем  в 
Україні на період до 2025 р.» (2003) та «Концепції екологічного но‐
рмування допустимого антропогенного навантаження на ґрунтовий 
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покрив»  (2004), проекту Загальнодержавної програми використан‐
ня та охорони земель (2008). 

Згідно  з наведеними документами,  національна ССН у  сфері 
охорони земель має відповідати сучасному рівню розвитку станда‐
ртизації та нормування в інших державах, забезпечувати проведен‐
ня  єдиної  екологічної  політики,  спрямованої  на  виконання  актуа‐
льних  та  ефективних  заходів  з  охорони  і  раціонального  викорис‐
тання земель. 

Охорона  земель  –  це  така  система  правових,  організаційних, 
економічних,  технологічних та  інших заходів,  спрямова‐
них  на  раціональне  використання  земель,  запобігання 
необґрунтованому  вилученню  земель  сільськогосподар‐
ського  призначення  для  несільськогосподарських  пот‐
реб, захист від шкідливого антропогенного впливу,  відт‐
ворення  і  підвищення  родючості  ґрунтів,  підвищення 
продуктивності  земель  лісового  фонду,  забезпечення 
особливого  режиму  використання  земель  природоохо‐
ронного,  оздоровчого,  рекреаційного  та  історико‐
культурного призначення. 

Охорона земель забезпечується за таких основних принципів: 
забезпечення охорони земель як основного національного ба‐

гатства українського народу; 
пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні землі як 

просторового базису, природного ресурсу і основного засобу виро‐
бництва; 

відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавст‐
ва України про охорону земель; 

нормування  і  планомірне  обмеження  впливу  господарської 
діяльності на земельні ресурси; 

поєднання заходів економічного стимулювання та юридичної 
відповідальності в галузі охорони земель; 

публічність у вирішенні питань охорони земель, використанні 
коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів на охо‐
рону земель. 

Одним з шляхів вирішення проблеми охорони земель є ство‐
рення  узгодженої  системи  національних  стандартів,  норм  та  нор‐
мативів,  що  мають  забезпечити  екологізацію  існуючих  норматив‐
них документів і розробку нових екологічних норм і правил. 

В основу розробки концепції покладено тезу про високу біос‐
ферну  і  соціальну  значущість  земельних ресурсів,  а  також  сучасне 
теоретичне  представлення  землекористування  як  складної  багато‐
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рівневої  поліфункціональної  відкритої  екосистеми,  що  саморегу‐
люється та має природну продуктивність. 

4. Правові основи 
Правову основу стандартизації у сфері сталого землекористу‐

вання забезпечують: 
1. Конституція України; 
2. Земельний кодекс України; 
3. Закон України «Про охорону земель»; 
4. Закон  України  «Про  державний  контроль  за  використан‐

ням та охороною земель»; 
5. Закон України «Про землеустрій»; 
6. Закон  України  «Про  охорону  навколишнього  природного 

середовища»; 
7. Закон України «Про екологічну експертизу»; 
8. Закон України «Про меліорацію земель»; 
9. Закон України «Про стандартизацію»; 
10. Постанова  Верховної  Ради  України  «Про  виконання  земе‐

льного  законодавства при реформуванні  аграрного  сектору  еконо‐
міки»; 

11. Указ Президента України «Про програму  інтеграції Украї‐
ни до Європейського Союзу». 

5. Основні принципи системи стандартизації 
Комплекс стандартів у сфері охорони земель повинен базува‐

тися на таких принципах: 
• системного обґрунтування підходу до створення комплексу 

стандартів, норм і правил щодо охорони земель; 
• відповідності усіх документів чинному законодавству; 
• дотриманні міжнародних та європейських правил і проце‐

дур стандартизації та,  за потреби,  їх адаптації до стану національ‐
ної стандартизації і вітчизняної економіки; 

• використання міжнародного досвіду шляхом гармонізації і 
прямого  впровадження  міжнародних  стандартів,  правил  та  
директив; 

• узгодження  і  координації  робіт  із  стандартизації  з  держа‐
вами сусідами України; 

• взаємозв’язку  системи  стандартизації  у  сфері  охорони  зе‐
мель з напрямами робіт стосовно екологічного нормування допус‐
тимого антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив; 

• забезпечення взаємоузгодженості нормативних документів 
різного рівня; 

• відкритості  та  прозорості  процедур  планування,  розроб‐
лення  і впровадження стандартів, доступності стандартів та  інфор‐
мації щодо них для користувачів. 
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6. Мета і основні завдання стандартизації та нормування 
Згідно із Законом України «Про стандартизацію» метою стан‐

дартизації в Україні є забезпечення безпеки для життя та здоров’я 
людей,  тварин,  рослин,  а  також майна  та  охорони  довкілля,  ство‐
рення  умов  для раціонального  використання  всіх  видів  національ‐
них ресурсів  та  відповідності  об’єктів  стандартизації  своєму  приз‐
наченню, сприяння усуненню технічних бар’єрів у торгівлі. 

Згідно із Законом України «Про охорону земель» нормування 
у сфері охорони земель полягає у забезпеченні екологічної та сані‐
тарно‐гігієнічної безпеки громадян і суспільства шляхом визначен‐
ня  вимог  до  якості  земель,  родючості  ґрунтів  та  допустимого  ан‐
тропогенного навантаження і господарського освоєння земель. 

Головна мета  стандартизації  та  нормування  у  сфері  охорони 
земель – створення комплексу документів для системного нормати‐
вного забезпечення діючого землекористування та охорони земель і 
досягнення сталого, гармонійно або екологічно безпечного викори‐
стання земельних ресурсів. 

Комплекс  стандартів  та  екологічних норм має  забезпечувати 
нормативну  основу  досягнення  балансу  між  рівнями  шкідливого 
впливу  на  земельні  ресурси  та  спроможністю  до  відновлюваності 
ґрунту. До того ж сталість ґрунту необхідно розглядати як комплекс 
властивостей,  що  забезпечує  його  фізичну,  хімічну  та  біологічну 
буферність,  а  також здатність  до  трансформації  (перш за  все про‐
цесів розкладу та синтезу), оновлення складу, саморегуляції і деток‐
сикації. Сталість ґрунту зберігається за умови, що антропогенне на‐
вантаження не перевищує деякий пороговий рівень. 

Стандартизації  та  нормуванню підлягають  якісні  та  кількісні 
показники стану земель, методи  і  засоби визначення  і оцінювання 
ефективного та екологічно безпечного використання земельних ре‐
сурсів,  а  також  допустимі  рівні  впливу  на  них  антропогенних  
джерел. 

Стандартизація  та  нормування  повинні  бути  зорієнтовані  на 
вирішення завдань збереження сталості ґрунту, ґрунтового покриву 
та земельних ресурсів за кількісними та якісними показниками, мі‐
німізації негативного впливу на ґрунти. 

Реалізація зазначеної мети сприятиме сталому гармонійному 
землекористуванню  і  охороні  земель,  створенню  безпечних  умов 
для життя людей, відновлюванню екологічних і продуктивних фун‐
кцій ґрунтів, збережуваності і відтворюваності ландшафтів України. 

Для цього слід встановити такі нормативи: 
1) організаційно‐методичні,  які  вимагають  унормування  ос‐

новних загальних положень використання та охорони земель;  
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2) оптимального співвідношення земельних угідь, а саме: спів‐
відношення земель сільськогосподарського та іншого призначення, 
а також ріллі та багаторічних насаджень, луків, сіножатей; 

3) якісного стану ґрунтів, а саме: допустимі рівні забруднення 
ґрунтів; 

4) гранично‐допустимого забруднення ґрунтів; 
5) показники  деградації  земель  та  ґрунтів,  які  установлюють 

для  кожної  категорії  земель  з  метою  запобігання  погіршенню  їх 
стану  і  використовують для контролю за використанням та охоро‐
ною земель; 

6) інтенсивності  використання земель сільськогосподарського 
призначення, що охоплюють переліки сільськогосподарських куль‐
тур,  вирощування яких обмежують або  забороняють,  а  також тех‐
нологій та окремих агротехнічних операцій щодо їх вирощування, 
нормативи  і  стандарти  екологічно  безпечного  ведення  сільського 
господарства; 

7) обмеження діяльності, що включає зони особливого режи‐
му землекористування,  вимоги до  агротехнологій, режимів  і норм 
зрошення та осушення, застосування агрохімікатів і пестицидів, пи‐
томого  тиску  ходових  систем  сільськогосподарської  техніки  на 
ґрунт тощо. 

Іншим важливим завданням в умовах нових земельних відно‐
син є відстежування динаміки антропогенних впливів та своєчасне 
виявлення та нормування тих впливів, які можуть виникнути в су‐
часних умовах, породити нову динаміку та спричинити територіа‐
льні зрушення навантажень на значних територіях (співвідношення 
земельних угідь, сівозміни, норми застосування агрохімікатів  і пес‐
тицидів) для того, щоб забезпечити необхідні превентивні заходи. 

7. Напрями стандартизації та нормування 
Найбільш пріоритетні завдання стандартизації та нормування 

сьогодні  стосуються  тих  видів  антропогенних  навантажень,  які  на‐
самперед можуть призвести до деградації  земель  (ґрунтів),  загост‐
рення екологічної ситуації в країні чи її регіонах, а також чітке ви‐
значення категорій і типів ґрунтів, які зазнають найбільших змін. 

З огляду на сучасний соціально‐економічний стан в Україні та 
з метою реалізації  основних пріоритетних  напрямів ССН,  у  сфері 
охорони земель першочергово слід: 

• провести інвентаризацію чинної нормативної бази у сфері 
сталого землекористування та охорони земель (ґрунтів), визначити 
відповідність  нормативних  документів  чинному  законодавству 
України та виконати необхідний комплекс робіт щодо коригування 
й актуалізації нормативних документів; 
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• оцінити можливість  використання міжнародних нормати‐
вних  документів  у  ґрунтоохоронній практиці України  та провести 
гармонізацію національних стандартів з міжнародними; 

• розробити ієрархічну структуру та підпорядкованість нор‐
мативного забезпечення у сфері охорони земель; 

• розробити  цільову  програму  стандартизації  та  нормуван‐
ня,  в  якій  визначити,  обґрунтувати  та  затвердити  пріоритетні  на‐
прями  цієї  діяльності,  охоплюючи  удосконалення  методології  та 
методичних підходів до нормування; 

• вирішити організаційні питання щодо створення багаторі‐
вневої  системи стандартизації  та нормування  (узгодженої  зі  систе‐
мою органів державної влади та субʹєктів господарювання); 

• опрацювати пропозиції із змін і доповнень до деяких зако‐
нодавчих  актів  з  охорони  земель  (ґрунтів),  які  сприятимуть  стало‐
му,  екологічно  збалансованому  землекористуванню.  Зокрема,  сто‐
совно питань плати  за  землю,  земельного  кадастру  і моніторингу, 
виведення  із  ріллі  ерозійно  небезпечних  та  деградованих  земель, 
статусу  особливо  цінних  ґрунтових  об’єктів,  сертифікації  земель 
(ґрунтів) і екологічної паспортизації земель сільськогосподарського 
призначення; 

• поліпшити науково‐методичну та матеріально‐технічну ос‐
нову робіт, пов’язаних із розробкою стандартів і нормативів; 

• розробити та впровадити в практичну діяльність суспільст‐
ва стандарти та нормативи, гармонізовані з міжнародними; 

• налагодити контакти  та брати участь  у роботі  відповідних 
технічних комітетів стандартизації міжнародних (ISO/ТС190 «Якість 
ґрунтів» тощо) та регіональних організацій з стандартизації; 

• розширити сферу діяльності ТК – стосовно розробки, нау‐
ково‐технічної експертизи, розгляду та погодження міждержавних і 
національних нормативних документів, а також документів нижчих 
рівнів,  які  стосуються  охорони  та  раціонального  використання  
земель. 

Нормативну та правову базу охорони земель має бути створе‐
но за ієрархічним принципом і включати такі блоки: 

а) організаційно‐методичні норми; 
б) еколого‐технічні та еколого‐технологічні норми; 
в) еколого‐економічні та соціально‐екологічні норми; 
г) ґрунтоохоронні норми. 
Група  організаційно‐методичних  нормативів  вимагає  унор‐

мування  основних  загальних  положень  використання  та  охорони 
земель. 

Еколого‐технічні  та  еколого‐технологічні  норми  вимагають 
зони особливого режиму  землекористування,  обмеження на  вико‐
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ристання  техніки,  агротехнологій,  агрохімікатів  і пестицидів  у різ‐
них галузях господарювання. 

Еколого‐економічні  та  соціально‐екологічні  норми  –  це  пра‐
вила та вимоги до управління у галузі охорони земель, що спрямо‐
вані  на  досягнення  екологічних  нормативів.  Наприклад,  до  цих 
норм можуть бути віднесені розрахунки та нормативи щодо розмі‐
рів платежів за використання земельних ресурсів з урахуванням  їх 
екологічної  та  соціальної  цінності, штрафні  санкції  за  порушення 
екологічних вимог, правила врахування ґрунтоохоронної діяльності 
(у разі надання кредитів, призначення податкових пільг та ін.), пра‐
вила  стимулювання  за  виконання  екологічних  нормативів,  правил 
та вимог. 

Комплекс ґрунтоохоронних норм може бути розподілений на 
три  групи:  нормативи  та  правила  екологічної  безпеки,  екологічні 
норми (ЕН), ресурсогосподарські нормативи і правила. 

Нормативи  та  правила  екологічної  безпеки  встановлюють 
гранично‐допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у ґрун‐
тах. Ця група нормативів найбільш детально розроблена, хоча і має 
недоліки. 

До  екологічних  норм можуть  бути  віднесені:  екологічні  нор‐
мативи і правила охорони ґрунтів і земельних ресурсів та екологіч‐
ні нормативи антропогенного навантаження. Саме ця група норм є 
центральною у системі ґрунтоохоронних норм. 

До групи екологічних нормативів і правил охорони ґрунтів та 
земельних  ресурсів  належать  нормативи  екологічно  безпечного 
зрошення і осушення земель, нормативи допустимого рівня втрати 
ґрунту тощо. 

Екологічні нормативи антропогенного навантаження на підс‐
таві екологічних норм такі:  

• допустимі рівні навантаження на одиницю території;  
• гранично‐допустимий питомий тиск ходових частин техні‐

ки на ґрунт; 
• оптимальне співвідношення земельних угідь у різних регіонах; 
• інтенсивність використання земель; 
• гірничо‐технічні,  які  регламентують  проведення  рекульти‐

вації земель. 
До  групи ресурсогосподарських нормативів  та правил  відно‐

сять нормативи використання земельних ресурсів. 
Екологічні  нормативи  якісного  стану  ґрунтів  (земель)  охоп‐

люють:  
• нормативи обмежень у використанні земель; 
• систему  показників  вмісту  поживних  речовин,  гумусу,  со‐

лей, біологічні, фізичні та фізико‐хімічні властивості ґрунтів та ін.; 
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• нормативи збереження видового різноманіття ґрунтів;  
• нормативи збереження стійкості ґрунтів;  
• вимоги до збереження особливо цінних ґрунтів; 
• правила вилучення земель з інтенсивного обробітку; 
• правила відновлення якісного стану ґрунтів. 
У процесі реалізації основних пріоритетних напрямів станда‐

ртизації у сфері охорони земель слід здійснити: 
• перегляд наявної системи чинних в Україні міждержавних 

стандартів (комплекси ГОСТ «Грунты», «Земли», «Почвы») та інших 
нормативних документів на відповідність чинному законодавству та 
нормативним документам, пріоритетним напрямам стандартизації 
та з урахуванням зроблених експертних висновків щодо відповідно‐
го комплексу; 

• визначення та упорядкування об’єктів стандартизації; 
• методичне обґрунтування наявних та розробка нових мето‐

дів і засобів контролю стосовно визначення та оцінювання якісного 
стану ґрунтів; 

• розроблення структурно‐класифікаційної схеми норматив‐
них документів щодо охорони земель; 

• визначення основних понять і термінів у сфері охорони зе‐
мель для створення системи класифікаторів; 

• каталогізацію  (паспортизацію)  ґрунтів,  забруднювальних 
речовин і джерел їх утворення та  інших інформаційно‐експертних 
засобів щодо основних об’єктів сталого землекористування; 

• встановлення вимог до якісного стану ґрунтів, природних і 
стічних зрошувальних вод; 

• встановлення  вимог  (норм,  правил)  щодо  раціонального 
використання, контролю та охорони земель; 

• встановлення вимог (норм, правил) щодо запобігання нега‐
тивному  впливу  сільськогосподарської  діяльності,  зокрема  під  час 
меліорації земель; 

• визначення  вимог щодо якості  земель,  родючості  ґрунтів  і 
допустимого  антропогенного  навантаження  та  господарського 
освоєння земель; 

• унормування  критеріїв  (вимог)  до  організації  управління 
землекористуванням, станом і родючістю ґрунтів; 

• встановлення  вимог  до  прогнозування,  інформування, 
прийняття рішень щодо сталого землекористування; 

• визначення  критеріїв  (вимог)  до  організації  моніторингу 
земель (ґрунтів); 

• впровадження  складових  завдань  щодо  охорони  ґрунтів  у 
стандартах на продукцію, процеси тощо; 
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• впровадження  у  національних  стандартах  та  стандартах 
інших рівнів сучасної методології оцінювання екологічного ризику 
та екологічної безпеки; 

• вибір  головних напрямів  стандартизації  та  нормування  ста‐
лого  землекористування  з  урахуванням  вітчизняного  і  зарубіжного 
досвіду для створення й застосування нормативних документів. 

У додатку А наведено проект Галузевої Програми стандарти‐
зації та нормування охорони земель для України. 

8. Об’єкти стандартизації і нормування та позначення 
нормативних документів 

До обʹєктів стандартизації у сфері сталого землекористування 
на  міжнародному  та  регіональному  рівнях  можуть  бути  віднесені 
стандарти щодо методів  аналізу  складу  і  властивостей  ґрунтів,  ви‐
значення  параметрів  стану,  засобів  контролю,  ґрунтоохоронні  ви‐
моги (норми, правила), класифікації, термінологія. 

До обʹєктів стандартизації у сфері сталого землекористування 
на національному рівні належать: 

1) основні положення комплексу стандартів щодо сталого зе‐
млекористування;  

2) терміни, визначення та класифікатори; 
3) норми, правила, ґрунтоохоронні вимоги; 
4) режими використання та охорони земель (ґрунтів), земель‐

них ресурсів, об’єктів природно‐заповідного фонду; 
5) показники гранично‐допустимого погіршення стану та вла‐

стивостей земельних ресурсів; 
6) вимоги до  забезпечення  сталого екологічно безпечного  зе‐

млекористування; 
7) показники якості ґрунтів (земель); 
8) показники  інтенсивності  використання  земель  сільськогос‐

подарського призначення; 
9) вимоги до засобів контролю за станом земель; 
10) методи аналізу складу та властивостей ґрунтів; 
11) інші  об’єкти,  що  необхідні  для  здійснення  ґрунто‐

охоронної діяльності на національному рівні. 
Об’єкти  стандартизації  та  нормування можуть  бути  визначені 

екологічною експертизою, що систематично здійснюється як відпові‐
дними організаціями,  так  і фахівцями,  які працюють у цій сфері. У 
процесі експертизи аналізуються екологічні ситуації та документи. 

Екологічній  експертизі  підлягають  проекти  нормативно‐
правових  актів  щодо  сталого  землекористування,  що  регламенту‐
ють  господарську діяльність,  яка негативно  впливає на  ґрунти,  на‐
ціональні  стандарти та  стандарти  інших рівнів,  які розробляються 
або приймаються в Україні та стосуються питань охорони ґрунтів. 
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Для  забезпечення  здійснення  екологічної  експертизи  норма‐
тивних документів, яка передбачена чинним законодавством Украї‐
ни, Мінприроди України визначає перелік об’єктів екологічної екс‐
пертизи з переліку робіт, які увійшли до Плану державної та між‐
державної стандартизації.  

Мінприроди виконує екологічну експертизу або делегує пра‐
во  здійснення  екологічної  експертизи  нормативних  документів  із 
стандартизації у сфері сталого землекористування ТК 142 «Ґрунто‐
знавство».  

Висновок  екологічної  експертизи  після  затвердження  Мін‐
природи України є обовʹязковим для виконання. 

Стандартизація  у  сфері  сталого  землекористування  має  за‐
безпечити  розроблення  та  експертизу  стандартів,  норм  і  правил 
щодо: 

• термінів і визначень стосовно сталого землекористування; 
• класифікації об’єктів (компонентів) навколишнього приро‐

дного середовища, забруднювальних речовин; 
• вимог  екологічної  безпеки  під  час  використання,  охорони 

та відтворення земельних ресурсів; 
• правил встановлення екологічних нормативів; 
• вимог (норм, правил) щодо зберігання, застосування і тран‐

спортування агрохімікатів і пестицидів, а також промислових і по‐
бутових відходів; 

• вимог щодо забезпечення якості земель та родючості ґрунтів; 
• методик, що регламентують процеси контролю якості ґру‐

нтів, які охоплюють весь комплекс робіт від відбору проб до одер‐
жання результатів вимірювань; 

• вимог  (норм,  правил)  щодо  режимів  використання,  конт‐
ролю та охорони земель (ґрунтів); 

• вимог (норм, правил) щодо запобігання негативному впли‐
ву  та  регламентації  сільськогосподарської  діяльності,  зокрема  під 
час меліорації і рекультивації земель, застосування агротехнологій. 

Позначення нормативних документів (згідно з ДСТУ 1.0:2003): 
ДСТУ – національний стандарт; 
ДСТУ ISO – національний стандарт, гармонізований з міжна‐

родним; 
СОУ – стандарт організації; 
ТУУ – технічні умови; 
СТУ – стандарт наукового, науково‐технічного або інженерно‐

го товариства (спілки). 
Інші стандарти – нормативні документи центральних органів 

виконавчої  влади,  галузей,  суб’єктів  господарювання  та  їх 
об’єднань. 
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9. Організаційні основи формування системи стандарти‐
зації та нормування 

Організаційними  основами  формування  й  функціонування 
системи стандартизації та нормування можуть бути: 

• формування пріоритетних завдань щодо стандартизації  та 
нормування у сфері сталого землекористування та включення їх до 
програм, робіт із стандартизації, національних та цільових науково‐
технічних програм; 

• автоматизована  інформаційно‐пошукова  система  (АІПС) 
законодавчих,  нормативних,  методичних,  довідкових  матеріалів 
сталого  землекористування.  Інформаційною основою  системи  ста‐
ндартизації  та  нормування  мають  бути  геоінформаційні  системи 
(ГІС),  які поєднують бази даних про антропогенні навантаження  з 
базами  даних  про  природну  організацію  території,  біогеохімічну 
структуру і спрямованість міграційних потоків; 

• фонд  нормативної  документації  сталого  землекористуван‐
ня, який систематично удосконалюється та поновлюється   відпові‐
дно до сучасного рівня. Формування фонду здійснюється виходячи 
із пріоритетних напрямів стандартизації щодо сталого землекорис‐
тування. 

Структура фонду нормативної документації  із стандартизації 
щодо сталого землекористування та охорони ґрунтів створюється із 
взаємопогоджених документів відповідних рівнів. 

Документи першого рівня – це закони та нормативно‐правові ак‐
ти органів державної влади, а також міжнародні правові документи. 

Одним із важливих завдань під час прийняття цих документів 
є наукове обґрунтування і розроблення механізмів їх впровадження 
і функціонування, які охоплюють питання створення стандартів та 
ефективне їх впровадження у сфері сталого землекористування. 

Документи другого  рівня – міжнародні, міждержавні  та націо‐
нальні  стандарти  України  щодо  сталого  землекористування,  які 
впроваджуються  центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері 
стандартизації. 

Відповідно до законодавства та міжнародної практики цей ор‐
ган здійснює свою роботу через технічні комітети (ТК) із стандарти‐
зації.  У  галузі  ґрунтознавства,  агрохімії  та  охорони  ґрунтів  таким 
технічним комітетом  є  ТК 142  «Ґрунтознавство»,  який  взаємодіє  з 
іншими  ТК щодо  узгодження  розроблюваних  нормативних  доку‐
ментів щодо сталого землекористування, охорони земель, техноло‐
гій землеробства з агрохімічного, екологічного стану земель тощо. 

Документи  третього  рівня  –  нормативні  документи  Мінпри‐
роди,  Держкомзему,  Мінагрополітики,  Держводгоспу,  які  прий‐
маються  відповідним  центральним  органом  виконавчої  влади.  Ці 
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документи  мають  конкретизувати  документи  першого  та  другого 
рівнів і не суперечити їм. 

Нормативні  документи  третього рівня повинні розроблятися 
відповідно  до  програми  робіт  із  стандартизації,  з  дотриманням 
норм  чинних  технічних  регламентів  та  законодавства  України,  ви‐
мог  комплексу  стандартів  національної  стандартизації  з  урахуван‐
ням положень документів міжнародних і регіональних організацій 
із стандартизації. 

До  розгляду  проекту  стандарту  та  надання  відгуків  потрібно 
залучати якнайширше коло фахівців  та організацій,  які мають не‐
обхідний науково‐технічний потенціал  для проведення робіт  у  за‐
значеній сфері.  

Перелік  організацій  визначається  згідно  з  технічним  завдан‐
ням  і  рекомендаціями  центрального  органу  виконавчої  влади  у 
сфері стандартизації та, за потреби, із Замовником. 

Проекти стандартів, які пройшли експертизу, узгоджуються з 
відповідними  центральними  органами  виконавчої  влади  згідно  з 
установленим порядком розроблення,  погодження  та  затверджен‐
ня нормативних документів. 

Погоджуючи проекти стандартів, центральні органи виконав‐
чої влади та уповноважені ними організації перевіряють наявність 
вимог, які належать до сфери їх діяльності, та відповідність їх змісту 
нормативно‐правовим актам.  

Державний нагляд  за  додержанням  стандартів щодо  сталого 
землекористування  здійснює центральний орган виконавчої  влади 
у сфері стандартизації та інші органи центральної виконавчої влади 
з питань охорони навколишнього природного середовища, земель‐
них ресурсів, аграрної політики, водного господарства тощо.  

10.  Фінансування робіт із стандартизації 
 Фінансування робіт  із  стандартизації  у  сфері  сталого  землеко‐

ристування  здійснюється  за  рахунок  коштів  державного  бюджету 
України, відповідних місцевих бюджетів, фондів міжнародних органі‐
зацій, підприємств та організацій, зацікавлених у результатах робіт із 
стандартизації, інших незаборонених законодавством джерел. 

11. Міжнародне співробітництво із стандартизації у сфері 
сталого землекористування 

Інтеграція України у діяльність міжнародного співтовариства 
у сфері стандартизації та нормування сприяє запозиченню світово‐
го  досвіду  в  цій  сфері.  Серед  завдань  цього  напряму  найважливі‐
шими є: 

• участь  України  в  розробці  та  реалізації міжнародних нау‐
кових та науково‐технічних програм; 
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• забезпечення  виконання Україною  зобов’язань, що  витіка‐
ють  з  міжнародних  екологічних  угод,  конвенцій,  протоколів,  про‐
грам; 

• спільна розробка стандартів  і нормативів у межах багатос‐
торонніх і двосторонніх угод; 

• гармонізація  національних  стандартів  з  міжнародними  та 
європейськими стандартами; 

• спільна підготовка фахівців, які виконують роботи з розро‐
блення стандартів, правил і норм щодо сталого землекористування. 

 
2.8. Галузева програма стандартизації та нормування  
охорони земель 
 
Галузева  Програма  стандартизації  та  нормування  охорони 

земель  розробляється  для  центрального  органу  виконавчої  влади 
який здійснює стандартизацію і нормування у відповідній галузі, в 
нашому  випадку  для  Державного  комітету  України  із  земельних 
ресурсів. 

1. Загальні положення  і мета Галузевої Програми стандартизації 
(ГПС) та нормування. 

Сучасний  стан  земельних  ресурсів  України  викликає  все  бі‐
льше  занепокоєння  у  звʹязку  з  прискоренням  їх  деградаційних 
процесів.  

Стандартизація у сфері охорони земель проводиться з метою 
визначення і систематизації комплексу встановлених норм, правил, 
вимог  з  охорони  та  раціонального  використання  земель  (ґрунтів), 
забезпечення збереження екологічних функцій ґрунтового покриву 
та охорони довкілля.  

Система стандартизації у сфері охорони земель та їх раціона‐
льного  використання  має  відповідати  основним  принципам  між‐
народних, міждержавних, регіональних та національних систем за‐
рубіжних країн,  враховувати  інтереси України, а також основні за‐
вдання  центральних  органів  виконавчої  влади  земельних  ресурсів, 
охорони  навколишнього  природного  середовища  в  забезпеченні 
проведення єдиної науково‐технічної політики у цій галузі. Це пе‐
редбачає визначення пріоритетних напрямів досліджень і створен‐
ня стандартів стосовно охорони земель та їх раціонального викори‐
стання. 

Основною метою ГПС є перегляд, систематизація  і аналіз за‐
стосування чинних національних і галузевих стандартів, визначення 
необхідності  оновлення  і  доповнення  чинної  нормативної  бази  га‐
лузі у сфері охорони земель, що відповідають тематиці міжнарод‐
ного Технічного комітету ISO.  
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Основне  завдання  ГПС  залишається  виконання  науково‐
дослідних  і  організаційно‐методичних робіт,  зведених  у  тематичні 
програми, що мають  бути  внесені  як пропозиції  у щорічні  плани 
стандартизації Державного комітету України із земельних відносин 
та інших зацікавлених міністерств і відомств (табл. 2.2). 

Основні напрями тематичних програм  такі: 
1) розроблення нових національних та  галузевих стандартів  і 

гармонізація їх з міжнародними; 
2) переклад,  науково‐технічне  редагування  і  пряме  впрова‐

дження європейських та міжнародних  стандартів,  директив,  техні‐
чних регламентів тощо; 

3) започаткування  і  розвиток  принципово  нової  групи  стан‐
дартів стосовно добровільної сертифікації земель (ґрунтів) сільсько‐
господарського призначення; 

4) погодження  і  впровадження міждержавних стандартів або 
їх спільна розробка; 

5) внесення змін і доповнень до чинних стандартів на відпові‐
дність їх законодавчо‐правовій базі України; 

6) надання пропозицій щодо скасування застарілих  і невико‐
ристовуваних стандартів, норм і правил; 

7) створення  обґрунтованих  зональних  ресурсозберігаючих 
технологій  застосування  добрив  та  агрохімікатів,  захист  ґрунту  від 
ерозії та їх апробація у різних регіонах.  

2. Очікувані результати виконання ГПС 
Реалізація  основних  завдань  ГПС повинна  супроводжуватися 

такими організаційно‐методичними заходами: 
• проведення  науково‐практичних  семінарів  для  провідних 

фахівців  з  питань  земельних  ресурсів щодо  розроблення  і  вдоско‐
налення законодавчо‐правової та нормативної бази, створення умов 
у сфері охорони земель тощо; 

• публікації  статей,  повідомлень,  прогнозів щодо  ставлення 
та  вирішення проблем  стандартизації  та  нормування  у  сфері  охо‐
рони земель, забезпечення оптимального функціонування вимірю‐
вальних лабораторій та інше; 

• видання  і  розповсюдження  тематичних довідників  законо‐
давчо‐правових  актів  стосовно  усіх  аспектів  охорони  земель,  а  та‐
кож поточних змін для їх актуалізації; 

• комплектування  і видання окремих збірників ДСТУ, ДСТУ 
ISO, ДСТУ EN та ГСТУ (СОУ) за тематикою підкомітетів ISO/TК 190; 

• складання переліків атестованих належним чином методик 
виконання вимірювань і стандартних зразків складу та властивостей 
речовин  і  матеріалів  та  внесення  їх  до  інформаційно‐довідкового 
фонду зацікавлених міністерств і державних комітетів. 
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Реалізація  завдань  ГПС  сприятиме  створенню  та  розвитку 
умов  для  охорони  земель,  раціонального  їх  використання,  відтво‐
рюваності та підвищення родючості ґрунтів,  вирощування екологі‐
чно безпечної продукції тощо.  

 
Таблиця 2.2 

 
Перелік науково‐дослідних робіт  

щодо галузевої програми стандартизації 
 

Вид роботи  Термін 
виконан‐
ня 

Відповідаль‐
ний викона‐

вець 
1  2  3 

1. Перегляд і аналіз чинних національних 
стандартів й стандартів Держкомзему Украї‐
ни для оновлення, доповнення і розробки но‐
вої нормативної бази, що повинна забезпе‐
чити створення та розвиток умов для охоро‐
ни земель, раціонального їх використання і 
підвищення родючості ґрунтів з метою ви‐
значення внесення обґрунтованих пропози‐
цій щодо розроблення стандартів та норма‐
тивів відповідних напрямів. 

2008–2012 Держкомзем 
України, ТК 

2.  Розроблення  проекту  програми  робіт  із 
нормування та стандартизації щодо: 

1) створення  та  функціонування  держа‐
вної комплексної системи спостережень; 

2) створення екологічної мережі; 
3) еколого‐економічної  оптимізації  ви‐

користання та охорони земель,  удосконален‐
ня  співвідношення  і  розміщення  земель  та 
сільськогосподарських  угідь,  систем  сівозмі‐
ни, сінокосо‐ і пасовищезміни; 

4) природно‐сільськогосподарського,  еко‐
лого‐економічного,  протиерозійного  та  інших 
видів районування та зонування земель; 

5) землеохоронних  вимог  до  економіч‐
ного  стимулювання  впровадження  заходів 
щодо використання та охорони земель  і під‐
вищення родючості ґрунтів. 

2009–2010 Держкомзем 
України, ТК 
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Продовження табл. 2.2 
1  2  3 

3.  Розроблення проекту програми робіт що‐
до  акредитації  і  функціонування  вимірюва‐
льних (аналітичних) лабораторій у галузі згі‐
дно  з  ПМУ  18‐2000  та  ДСТУ  ISO/IEC  17025‐
2001  з метою забезпечення умов якісного,  ві‐
рогідного  та  відтворюваного  виконання  ана‐
лізів  складу  та  властивостей  речовин  і  мате‐
ріалів у тому числі шляхом: 
‐  розроблення  і  впровадження  достатньої 
номенклатури  необхідних,  належним  чином 
атестованих, методик  виконання  вимірювань 
та стандартних зразків; 
‐  розроблення  і  впровадження  методичних 
рекомендацій  щодо  підготовки  приміщень, 
обладнання,  засобів  вимірювальної  техніки, 
документації  та персоналу  до  якісного  вико‐
нання робіт тощо. 

2010–2011 Держкомзем 
України, ТК 

4.  Розроблення  проекту  програми  робіт  із 
створення  єдиної  системи  нормативно‐
правових  актів,  стандартів,  норм  і  правил 
щодо: 

1) визначення  термінів  та  понять  кла‐
сифікацій у сфері охорони земель; 

2) складу  і  класифікації  документів 
єдиної системи нормативно‐правових актів з 
питань охорони земель; 

3) складу  і  структури документів  з пи‐
тань  проектування  та  здійснення  заходів  з 
охорони земель; 

4) методів, методик і засобів визначен‐
ня складу та властивостей земель; 

5) вимог до збирання, обліку, обробки, 
зберігання, аналізу інформації про якість зе‐
мель, прогнозування зміни родючості грунтів; 

6) вимог  до  раціонального  викорис‐
тання та охорони земель; 

7) технічних умов до процесів та пос‐
луг у сфері охорони земель; 

8) метрологічних норм, правил, вимог 
до організації робіт; 

2009  Держкомзем 
України, ТК 
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Продовження табл. 2.2 
1  2  3 

9) порядків розроблення, погодження 
та затвердження проектів землеохоронних 
заходів та встановлення обмежень щодо гос‐
подарського використання земель, які вико‐
нують важливі екосистемні функції; 

10) порядків  реалізації  проектів  земле‐
охоронних заходів та встановлення обмежень 
щодо  господарського  використання  земель, 
які  виконують  важливі  екосистемні  функції 
(схили, водоохоронні зони тощо); 

11) методик  екологічного,  економічного 
та  соціального  оцінювання  ефективності  за‐
ходів із охорони земель; 

12) методик оцінювання суспільної, бю‐
джетної,  комерційної,  інвестиційної  та  інно‐
ваційної  ефективності  заходів  із  охорони  зе‐
мель; 

13) методик  державної  експертизи  до‐
кументації  із  землеустрою  щодо  заходів  з 
охорони земель. 

   

5.  Розроблення проекту програми робіт що‐
до створення для аналізу складу та властиво‐
стей  речовин  і  матеріалів  у  ґрунтових  лабо‐
раторіях базових комплектів: 
‐  методик виконання вимірювань; 
‐  стандартних зразків. 

2009–2010 Держкомзем 
України, ТК 

6.  Розроблення проекту програми робіт що‐
до впровадження в галузі на належному рівні 
систем  управління  якістю  продукції,  робіт  і 
послуг згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001‐2001 
та  систем  управління  навколишнім  середо‐
вищем згідно з вимогами ДСТУ  ISO 14004‐97 
з  метою  підвищення  ефективності  господа‐
рювання  в  організаціях,  установах  і  на  підп‐
риємствах  галузі  за рахунок більш чіткої ор‐
ганізації  робіт,  скорочення  непродуктивних 
витрат  часу,  застосування  раціональних  ме‐
тодів охорони і використання природних ре‐
сурсів тощо. 

2009  Держкомзем 
України, ТК 

7.  Розроблення  національних  стандартів  сто‐
совно сталого землекористування 

2009–2015 Держкомзем 
України, ТК 
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Закінчення табл. 2.2 
1  2  3 

8.  Розроблення  комплексів  стандартів Держ‐
кому України у сфері охорони земель, зокре‐
ма. 
8.1. Комплекс стандартів «Якість земель. Сер‐
тифікація придатності земель»: 
‐  положення  про  орган  зі  сертифікації  при‐
датності земель; 
‐  положення про  науково‐методичний  та  ін‐
формаційний  центр  із  питань  сертифікації 
придатності земель; 
‐  порядок  організації  і  проведення  сертифі‐
кації придатності земель; 
‐  номенклатура  показників  якості  ґрунту  зе‐
мельних ділянок; 
‐  показники  родючості  ґрунту  земельної  ді‐
лянки, що замовляються для сертифікації; 
‐  правила  визначення  категорії  якості  земе‐
льної  ділянки,  що  сертифікується,  на  основі 
показників якості ґрунту та інших чинників. 
8.2. Комплекс стандартів «Науково‐технічне  і 
методичне  забезпечення  діяльності  вимірю‐
вальних (аналітичних) лабораторій»: 
‐ порядок розроблення,  апробації  і  атестації 
методик  виконання  вимірювань  стосовно 
складу та властивостей речовин і матеріалів; 
‐ порядок комплектування і застосування ме‐
тодик  виконання  вимірювань  й  стандартних 
зразків  для  аналізу  складу  та  властивостей 
речовин і матеріалів; 
‐  порядок  технічного  обслуговування  облад‐
нання  і  засобів  вимірювальної  техніки  (ре‐
монт,  налагодження,  калібрування,  повірка, 
атестація) агрохімічних лабораторій. 
8.3.  Комплекс  стандартів  «Інформаційно‐
довідковий фонд нормативних документів»: 
‐  положення  про  інформаційно‐довідковий 
фонд  нормативних  документів  установи,  ор‐
ганізації, підприємства галузі; 
‐  порядок  формування  та  функціонування 
інформаційно‐довідкового  фонду  норматив‐
них  документів  установи,  організації,  підп‐
риємства галузі. 

2009–2012 Держкомзем 
України, ТК 
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2.9. Концепція Єдиної системи нормативно‐правових  
актів у сфері державного земельного кадастру 
(ЄСНПАДЗК) 

 
Концепцію  Єдиної  системи  нормативно‐правових  актів  у 

сфері  державного  земельного  кадастру  (далі  –  концепція 
ЄСНПАДЗК) розроблено відповідно до Земельного кодексу Украї‐
ни та Закону України «Про стандартизацію» для врегулювання пи‐
тань,  повʹязаних  з  веденням  державного  земельного  кадастру,  
зокрема, удосконаленням системи гарантування прав на землю, си‐
стематизацією повної,  достовірної  інформації про  земельні  ділян‐
ки, забезпеченням необхідною інформацією громадян, юридичних 
осіб,  органів  місцевого  самоврядування  та  виконавчої  влади  для 
врегулювання земельних відносин, раціонального використання та 
охорони земель,  визначення розміру плати за землю  і цінності  зе‐
мель  у  складі  природних  ресурсів,  контролю  за  використанням  і 
охороною земель, економічного та екологічного обґрунтування біз‐
нес‐планів  та  проектів  землеустрою.  Її  затверджено  наказом  Дер‐
жавного  комітету  України  із  земельних  ресурсів  від  12  грудня   
2008 р. № 610. 

Нормування у сфері державного земельного кадастру проводять 
для  визначення  і  систематизації  комплексу  необхідних  норм,  правил, 
вимог з створення системи та ведення державного земельного кадастру, 
інформаційного забезпечення регулювання земельних відносин та зем‐
лекористування в країні. 

Єдина  система  нормативно‐правових  актів  у  сфері  державного 
земельного кадастру має: 

• відповідати законодавству; 
• ураховувати основні завдання органів центральної виконав‐

чої  влади  з  питань  земельних  ресурсів,  охорони  навколишнього 
природного  середовища  у  забезпеченні реалізації  єдиної  науково‐
технічної політики у цій сфері; 

• узагальнювати та творчо застосовувати основні досягнення 
міжнародних, міждержавних, регіональних та національних систем 
стандартизації та нормування розвинених зарубіжних країн. 

Це передбачає визначення пріоритетних напрямів досліджень і 
створення єдиної системи нормативно‐правових актів стосовно ство‐
рення необхідних  умов для  ефективного  виконання  кадастрових ро‐
біт, ведення державного земельного кадастру та автоматизованої сис‐
теми державного земельного кадастру в електронному вигляді. 

Розробка  та  подальша  реалізація  концепції  єдиної  системи 
нормативно‐правових актів у сфері державного земельного кадаст‐
ру загалом дозволить не тільки забезпечити внутрішню гармоніза‐
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цію  зазначеної  системи,  а  й  стане  потужним  стимулом  для  вклю‐
чення обґрунтованих технічних, економічних та правових вимог до 
комплексу стандартів  і норм у сфері земельних відносин та земле‐
користування, раціонального використання земельних ресурсів, які 
натепер  недостатньо  системно  та  методично  обґрунтовані.  Вирі‐
шення поставлених завдань удосконалить порядок ведення держа‐
вного  земельного  кадастру,  створить  умови для просторового роз‐
витку територій, запровадження адаптованої до ринкової економі‐
ки системи сталого землекористування. 

1. Мета розроблення концепції ЄСНПА у сфері держав‐
ного земельного кадастру 

Мета розроблення концепції ЄСНПА така: 
формування  концептуальних  основ  загальної  стратегії  ство‐

рення  єдиної  системи нормативно‐правових  актів  у  сфері  держав‐
ного земельного кадастру, запровадження і розвитку автоматизова‐
ної системи ведення державного земельного кадастру; 

визначення  основних  цілей  і  завдань  у  сфері  державного  зе‐
мельного  кадастру  щодо  регламентації  розроблення  та  реалізації 
земельно‐кадастрової документації; 

визначення структури та механізмів формування і функціону‐
вання єдиної системи нормативно‐правових актів; 

визначення першочергових завдань щодо створення концепції 
ЄСНПАДЗК; 

забезпечення державного управління процесом створення но‐
вих  і  перегляду  чинних  стандартів  і  нормативів  стосовно  ведення 
державного земельного кадастру. 

Створення концепції ЄСНПА у сфері державного земельного 
кадастру сприятиме розробленню і впровадженню: 

• національної  термінології  у  сфері  державного  земельного 
кадастру; 

• нормативів  та  правил  щодо  регламентації  розроблення  і 
реалізації  земельно‐кадастрової  документації,  кадастрових  геопро‐
сторових даних та інформації; 

• системи оцінювання якості розроблення та реалізації земе‐
льно‐кадастрової документації та інформації; 

• методів  і  засобів  визначення  і  оцінювання  якості  розроб‐
лення та реалізації земельно‐кадастрових документів та даних і ре‐
гламентації процесів контролю за нормуванням у сфері державно‐
го земельного кадастру. 

Реалізація поставленої мети дасть можливість  створити ком‐
плекс національних нормативних документів, запровадження яких 
забезпечуватиме  реалізацію  єдиної  державної  політики  стосовно 
створення системи та ведення державного земельного кадастру. 
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2. Терміни та визначення 
У концепції ЄСНПАДЗК використано терміни та визначення 

таких понять: 
2.1. Нормування у сфері державного земельного кадастру 
Установлення  норм  розроблення  земельно‐кадастрової  доку‐

ментації,  правил  створення  та  оновлення  кадастрової  інформації, 
складу, змісту та порядку ведення державного земельного кадастру, 
а також надання інформації. 

2.2. Стандарт 
Створений на основі консенсусу та ухвалений уповноважени‐

ми органами нормативний документ, що встановлює для загально‐
го і багаторазового застосування вимоги, норми, правила, настано‐
ви,  вказівки  або  характеристики  різного  виду  діяльності  чи  її  ре‐
зультатів  і спрямований на досягнення оптимального ступеня впо‐
рядкованості у певній сфері та доступний широкому колу користу‐
вачів. 

2.3. Національний стандарт 
Стандарт, прийнятий національним органом стандартизації. 
2.4. Комплекс стандартів 
Сукупність взаємозвʹязаних стандартів, що належать до певної 

сфери  стандартизації  і  встановлюють  взаємопогоджені  вимоги  до 
обʹєктів стандартизації на підставі загальної мети. 

2.5. Сфера стандартизації 
Сфера діяльності, що охоплює взаємозвʹязані обʹєкти стандарти‐

зації. 
2.6. Обʹєкт стандартизації 
Обʹєкт, що має бути застандартизований. 
2.7. Технічний регламент 
Нормативно‐правовий  акт,  прийнятий  органом  виконавчої 

влади, у якому визначено склад,  зміст та характеристики докумен‐
тації  у  сфері  державного  земельного  кадастру  або повʹязані  з  нею 
процеси чи способи розробки, а також вимоги до послуг,  включа‐
ючи  відповідні  адміністративні  положення,  дотримання  яких  є 
обовʹязковим. 

2.8. Класифікатор 
Документ, в якому відповідно до прийнятих ознак класифіка‐

ції та методів кодування обʹєкти класифікації розподілено на угру‐
пування і цим угрупуванням надано коди у вигляді послідовностей 
літер, цифр. 

2.9. Державний земельний кадастр 
Це  єдина  державна  система  земельно‐кадастрових  робіт,  яка 

встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинен‐
ня права власності і права користування земельними ділянками та 
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містить сукупність відомостей і документів про місце розташування 
та  правовий  режим  цих  ділянок,  їх  оцінку,  класифікацію  земель, 
кількісну та якісну характеристику, їх розподіл між власниками зе‐
млі та землекористувачами. 

2.10. Земельно‐кадастрова документація 
Затверджені в установленому порядку текстові та графічні ма‐

теріали,  які  містять  відомості  про  межі  адміністративно‐
територіальних  утворень,  територій  з  особливими  природоохо‐
ронними,  рекреаційними  і  заповідними режимами,  земельних ді‐
лянок, власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, 
правовий режим земель, їх кількість, якість, економічна цінність та 
вартість,  розподіл  земель по  власниках  землі  і  землекористувачах, 
населених пунктах  та  інших адміністративно‐територіальних утво‐
реннях. 

2.11. Автоматизована система державного земельного кадастру 
Єдиний на всю територію України програмно‐технічний ком‐

плекс збору, обробки, систематизації, зберігання, аналізу та захисту 
відомостей  і  документів  державного  земельного  кадастру  в  елект‐
ронному вигляді. 

2.12. Земельно‐кадастрова діяльність 
Наукова, технічна, виробнича і управлінська діяльність спеці‐

ально уповноваженого органу з питань земельних ресурсів, органів 
виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування,  Державного  підп‐
риємства «Центр державного  земельного кадастру при Державно‐
му комітеті України по земельних ресурсах», наукових установ, зе‐
млевпорядних  організацій  з  ведення  земельного  кадастру,  органі‐
зації та здійснення земельно‐кадастрових робіт. 

2.13. Земельно‐кадастрові роботи 
Роботи з  кадастрового  зонування  території,  кадастрових  зйо‐

мок  і  складання  індексних  кадастрових  карт  (планів),  кадастрових 
планів,  бонітування  ґрунтів,  економічної  оцінки  земель,  грошової 
оцінки земельних ділянок, а також роботи, повʹязані із забезпечен‐
ням  ведення державної  реєстрації  земельних  ділянок,  обліку  кіль‐
кості та якості земель. 

2.14. Система державного земельного кадастру 
Сукупність  взаємозвʹязаних організаційно‐правових,  техноло‐

гічних,  економічних  та  методичних  заходів  із  створення  і  ведення 
земельного  кадастру.  Вона  включає:  законодавчо  визначену  діяль‐
ність у сфері державного земельного кадастру та його правове регу‐
лювання;  державне управління у  сфері державного  земельного ка‐
дастру;  здійснення земельно‐кадастрових робіт  та ведення держав‐
ного  земельного  кадастру  на  загальнодержавному,  регіональному, 
місцевому рівнях та підприємствах, в організаціях і установах; дер‐



 

 88

жавний  і  самоврядний  контроль  за  здійсненням  земельно‐
кадастрових  робіт;  наукове,  кадрове  та  фінансове  забезпечення 
державного земельного кадастру. 

2.15. Нормативно‐технічні документи 
Документи, які встановлюють порядок організації і виконання 

земельно‐кадастрових робіт,  склад  і  зміст,  вимоги до них,  норми  і 
правила їх виконання. 

2.16. Система технічних та правових норм у сфері державного 
земельного кадастру 

Сукупність взаємоузгоджених технічно‐правових регламентів, 
правил і нормативів, які встановлюють вимоги до складу, змісту та 
нормування документації з державного земельного кадастру, в тому 
числі  інформації,  яка  вноситься  до Автоматизованої  системи  дер‐
жавного земельного кадастру на підставі загальної мети. 

2.17.  Єдина  система  нормативно‐правових  актів  у  сфері  дер‐
жавного земельного кадастру 

Норми і правила, які встановлюють комплекс якісних та кіль‐
кісних показників, параметрів, що регламентують здійснення земе‐
льно‐кадастрових робіт, розробку і реалізацію документації у сфері 
державного земельного кадастру з урахуванням соціальних, техніч‐
них, екологічних, економічних та інших умов. 

3. Загальні положення 
Концепцію ЄСНПА у сфері державного земельного кадастру 

розроблено  з  урахуванням  норм  Земельного  кодексу  України,  За‐
конів  України  «Про  стандартизацію»,  «Про  оцінку  земель»  та  ін‐
ших нормативно‐правових актів, що регулюють відносини у  сфері 
земельних відносин та земельного кадастру. 

Концепція  ЄСНПА  у  сфері  державного  земельного  кадастру 
конкретизує  відповідні  складники  основних  напрямів  державної 
політики України у  галузі  земельних відносин,  визначених Указом 
Президента України від 14 лютого 2008 року № 121, «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України» від 18 січня 2008 ро‐
ку, «Про стан  виконання Указу Президента України»  від 21  листо‐
пада 2005 року № 1643, «Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України»  від 29  червня 2005  року, «Про стан додержання 
вимог  законодавства  та  заходи  щодо  підвищення  ефективності 
державної  політики  у  сфері  регулювання  земельних  відносин,  ви‐
користання  та  охорони  земель», Концепції  сталого розвитку  агро‐
екосистем в Україні на період до 2025 року (2003) та Концепції еко‐
логічного  нормування  допустимого  антропогенного  навантаження 
на ґрунтовий покрив (2004). 

Згідно з наведеними документами концепція ЄСНПА у сфері 
державного  земельного кадастру має  відповідати  сучасному рівню 
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розвитку  нормативно‐правових  актів,  забезпечувати  проведення 
єдиної земельної політики, спрямованої на виконання актуальних і 
ефективних заходів з ведення державного земельного кадастру, ра‐
ціонального використання земель. 

Державний  земельний  кадастр  є  найважливішим  інструмен‐
том  державного  управління  земельним  фондом,  він  забезпечує 
прийняття науково обґрунтованих рішень у галузі організації раці‐
онального використання та охорони земель. Роль земельного кадас‐
тру як інструменту державного управління особливо зросла в умо‐
вах  проведення  земельної  реформи,  запровадження плати  за  зем‐
лю, включення земельних ресурсів до системи ринкових відносин. У 
практичній  площині  державний  земельний  кадастр  –  це  єдина 
державна  система  отримання  кадастрових  даних  та  оформлення 
документів,  які  підтверджують  факт  виникнення  або  припинення 
права власності і права користування земельними ділянками, місце 
розташування  та  правовий  режим  земель,  оцінку,  класифікацію 
земель, кількісну та якісну характеристику, їх розподіл між власни‐
ками землі та землекористувачами. 

Державний земельний кадастр створюється  і ведеться для га‐
рантування  державою права  власності  або права  користування  зе‐
мельними  ділянками;  інформаційного  забезпечення  органів  вико‐
навчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  зацікавлених 
юридичних та фізичних осіб під час регулювання земельних відно‐
син,  організації  раціонального  використання  та  охорони  земель, 
здійснення контролю за використанням і охороною земель; встано‐
влення обґрунтованих розмірів платежів за землю; обліку цінності 
землі у складі природних ресурсів та її вартості як засобу виробни‐
цтва в сільському і лісовому господарстві та як просторового базису 
в  суспільному  виробництві;  іншої  діяльності,  повʹязаної  з  володін‐
ням, користуванням і розпорядженням земельними ділянками. 

Відомості  та  документи  державного  земельного  кадастру  є 
державним  інформаційним  ресурсом  і  становлять  інформаційну 
основу для регулювання  земельних відносин,  здійснення землеуст‐
рою,  заходів з охорони земель,  головною передумовою вирішення 
проблем  соціально‐економічної  та  екологічної  складової  землеко‐
ристування  і  забезпечення  його  сталості,  продуктивних  функцій 
землі як природного капіталу. 

Дані державного земельного кадастру є базовими для ведення 
інших кадастрів (містобудівного, водного, лісового тощо) та автома‐
тизованих інформаційних систем у питаннях, що стосуються місця 
розташування, меж земельних ділянок та інших обʹєктів нерухомо‐
го майна, їх правового статусу тощо. 
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4. Правові основи 
Правову основу стандартизації у сфері державного земельно‐

го  кадастру  забезпечують Конституція України,  Земельний кодекс 
України, а також Закони України: 

 Про державний земельний кадастр; 
 Про оцінку земель; 
 Про землеустрій; 
 Про охорону навколишнього природного середовища; 
 Про охорону земель; 
 Про  державний  контроль  за  використанням  та  охороною  

земель; 
 Про державну експертизу землевпорядної документації; 
 Про порядок виділення в натурі  (на місцевості)  земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв); 
 Про  розмежування  земель  державної  та  комунальної  

власності; 
 Про електронні документи та електронний документообіг; 
 Про електронний цифровий підпис; 
 Про  стандарти,  технічні  регламенти  та  процедури  оцінки 

відповідності; 
 Про стандартизацію; 
 Про топографо‐геодезичну та картографічну діяльність; 
 Про інформацію; 
 Про Національну програму інформатизації; 
 Указ Президента України від 2 грудня 1995 року № 1118/95 

«Про  суцільну  агрохімічну  паспортизацію  земель  сільськогоспо‐
дарського призначення»; 

 Указ Президента України від 14  вересня 2000  року № 1072 
«Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу»; 

 Указ  Президента  України  від  21  листопада  2005  року  № 
1643/2005 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони Укра‐
їни», від 29 червня 2005 року «Про стан додержання вимог законо‐
давства  та  заходи щодо підвищення  ефективності  державної  полі‐
тики  у  сфері  регулювання  земельних  відносин,  використання  та 
охорони земель»; 

 Указ  Президента  України  від  14  лютого  2008  року  № 
121/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони Украї‐
ни», від 18 січня 2008 року «Про стан виконання Указу Президента 
України», від 21 листопада 2005 року № 1643/2005 «Про рішення Ра‐
ди національної безпеки і оборони України», від 29 червня 2005 ро‐
ку «Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо під‐
вищення  ефективності  державної  політики  у  сфері  регулювання 
земельних відносин, використання та охорони земель». 
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5. Основні принципи системи стандартизації 
Комплекс правових актів  та нормативних документів  у  сфері 

державного земельного кадастру має базуватися на принципах: 
• системного  обґрунтування  єдиного  підходу  до  створення 

законодавчого  забезпечення  та  комплексу  стандартів,  норм  і  пра‐
вил у сфері державного земельного кадастру; 

• відповідності усіх документів законодавству; 
• дотриманню міжнародних  та  європейських  правил  і  про‐

цедур стандартизації та (за потреби) їх адаптації до стану націона‐
льної стандартизації і вітчизняної економіки; 

• використання  міжнародного  досвіду  шляхом  адаптації  та 
впровадження міжнародних стандартів, правил та директив; 

• узгодження  і  координації  робіт  із  стандартизації  з  держа‐
вами – сусідами України; 

• взаємозвʹязку  системи  стандартизації  у  сфері  державного 
земельного  кадастру  з  напрямами  робіт  стосовно  нормування  під 
час здійснення землеустрою щодо сталого землекористування; 

• забезпечення взаємоузгодженості нормативних документів 
різного рівня; 

• відкритості  та  прозорості  процедур  планування,  розроб‐
лення  і впровадження стандартів, доступності стандартів та  інфор‐
мації щодо них для користувачів. 

6. Мета і основні завдання єдиної системи нормативно‐
правових актів 

Згідно із Законами України «Про оцінку земель», «Про земле‐
устрій», «Про охорону земель» та «Про стандартизацію» метою но‐
рмування та  стандартизації в Україні є забезпечення встановлення 
комплексу якісних та кількісних показників, параметрів, що регла‐
ментують розробку і реалізацію документації із землеустрою з ура‐
хуванням  екологічних,  економічних,  соціальних,  природно‐
кліматичних та інших умов для управління і організації раціональ‐
ного використання земельних й інших природних ресурсів і відпо‐
відності обʹєктів нормування і стандартизації своєму призначенню. 

З огляду на загальну мету, цілі та завдання нормування і стандар‐
тизації у сфері державного земельного кадастру випливають із мети та 
основних завдань державного земельного кадастру, зокрема: 

• гарантування  державою  права  власності  або  права  корис‐
тування земельними ділянками; 

• інформаційного  забезпечення органів  виконавчої  влади  та 
органів місцевого самоврядування,  зацікавлених юридичних та фі‐
зичних осіб відомостями про природний стан,  господарське приз‐
начення  і правовий режим земель під час регулювання  земельних 



 

 92

відносин  для  організації  раціонального  використання  та  охорони 
земель, здійснення контролю за використанням і охороною земель; 

• встановлення обґрунтованих розмірів платежів за землю; 
• обліку цінності землі у складі природних ресурсів та її вар‐

тості як  засобу виробництва  в  сільському  і лісовому господарстві  і 
як просторового базису в суспільному виробництві; 

• підвищення  ефективності  управління  земельними  ресур‐
сами та господарської діяльності, повʹязаної з володінням, користу‐
ванням і розпорядженням земельними ділянками; 

• створення  сприятливого  екологічного  середовища  та  по‐
ліпшення природних ландшафтів. 

Основними завданнями державного земельного кадастру є: 
а) забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки; 
б) застосування єдиної системи просторових координат та си‐

стеми ідентифікації земельних ділянок; 
в) запровадження єдиної системи земельно‐кадастрової інфо‐

рмації та її достовірності. 
Завдання ведення державного земельного кадастру такі: 
1) реалізація політики держави щодо науково обґрунтованого 

перерозподілу  земель,  підвищення  ефективності  управління  фор‐
муванням раціональної системи землеволодінь  і землекористувань 
з усуненням недоліків у розташуванні земель, створенням екологіч‐
но сталих ландшафтів і агросистем; 

2)  інформаційне  забезпечення правового,  економічного,  пла‐
нового та екологічного механізмів регулювання земельних відносин 
на національному, регіональному, локальному,  господарському рі‐
внях шляхом розробки пропозицій із встановлення особливого ре‐
жиму і умов використання земель; 

3) інформаційне забезпечення розроблення заходів щодо про‐
гнозування, планування, організації раціонального використання та 
охорони земель на національному, регіональному, локальному і го‐
сподарському рівнях; 

4)  інформаційне забезпечення організації територій сільсько‐
господарських  підприємств  із  створенням  просторових  умов,  що 
забезпечують  еколого‐економічну  оптимізацію  використання  та 
охорони земель сільськогосподарського призначення,  впроваджен‐
ня  прогресивних  форм  організації  управління  землекористуван‐
ням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, 
системи сівозмін, сінокосо‐ і пасовищезмін; 

5) інформаційне забезпечення розроблення системи заходів із 
збереження  і  поліпшення  природних  ландшафтів,  відновлення  і  
підвищення  родючості  ґрунтів,  рекультивації  порушених  земель  і 
землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, під‐



 

 93

топлення,  висушення,  зсувів,  вторинного  засолення  і  заболочення, 
ущільнення,  забруднення  промисловими  відходами  і  хімічними 
речовинами та інших видів деградації, із консервації деградованих і 
малопродуктивних земель, запобігання іншим негативним явищам; 

6)  інформаційне  забезпечення  планування  територій  несіль‐
ськогосподарських підприємств, організацій і установ для створен‐
ня умов ефективного землекористування та обмежень і обтяжень у 
використанні земель. 

Отже, головною метою нормування у сфері державного земе‐
льного кадастру є створення комплексу документів для системного 
нормативного  забезпечення  функціонування  системи  державного 
земельного  кадастру  для  створення  сталого  землекористування  та 
охорони ґрунтів  і досягнення економічно ефективного та екологіч‐
но безпечного використання земельних ресурсів. 

Нормуванню підлягають  якісні  та  кількісні  показники,  пара‐
метри,  що  регламентують  розроблення  та  реалізацію  земельно‐
кадастрової  документації  з  урахуванням  економічних,  соціальних, 
технічних та інших умов. 

Нормування  має  бути  зорієнтоване  на  вирішення  завдань  з 
гарантування  державою  права  власності  або  права  користування 
земельними ділянками,  інформаційного забезпечення органів дер‐
жавної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  зацікавлених 
юридичних та фізичних осіб під час регулювання земельних відно‐
син,  організації  раціонального  використання  та  охорони  земель, 
контролю  за  використанням  і  охороною  земель,  встановлення  об‐
ґрунтованих розмірів платежів за землю тощо. 

Реалізація  цієї  мети  сприятиме  створенню  безпечних  умов 
для  проживання  людей,  відновленню  екологічних  і  продуктивних 
функцій землі, збереженню і відтворенню ландшафтів України. 

Для цього слід встановити такі нормативи: 
• організаційно‐методичні, які вимагають формування осно‐

вних (загальних) положень складу, змісту і порядку ведення держа‐
вного  земельного  кадастру,  розроблення  та  реалізації  земельно‐
кадастрової документації; 

• науково  обґрунтованих  методів  створення  земельно‐
кадастрової інформації, вимог до неї та її надання; 

• технічно‐технологічні  вимоги  до  створення  автоматизова‐
ної системи державного земельного кадастру; 

• показники  ефективності  функціонування  системи  держав‐
ного земельного кадастру. 

7. Напрями нормування 
Найбільш пріоритетні  завдання нормування  у  сфері  держав‐

ного  земельного  кадастру  стосуються  тих  видів  земельно‐
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кадастрової документації, які насамперед мають вплив на гаранту‐
вання  державою  права  власності  або  права  користування  земель‐
ними  ділянками,  перерозподіл  земельних  ресурсів,  формування 
сталого землекористування, деградацію земель, загострення еколо‐
гічної  ситуації  в  країні чи  її регіонах,  а  також чітке визначення  зе‐
мель  і типів землекористування, які зазнають найбільших негатив‐
них  змін. Маючи  на  увазі  сучасний  соціально‐економічний  стан  в 
Україні та для реалізації основних пріоритетних напрямів концеп‐
ції ЄСНПА у сфері державного земельного кадастру, першочергово 
слід: 

• провести інвентаризацію чинної нормативної бази у сфері 
державного земельного кадастру, визначити відповідність нормати‐
вних  документів  законодавству  України  та  виконати  необхідний 
комплекс робіт щодо коригування, актуалізації та розробки норма‐
тивних документів; 

• оцінити можливість  використання міжнародних нормати‐
вних  документів  у  сфері  ведення  державного  земельного  кадастру 
України  та провести  гармонізацію національних  стандартів  з між‐
народними; 

• розробити ієрархічну структуру та підпорядкованість нор‐
мативного забезпечення у сфері державного земельного кадастру; 

• розробити  цільову  програму  нормування,  в  якій  визначи‐
ти, обґрунтувати та затвердити пріоритетні напрями цієї діяльнос‐
ті,  охоплюючи  удосконалення методології  та методичних підходів 
до нормування; 

• вирішити організаційні питання щодо створення багаторі‐
вневої системи нормування (узгодженої зі системою органів держа‐
вної влади та субʹєктів господарювання); 

• опрацювати пропозиції щодо змін  і  доповнень до  законо‐
давчих  актів  у  сфері  земельних  відносин,  державного  земельного 
кадастру,  які  сприятимуть  удосконаленню  ведення  державного  зе‐
мельного кадастру та виконанню земельно‐кадастрових робіт; 

• поліпшити науково‐методичну та матеріально‐технічну ос‐
нову робіт,  повʹязаних з розробкою нормативів і стандартів; 

• розробити та впровадити в практичну діяльність нормати‐
ви  і  стандарти,  гармонізовані  із  законодавством  та міжнародними 
нормами. 

Нормативна  та  правова  база  у  сфері  державного  земельного 
кадастру повинна бути створена за ієрархічним принципом і вклю‐
чати такі блоки: 

1) за змістом: 
• документи загального призначення; 
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• документи,  які  регламентують  склад  та  зміст  земельно‐
кадастрових робіт, отримання кадастрових даних, визначають базо‐
ві набори кадастрових даних, іншої кадастрової інформації; 

• документи,  які регламентують порядок розроблення земе‐
льно‐кадастрової  документації,  створення  та  надання  кадастрової 
інформації, форми та порядок ведення державного земельного ка‐
дастру, в тому числі автоматизованої системи; 

• документи,  що  регламентують  порядок  реалізації  земель‐
но‐кадастрової документації. 

2) за призначенням: 
• документи єдині для всіх рівнів регламентації розроблення і 

реалізації  земельно‐кадастрової  документації,  порядок  ведення  дер‐
жавного земельного кадастру, зокрема автоматизованої системи; 

• документи,  із  регламентації  земельно‐кадастрових  робіт, 
розроблення  і  реалізації  земельно‐кадастрової  документації,  фор‐
ми та порядок ведення державного земельного кадастру, в тому чи‐
слі автоматизованої системи для місцевого рівня; 

• документи  із  регламентації  розроблення  та  реалізації  зе‐
мельно‐кадастрової  документації,  форми  та  порядок  ведення  дер‐
жавного  земельного кадастру,  в  тому числі  автоматизованої  систе‐
ми для загальнодержавного та регіонального рівнів. 

Для  реалізації  зазначених  основних  положень  концепції 
ЄСНПАДЗК розроблено Галузеву програму створення єдиної  сис‐
теми  нормативно‐правових  актів  у  сфері  державного  земельного 
кадастру (ГПЄСНПА ДЗК) для Державного комітету України із зе‐
мельних ресурсів. 

8. Обʹєкти нормування та позначення нормативних  
документів 

До обʹєктів стандартизації у сфері державного земельного ка‐
дастру на національному рівні належать: 

• основні положення нормативно‐правових документів щодо 
складу і змісту земельно‐кадастрових робіт та земельно‐кадастрової 
документації,  форми  та  порядок  ведення  державного  земельного 
кадастру, в тому числі автоматизованої системи; 

• терміни, визначення та класифікатори; 
• норми, правила соціально‐економічних та технологічних вимог; 
• режими використання та охорони інформації про земельні 

ресурси та земельні ділянки; 
• вимоги до системи ведення державного земельного кадастру; 
• показники якості земельно‐кадастрової документації та ка‐

дастрової інформації; 
• вимоги  до  проведення  державної  експертизи  земельно‐

кадастрової документації; 
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• методи аналізу та критерії оцінювання якості складу та змі‐
сту земельно‐кадастрової документації і кадастрової інформації; 

• інші  обʹєкти,  необхідні  для  здійснення  земельно‐
кадастрової діяльності на різних ієрархічних рівнях. 

Обʹєкти нормування можуть підлягати науковій експертизі. У 
процесі  експертизи  аналізується  їх  відповідність  вимогам  законо‐
давства України. 

Нормування у сфері державного земельного кадастру повинне 
забезпечити розроблення  та  затвердження  стандартів,  норм  і пра‐
вил щодо: 

• термінів  і  визначення  стосовно  діяльності  у  сфері  держав‐
ного земельного кадастру; 

• класифікації  документації  у  сфері  державного  земельного 
кадастру; 

• захисту прав власності та дотримання вимог Закону Украї‐
ни «Про інформацію» у разі надання інформації у сфері державно‐
го земельного кадастру; 

• встановлення нормативів  виконання  земельно‐кадастрових 
робіт, створення інформації у сфері державного земельного кадаст‐
ру та розроблення земельно‐кадастрової документації; 

• вимог щодо забезпечення якості інформації у сфері держа‐
вного  земельного  кадастру  та  розроблення  земельно‐кадастрової 
документації; 

• методик,  що  регламентують  процеси  контролю  якості  ін‐
формації у сфері державного земельного кадастру; 

• вимог (норм, правил, порядків) щодо режимів використан‐
ня інформації у сфері державного земельного кадастру. 
Позначення документів єдиної системи нормативно‐правових 

актів у сфері державного земельного кадастру 
Усім  документам,  які  забезпечують  створення  системи  та  ве‐

дення державного земельного кадастру і включені до єдиної систе‐
ми нормативно‐правових актів, присвоюються децимальні номери, 
які будуються за класифікаційною ознакою. 

Для  позначення  класифікаційної  ознаки  призначення  доку‐
мента  у  сфері  державного  земельного  кадастру  використовуються 
такі позначення: 

0 – поширення документа для всіх рівнів; 
1 – поширення документа на національному рівні; 
2 – поширення документа на регіональному рівні; 
3 – поширення документа на місцевому рівні. 
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Для  позначення  класифікаційної  ознаки  змісту  документів  у 
сфері державного земельного кадастру використовуються такі поз‐
начення: 

«З» – документ загального змісту; 
«С»  –  документ,  що  регламентує  склад  і  зміст  земельно‐

кадастрової документації та інформації; 
«Т»  –  технологічний  документ,  що  регламентує  порядок  ве‐

дення державного земельного кадастру; 
«П» –  документ, що регламентує порядок надання  земельно‐

кадастрової інформації. 
Для  класифікації  ознаки  документа, що  вказує  на  обовʹязко‐

вість їх застосування, використовується літера «О» і для документа, 
що має рекомендаційний характер – «Р», які проставляються після 
класифікаційної ознаки групи документів через крапку (наприклад 
«П.О» або «Т.Р»). 

Повне  позначення  документів  єдиної  системи  нормативно‐
правових актів у сфері державного земельного кадастру (децималь‐
ний номер) включає: 

‐ літери «ДЗК», що вказують на належність документа до ком‐
плексу документів ЄСНПА ДЗК; 

‐ класифікаційну ознаку призначення документа ДЗК (цифри 
«0», «1», «2» чи «3»); 

‐ класифікаційну ознаку змісту документа ДЗК («З», «С», «П», 
«Т»);  ознаки,  які  вказують  на  обовʹязковість  виконання  документа 
«О» чи «Р»; порядковий номер документа в класифікаційній групі 
за змістом;  

‐ ознаку версії документа;  
‐ рік затвердження документа. 
Приклад позначення полів номера документа ДЗК‐1‐

З.С.О.‐02‐01‐08:  
 

ДЗК Документ ЄСНПА ДЗК  
1    Застосування на національному рівні  
З    Документ загального змісту  
С    Документ, що регламентує склад і зміст земельно‐

кадастрової документації та інформації  
О    Документ обовʹязкового застосування  
02    Порядковий номер документа в групі «Є»  
01    Ознака версії документа  
08    Рік затвердження документа  
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9.  Склад  і  класифікація  документів  єдиної  системи  
нормативно‐правових  актів  у  сфері  державного  земельного  
кадастру 

Єдина система нормативно‐правових актів у сфері державного 
земельного кадастру (ЄСНПА ДЗК) являє собою комплекс докуме‐
нтів,  які  забезпечують  створення  системи  та  ведення  державного 
земельного кадастру. 

9.1. Класифікація за змістом 
За своїм змістом нормативно‐правові акти з питань створення 

системи  та  ведення  державного  земельного  кадастру  поділяються 
на чотири основні класифікаційні групи (рис. 2.3):  

• документи загального призначення; 
• документи,  які  регламентують  склад  та  зміст  земельно‐ка‐

дастрових робіт, земельно‐кадастрової документації та інформації; 
• документи, які регламентують порядок ведення державно‐

го земельного кадастру;  
• документи, що регламентують порядок надання земельно‐

кадастрової інформації. 
Ці  документи  поділяються  на  документи  обовʹязкові  для  за‐

стосування (стандарти, класифікатори, порядки, технічні умови, те‐
хнічні регламенти,  інструкції) та рекомендовані    (правила, рекоме‐
ндації тощо). 

9.2. Класифікація за призначенням 
Відповідно  до  рівнів  здійснення  ведення  державного  земель‐

ного кадастру, документи за призначенням поділяються на: 
а) документи, єдині для всіх рівнів регламентації порядку ве‐

дення державного земельного кадастру; 
б)  документи  із  регламентації  порядку  ведення  державного 

земельного  кадастру  на  рівні  кадастрового  району  (місцевий  рі‐
вень); 

в)  документи  із  регламентації  порядку  ведення  державного 
земельного кадастру на регіональному рівні; 

г)  документи  із  регламентації  порядку  ведення  державного 
земельного кадастру на національному рівні. 
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Рис. 2.3. Класифікація документів ЄСНПА ДЗК за змістом  

та призначенням 
 

 
10. Організаційні основи формування системи  

нормування 
Організаційними основами формування та функціонування  сис‐

теми та нормування у  сфері  державного земельного кадастру можуть 
бути: 

• формування  пріоритетних  завдань  щодо  нормативно‐
правових  актів  у  сфері  державного  земельного  кадастру  та  вклю‐
чення їх до програм, робіт із стандартизації, національних та цільо‐
вих науково‐технічних програм; 

• автоматизована  інформаційно‐пошукова  система  (АІПС) 
законодавчих,  нормативних,  методичних,  довідкових  матеріалів  у 
сфері  державного  земельного  кадастру.  Інформаційною  основою 
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системи  стандартизації  та  нормування  повинні  бути  геоінформа‐
ційні  системи  (ГІС),  які  поєднують  бази  даних  про  антропогенні 
навантаження з базами даних про природну організацію території; 

• фонд  нормативної  документації  у  сфері  державного  земе‐
льного кадастру, який систематично удосконалюється та поновлю‐
ється  відповідно  до  сучасного  рівня.  Формування  фонду  здійсню‐
ється, виходячи із пріоритетних напрямів нормування у сфері  дер‐
жавного земельного кадастру. 

Структура фонду  нормативної  документації  із  нормування  у 
сфері  державного  земельного  кадастру  створюється  із  взаємопо‐
годжених документів відповідних рівнів. 

Документи  першого  рівня  –  це  закони  та  нормативно‐правові 
акти  органів  виконавчої  влади,  а  також  міжнародні  правові  доку‐
менти. 

Одним із важливих завдань під час прийняття цих документів 
є наукове обґрунтування і розроблення механізмів їх впровадження 
і функціонування, які охоплюють питання створення нормативних 
документів та ефективне їх впровадження у сфері державного земе‐
льного кадастру. 

Документи другого  рівня – міжнародні, міждержавні  та націо‐
нальні нормативні документи (стандарти, технічні регламенти, пра‐
вила,  класифікатори,  технічні  умови)  України  у  сфері  державного 
земельного кадастру, які впроваджуються центральними органами 
виконавчої влади. 

Відповідно до  законодавства  та міжнародної практики ці ор‐
гани здійснюють свою роботу через технічні комітети  (ТК)  із  стан‐
дартизації. У сфері державного земельного кадастру таким техніч‐
ним комітетом буде ТК «Землеустрій та кадастр», який планується 
створити Держкомземом і який взаємодіятиме з іншими ТК стосо‐
вно  узгодження  розроблюваних  нормативних  документів  у  сфері 
державного земельного кадастру. 

Документи третього рівня – нормативні документи Держком‐
зему. Ці документи повинні конкретизувати документи першого та 
другого рівнів і не суперечити їм. 

Нормативні  документи  третього рівня повинні розроблятися 
відповідно  до  програми  робіт  із  стандартизації  та  нормування,  з 
дотриманням  норм  регламентів  та  законодавства  України,  вимог 
комплексу  стандартів  національної  стандартизації  та  ураховуючи 
положення  документів  міжнародних  і  регіональних  організацій  із 
стандартизації. 

11. Фінансування робіт із нормування 
Фінансування  робіт  із  стандартизації  та  нормування  у  сфері 

державного  земельного  кадастру  здійснюється  за  рахунок  коштів 
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державного бюджету України, відповідних місцевих бюджетів, фо‐
ндів міжнародних організацій, підприємств та організацій,  заціка‐
влених у результатах стандартизації та нормування,  інших незабо‐
ронених законодавством джерел. 

12. Міжнародне співробітництво із нормування та стан‐
дартизації у сфері державного земельного кадастру 

Інтеграція України у діяльність міжнародного співтовариства 
у сфері стандартизації та нормування сприяє запозиченню світово‐
го  досвіду  в  цій  сфері.  Серед  завдань  цього  напряму  найважливі‐
шими є: 

• участь  України  в  розробці  та  реалізації міжнародних нау‐
кових та науково‐технічних програм; 

• забезпечення  виконання  Україною  зобовʹязань, що  витіка‐
ють з міжнародних угод, конвенцій, протоколів, програм; 

•  спільна розробка стандартів і нормативів у межах багатос‐
торонніх і двосторонніх угод; 

• гармонізація  національних  стандартів  з  міжнародними  та 
європейськими стандартами; 

• спільна підготовка фахівців, які виконують роботи з розро‐
блення  стандартів,  правил  і  норм  у  сфері  державного  земельного 
кадастру. 

  
2.10. Галузева програма створення Єдиної системи  
нормативно‐правових актів у сфері державного  
земельного кадастру 
 
Галузева  Програма  створення  Єдиної  системи  нормативно‐

правових актів у сфері державного земельного кадастру (ГПЄСНПА 
ДЗК)  розробляється  для  центрального  органу  виконавчої  влади, 
який здійснює стандартизацію і нормування у відповідній галузі, в 
нашому  випадку  для  Державного  комітету  України  із  земельних 
ресурсів. 

1. Загальні положення і мета Галузевої програми  
створення Єдиної системи нормативно‐правових актів  
у сфері державного земельного кадастру 

Сучасний  стан  земельних  відносин  та  використання  земель‐
них ресурсів України викликає все більше занепокоєння у звʹязку з 
прискоренням  негативних  тенденцій  у  цих  сферах.  Така  ситуація 
вимагає  створення  життєздатної  нормативно‐правової  бази  щодо 
державного  земельного  кадастру,  який  є  основним  інструментом 
реалізації державної земельної політики взагалі  і  створення систе‐
ми гарантування прав власності та ефективної системи управління 
земельними ресурсами зокрема. 
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Нормування у  сфері державного  земельного кадастру прово‐
диться  для  визначення  і  систематизації  комплексу  встановлених 
норм,  правил,  вимог  з  розроблення  та  реалізації  документації  у 
сфері  державного  земельного  кадастру  щодо  гарантування  прав 
власності  та підвищення  ефективності  управління  земельними ре‐
сурсами в країні. 

Система нормування у сфері державного земельного кадастру 
має  задовольняти  інтереси  України,  відповідати  основним  прин‐
ципам міжнародних, міждержавних, регіональних та національних 
систем  зарубіжних  країн,  враховувати  інтереси  України,  а  також 
забезпечувати  виконання  основних  завдань  центрального  органу 
виконавчої влади з питань земельних ресурсів у проведенні єдиної 
науково‐технічної політики у цій галузі. Це передбачає визначення 
пріоритетних напрямів досліджень  і  створення нормативів  стосов‐
но документації державного земельного кадастру. 

Основною метою ГПЄСНПА ДЗК є перегляд, систематизація і 
аналіз застосування національних  і  галузевих стандартів,  визначен‐
ня необхідності оновлення  і доповнення нормативної бази у  сфері 
державного земельного кадастру. 

Основними завданнями ГПЄСНПА ДЗК є виконання науково‐
дослідних  і  організаційно‐методичних робіт,  зведених  у  тематичні 
програми, що мають  бути  внесені  як пропозиції  у щорічні  плани 
НДР  Держкомзему  та  інших  зацікавлених  міністерств  і  відомств 
(таблиця 2.3). 

Основними напрямами тематичних програм є: 
• розроблення нових національних та галузевих нормативів і 

гармонізація їх з міжнародними; 
• переклад,  науково‐технічне  редагування  і  пряме  впрова‐

дження європейських та міжнародних  стандартів,  директив,  техні‐
чних регламентів тощо; 

• започаткування і розвиток принципово нової групи норма‐
тивів стосовно державного земельного кадастру; 

• погодження і впровадження міждержавних нормативів або 
їх спільна розробка; 

• внесення змін і доповнень до стандартів для приведення до 
відповідності законодавчо‐правовій базі України; 

• надання  пропозицій щодо  скасування  застарілих  стандар‐
тів, норм і правил і таких, що не використовуються; 

• здійснення  експериментальних  робіт  у  сфері  державного 
земельного  кадастру,  розроблення  методик  і  еталонів  земельно‐
кадастрової документації; 
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• створення обґрунтованих технічно‐технологічних нормати‐
вів ведення автоматизованої системи державного земельного кадас‐
тру та їх апробація у різних регіонах. 

 
Таблиця 2.3  

Перелік науково‐дослідних робіт щодо галузевої програми 
нормування в сфері державного земельного кадастру 

Вид робіт  Термін ви‐
конання 

Відповідальний
виконавець 

1  2  3 
1. Перегляд і аналіз нормативно‐правових 
актів Держкомзему та інших міністерств і 
відомств з метою оновлення, доповнення і 
розробки пропозицій щодо нової норма‐
тивної бази, яка повинна забезпечити 
створення автоматизованої системи дер‐
жавного земельного кадастру та розвиток 
умов для гарантування державою права 
власності або права користування земель‐
ними ділянками, інформаційного забезпе‐
чення органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, зацікавлених 
юридичних та фізичних осіб під час регу‐
лювання земельних відносин, організації 
раціонального використання та охорони 
земель, встановлення обґрунтованих роз‐
мірів платежів за землю тощо для внесен‐
ня  пропозицій щодо розроблення станда‐
ртів та нормативів відповідних напрямів.  

2009–2010  Держкомзем, 
Технічний ко‐
мітет із станда‐
ртизації (ТК) 

2. Розроблення проекту програми робіт із 
нормування щодо: 
‐ порядку планування, складу, виконання 
та реалізації земельно‐кадастрових робіт; 
‐ порядку розроблення, складу, змісту та 
реалізації земельно‐кадастрової докумен‐
тації; 
‐ формування основних (загальних) поло‐
жень та форм і порядку ведення держав‐
ного земельного кадастру; 
‐ формування земельно‐кадастрової інфо‐
рмації, вимог до її складу, виду та порядку 
представлення до системи державного зе‐
мельного кадастру та її надання; 
‐ показників ефективності функціонування 
системи державного земельного кадастру.  

2009–2010  Держкомзем, 
ТК 
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Продовження табл. 2.3 
1  2  3 

3. Розроблення проекту програми робіт із 
створення Єдиної системи нормативно‐пра‐
вових актів, стандартів, норм і правил щодо: 
‐ визначення термінів у сфері державного 
земельного кадастру; 
‐ складу і класифікації документів Єдиної 
системи нормативно‐правових актів у сфе‐
рі державного земельного кадастру; 
‐ складу і структури документів державно‐
го земельного кадастру; 
‐ кодифікаторів класифікації цільового 
призначення земель, обмежень викорис‐
тання земель, земельних сервітутів тощо; 
‐ порядків розроблення, погодження та за‐
твердження документації у сфері держав‐
ного земельного кадастру різного ієрархіч‐
ного рівня; 
‐ порядків реалізації документації у сфері 
державного земельного кадастру різного 
ієрархічного рівня; 
‐ методик суспільного, бюджетного, коме‐
рційного, інвестиційного, інноваційного та 
соціального оцінювання ефективності дер‐
жавного земельного кадастру; 
‐ методик державної експертизи докумен‐
тації у сфері державного земельного кадас‐
тру різного ієрархічного рівня.  

2009–2012  Держкомзем,  
ТК 

4. Розроблення проекту програми робіт 
щодо надання кадастрової інформації для 
реалізації правового, економічного, еколо‐
гічного, землевпорядного і містобудівного 
механізмів регулювання земельних відно‐
син на національному, регіональному, ло‐
кальному і господарському рівнях.  

2009  Держкомзем, 
ТК 

5. Розроблення проекту програми робіт 
щодо впровадження в галузі систем управ‐
ління якістю продукції, робіт і послуг згід‐
но з вимогами ДСТУ ISO 9001‐2001 та сис‐
тем управління навколишнім середови‐
щем згідно з вимогами ДСТУ ISO 14004‐97 
для підвищення ефективності управління у 
сфері державного земельного кадастру 
тощо. 

2009–2011  Держкомзем,  
ТК 
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Закінчення табл. 2.3 
1  2  3 

6. Розроблення комплексів нормативно‐
правових актів Держкомзему у сфері дер‐
жавного земельного кадастру, зокрема: 
6.1. Комплекс стандартів «Науково‐
технічне і методичне забезпечення діяль‐
ності у сфері державного земельного када‐
стру»; 
6.2.Комплекс нормативно‐правових актів 
«Інформаційно‐довідковий фонд нормати‐
вних документів»: 
‐ положення про інформаційно‐
довідковий фонд нормативних документів 
установи, організації, підприємства галузі; 
‐ порядок формування та функціонування 
інформаційно‐довідкового фонду норма‐
тивних документів установи, організації, 
підприємства галузі.  

2008–2012  Держкомзем,  
ТК 

 
2. Очікувані результати виконання ГПЄСНПА ДЗК 
Реалізація  основних  завдань  ГПЄСНПА ДЗК повинна  супро‐

воджуватися такими організаційно‐методичними заходами: 
• проведення  науково‐практичних  семінарів  для  провідних 

фахівців у галузі земельних відносин, земельного кадастру, землеус‐
трою, оцінки земель з питань розроблення і вдосконалення законо‐
давчо‐правової та нормативної бази тощо; 

• публікації  статей,  повідомлень,  прогнозів щодо  ставлення 
та  вирішення проблем  стандартизації  та  нормування  у  сфері  дер‐
жавного земельного кадастру; 

• видання  і  розповсюдження  тематичних довідників  законо‐
давчо‐правових актів стосовно усіх аспектів у сфері державного зе‐
мельного кадастру, а також поточних змін для його актуалізації; 

• комплектування  і видання окремих збірників ДСТУ, ДСТУ 
ISO, ДСТУ EN та ГСТУ (СОУ) за тематикою підкомітетів ISO/TK‐‐‐‐; 

• складання переліків атестованих належним чином методик 
і еталонних зразків складу та змісту документації у сфері державно‐
го  земельного  кадастру  і  внесення  їх  до  інформаційно‐довідкового 
фонду зацікавлених міністерств і державних комітетів. 

Реалізація  завдань  ГПЄСНПА ДЗК  сприятиме  створенню  ав‐
томатизованої  системи  державного  земельного  кадастру  в  Україні 
та розвитку  умов для  гарантування державою права  власності  або 
права  користування  земельними  ділянками,  інформаційного  за‐
безпечення органів державної влади та органів місцевого самовря‐



 

 106

дування, заінтересованих юридичних та фізичних осіб при регулю‐
ванні земельних відносин, організації раціонального використання 
та  охорони  земель,  здійснення  контролю  за  використанням  і  охо‐
роною  земель,  встановлення  обґрунтованих  розмірів  платежів  за 
землю тощо. 

 
 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1.  Організація  робіт  із  стандартизації  та  нормування  у  землеустрої.  
2. Нормативні документи і порядок їх розроблення. 3. Правила позначення 
нормативних документів. 4. Зміст стандартів та технічних умов. 5. Концеп‐
ція  єдиної  системи  нормативно‐правових  актів  у  землеустрої  (ЄСНПАЗ).  
6. Галузева програма створення  єдиної системи нормативно‐правових актів 
у  землеустрої  (ЄСНПАЗ).  7.  Концепція  системи  стандартизації  та  норму‐
вання у сфері охорони земель (ССНОЗ). 8. Галузева програма стандартиза‐
ції та нормування охорони земель. 9. Концепція Єдиної системи норматив‐
но‐правових  актів  у  сфері  державного  земельного  кадастру  (ЄСНПАДЗК). 
10. Галузева програма створення Єдиної системи нормативно‐правових ак‐
тів у сфері державного земельного кадастру. 11. Який  порядок розроблен‐
ня, узгодження,  затвердження, поширення, перевірки, перегляду,  зміни та 
скасування  стандартів?  12.  Повноваження  Технічного  комітету  (ТК)  
142 «Ґрунтознавство». 13. Нормативний документ. 14. Позначення нормати‐
вних документів. 15.  Розроблення нормативних документів. 16. СОУ ДКЗР 
00032632‐012:2009 «Оцінка земель. Правила розроблення технічної докумен‐
тації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», його мета, 
принципи та основні положення. 17. СОУ ДКЗР 00032632‐01:2009 «Правила 
розроблення нормативних документів, побудови, викладення, оформлення 
та вимоги до змісту нормативних документів», його мета, принципи та ос‐
новні положення. 18. Види нормативних документів. 19. Що таке «настано‐
ва,  звід правил  (правила)»? 20. Що таке   «регламент»? 21. Що таке «техніч‐
ний регламент»? 22. Що таке «технічні умови»? 23. Що таке «класифікатор»? 
24.  Що  таке  «каталог»?    25.  Нормативний  документ  національного  рівня.  
26. Міжнародні та регіональні документи у сфері стандартизації. 27.   Види 
державних  класифікаторів.  28.  Позначення  національних  стандартів.  
30. Зміст стандартів на процеси та послуги. 31. Зміст стандартів на методи 
контролю.  32.  Зміст  стандартів  на  технічні  умови.  33.  Мета  розроблення 
концепції у сфері землеустрою. 34. Позначення документів ЄСНПА у сфері 
землеустрою.  35.  Склад  і  класифікація  документів Єдиної  системи норма‐
тивно‐правових актів з питань здійснення землеустрою. 36. Мета Галузевої 
Програми нормування (ГПН). 37. Мета розроблення концепції у сфері охо‐
рони земель. 38. Мета розроблення концепції ЄСНПА у сфері державного 
земельного кадастру. 
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РОЗДІЛ 3  
МІЖНАРОДНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖДЕРЖАВНІ 

СТАНДАРТИ 
 

3.1. Міжнародні стандарти ISO 9000, 10000 i 14000 
3.2.  Європейські стандарти серії EN 29000, i EN 45000 
3.3. Розробка міжнародних стандартів  
3.4. Порядок розробки міждержавних стандартів 

 
3.1. Міжнародні стандарти ISO 9000, 10000 i 14000 
 
Міжнародними  стандартами  з  якості  є  стандарти  ISO  серії 

9000  і  10000,  а  з  охорони  навколишнього  середовища  –  ISO  серії 
14000. 

Міжнародні стандарти ISO серії 9000 визначають розроблення, 
впровадження та функціонування систем якості. 

Стандарти  ISO  серії 9000  було розроблено  технічним коміте‐
том  ISO/ТС  176  як  результат  узагальнення  нагромадженого  націо‐
нального досвіду різних країн щодо розроблення, впровадження та 
функціонування систем якості. Вони не стосуються конкретного се‐
ктору  промисловості  чи  економіки  і  являють  собою  настанови  з 
управління  якістю  та  загальні  вимоги  щодо  забезпечення  якості, 
вибору і побудови елементів систем якості. Вони містять опис еле‐
ментів, що   мають включати системи якості,  а не порядок впрова‐
дження цих елементів тією чи іншою організацією. Вони не мають 
на меті  спонукати до  створення однакових  систем якості,  оскільки 
різні  організації мають різні потреби. Побудова  та шляхи  впрова‐
дження  систем  якості  повинні  обовʹязково  враховувати  конкретні 
цілі організації, продукцію, яку вона виготовляє, процеси, що при 
цьому застосовуються,  а  також конкретні методи праці. У подаль‐
шому було внесено зміни в стандарти ISO серії 9000, які забезпечу‐
ють більш зручне користування ними. 

ISO 9000:2000. Системи управління якістю. Основні положення 
та словник. Стандарт розроблений Технічним комітетом ISO/ТС 176 
«Управління якістю і забезпечення якості», Підкомітетом SС 1 «По‐
няття  та  термінологія».  Цей  стандарт  описує  основні  положення 
систем  управління  якістю,  які  є  предметом  стандартів  серії  ISO 
9000,  і  визначає відповідні терміни. Дію цього стандарту поширю‐
ють на організації, що прагнуть досягнути переваги завдяки впро‐
вадженню  системи  управління  якістю;  організації,  що  прагнуть 
отримати  впевненість  у  тому,  що  їхні  постачальники  виконувати‐
муть  їхні  вимоги  до  продукції;  замовників  продукції;  усі  сторони, 
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зацікавлені в єдиному розумінні термінології, яку використовують 
у сфері управління якістю; усі сторони, внутрішні чи зовнішні сто‐
совно  організації,  які  здійснюють  оцінювання  або  аудит  системи 
управління якістю на  відповідність  вимогам  ISO 9001;  осіб,  внутрі‐
шніх чи зовнішніх стосовно організації, які проводять консультації 
або  підготовку  з  питань  системи  управління  якістю,  прийнятної 
для цієї організації; розробників відповідних стандартів. 

ISO 9001:2000.  Системи  управління  якістю.  Вимоги.  Стандарт 
розроблений Технічним комітетом ISO/ТС 176 «Управління якістю і 
забезпечення  якості».  Стандарт  містить  вимоги  до  систем  управ‐
ління  якістю,  спрямовані  на  забезпечення  якості  і  підвищення  ви‐
мог споживача. На відміну від попереднього нове видання ISO 9001 
та ISO 9004 утворює узгоджену пару стандартів з управління якістю. 

ISO  9004:2000.  Системи  управління  якістю.  Настанови  щодо 
поліпшення  діяльності.  Стандарт  розроблений  Технічним  коміте‐
том,  ISO/ТС 176 «Управління якістю  і  забезпечення якості», Підко‐
мітетом SC 2 «Системи якості». Цей стандарт містить настанови, які 
виходять за межі вимог, наведених в ISO 9001, призначений для то‐
го,  щоб  одночасно  враховувати  результативність  та  ефективність 
системи управління якістю, і, таким чином, потенційні можливості 
поліпшення  показників  діяльності  організації.  Порівняно  з  ISO 
9001, цілі, повʹязані із забезпеченням інтересів замовників і з якістю 
продукції. 

Вибір та застосування стандартів. Стандарти ISO серії 9000 
передбачають  застосування  систем  якості  у  чотирьох  ситуаціях: 
отримання  вказівок  щодо  управління  якістю;  контракт  між  пер‐
шою та другою сторонами (постачальник – споживач); затверджен‐
ня або реєстрація, що їх проводить друга сторона; сертифікація або 
реєстрація, що їх проводить третя (незалежна) сторона.   

Організація‐постачальник має встановити і підтримувати таку 
систему якості,  яка б передбачала всі  ситуації,  з  якими може зітк‐
нутися організація. Нижче згідно з стандартом ISO 9000 наводяться 
вказівки, що  дозволяють  організаціям правильно  обрати  стандарт 
ISO  серії 9000  та 10000  і  отримати  корисну  інформацію  із  впрова‐
дження систем якості. 

ISO 9000:2000. Слід звертатися кожній організації, що має на‐
мір створити та впровадити систему якості. Розширення глобальної 
конкуренції  призводить  до  того,  що  споживач  починає  висувати 
дедалі  жорсткіші  вимоги щодо  якості.  Для  того щоб  не  втратити 
конкурентоздатність  і  підтримувати  високі  економічні  показники, 
організаціям‐постачальникам  необхідно  впроваджувати  ефектив‐
ніші та більш дієві системи. У стандарті подано пояснення головних 
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понять у галузі якості і настанови щодо вибору та застосування ста‐
ндартів ISO серії 9000 для цієї мети. 

ISO 9001:1994. Звертатися  і  застосовувати його постачальнику 
слід у разі потреби довести свою здатність управляти процесом як 
проектування, так і виробництва продукції, що відповідає усім ви‐
могам. Вони передусім мають на увазі задоволення вимог спожива‐
ча за рахунок запобігання невідповідності на всіх етапах від проек‐
тування до обслуговування. Цим стандартом встановлена відповідна 
модель забезпечення якості. 

ISO  9004:2000.  Слід  звертатися  будь‐якій  організації,  що  має 
намір розробити та запровадити систему якості. Для того щоб від‐
повідати  своєму  призначенню,  організація  має  забезпечити  керо‐
ваність  технічними,  адміністративними  і  людськими  чинниками, 
що впливають на якість продукції. Стандарт містить повний пере‐
лік  елементів  системи якості, що стосуються  всіх  етапів життєвого 
циклу продукції і відповідних заходів, з якого організація може ви‐
брати і застосовувати елементи згідно з своїми потребами. 

За роки, що пройшли від часу опублікування, вони отримали 
значне визнання та поширення, а більш як 50 країн прийняли їх як 
національні.  Потім  почався  процес  їх  широкого  застосування  під 
час  сертифікації  систем  якості. Це  викликало  потребу  визначення 
правил самої процедури сертифікації, а також вимог до експертів, 
які здійснюють перевірку системи. Для цього  ISO/ТС 176 підготов‐
лено та опубліковано у 1990–1992 рр. стандарти ISO серії 10000. 

Міжнародні  стандарти  ISO  серії  10000  містять  настанови 
щодо  перевірки  системи  якості,  кваліфікаційні  вимоги  до  експер‐
тів‐аудиторів з перевірки системи якості, керування програмою пе‐
ревірки якості. 

Ця серія стандартів складається з: 
ISO  10005:1995.  Управління  якістю.  Настанови  щодо  якості 

планування. 
ISO 10007:1995. Управління якістю. Настанови щодо управлін‐

ня конфігурацією. 
ISO  10011‐1:1990.  Настанови щодо  аудиту  систем  якості.  Час‐

тина 1. Перевірка. 
ISO  10011‐2:1991.  Настанови щодо  аудиту  систем  якості.  Час‐

тина 2. Критерії кваліфікації для аудиторів систем якості. 
ISO  10011‐3:1991.  Настанови щодо  аудиту  систем  якості.  Час‐

тина 1. Керування програмами перевірки. 
ISO 10012‐1:1992. Вимоги до забезпечення якості і вимірюваль‐

ного обладнання. Частина 1. Система метрологічного підтверджен‐
ня вимірювального обладнання. 

ISO 10013:1995. Настанови щодо розробки посібників якості. 
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ISO/DIS 10006. Управління якістю. Настанови щодо управління 
якістю проектування. 

ISO/DIS 10012‐2. Вимоги гарантії якості вимірювального уста‐
ткування. Частина 2. Управління процесами вимірювання, 

ISO/DIS 10014. Настанови щодо управління економікою якос‐
ті. Частина 3. Нові пропозиції. 

ISO/NP  10015. Настанови щодо  постійного  навчання  і  підви‐
щення  кваліфікації.  Записи  перевірки  і  тестування.  Подання  ре‐
зультатів. 

ISO/NP 10017. Настанови використання статистичних методів 
серії стандартів ISO 9000. 

До цих  стандартів  слід  звертатися під  час  організації,  плану‐
вання, здійснення та документування перевірки систем якості. Вони 
містять настанови з перевірки наявності та реалізації елементів сис‐
тем  якості;  перевірки  здатності  системи  забезпечувати  досягнення 
заданих  показників  якості;  настанови  з  критеріїв  кваліфікації  екс‐
пертів‐аудиторів систем якості, а також з освіти, підготовки, досві‐
ду, персональних якостей та задатків керівника, необхідних для ви‐
конання перевірки якості;  настанови щодо керування програмами 
перевірки систем якості. 

ISO 10011 має такі три самостійні частини: настанови з пере‐
вірки системи якості, кваліфікаційні вимоги до експертів‐аудиторів 
з перевірки системи якості, керування програмою перевірки якості. 

ISO  10011‐1:1990.  Слід  звертатися  під  час  організації,  плану‐
вання,  здійснення  та  документування  перевірки  систем  якості.  Він 
містить настанови з перевірки наявності та реалізації елементів си‐
стем якості і перевірки здатності системи забезпечувати досягнення 
заданих показників якості. 

ISO 10011‐2:1991. Слід звертатися у разі потреби добору кадрів 
та підготовки експертів‐аудиторів систем якості. Подано настанови 
з критеріїв кваліфікації експертів‐аудиторів систем якості, а також з 
освіти, підготовки, досвіду, персональних якостей та задатків керів‐
ника, необхідних для виконання перевірки якості. 

ISO 10011‐3:1991. Слід звертатися під час планування керуван‐
ня  програмою  перевірки  якості.  Містить  настанови  з  керування 
програмами перевірки систем якості. 

ISO 10012 містить  вимоги  із  забезпечення якості  вимірюваль‐
ного обладнання. 

ISO  10012‐1:1992.  Слід  звертатися,  якщо  якість  продукції  чи 
процесу  має  високу  залежність  від  можливості  проводити  точні 
вимірювання. У ньому встановлені основні характеристики системи 
підтвердження,  які  постачальник  повинен  використовувати  щодо 
своїх засобів вимірювання. Містить вимоги до засобів вимірювання 
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постачальника  із  забезпечення  якості,  на  основі  яких  доводиться, 
що вимірювання проводяться з належною точністю та в належному 
порядку. Він містить детальніші вимоги  порівняно з тими, що на‐
водяться  в  ISO 9001,  ISO 9002  та  ISO 9003,  і  дає  вказівки  із  впрова‐
дження. 

Міжнародні  стандарти  ISO  серії  14000  розглядають  системи  і 
настанови  із  захисту  навколишнього  середовища,  системи  управ‐
ління навколишнім середовищем, технічні вимоги і настанови з йо‐
го використання, а також загальні настанови щодо принципів, сис‐
тем та заходів підтримки. 

Перевага міжнародних  стандартів  ISO 14000  в  тому, що  вони 
створюються  для  всіх  сфер  діяльності  через  надання  міжнародної 
системи  тестів  або  методів  визначання  захисту  навколишнього  се‐
редовища. До складу стандартів цієї серії входять: 

ISO 14001‐97. Системи управління навколишнім середовищем. 
Технічні вимоги і настанови з використання. 

ISO 14004‐97. Системи управління навколишнім середовищем. 
Загальні постанови щодо принципів, систем та заходів підтримки. 

ISO 14011‐97. Настанови з аудиту навколишнього середовища. 
Процедури аудиту. Частина 1. Аудит систем управління охороною 
навколишнього середовища. 

ISO 14012‐97. Настанови щодо аудиту навколишнього середо‐
вища.  Кваліфікаційні  критерії  аудиторів  навколишнього  середо‐
вища. 

ISO  14020‐2003.  Екологічні  етикетки  та  декларації.  Загальні 
принципи. 

ISO  14021‐2002.  Екологічні  етикетки  і  декларації.  Екологічні 
заяви у рамках самодекларації. 

ISO  14022‐2002.  Екологічні  етикетки  і  декларації.  Екологічні 
заяви у рамках самодекларації. Позначення. 

ISO  14023‐2002.  Екологічні  етикетки  і  декларації.  Екологічне 
етикетування третього типу. Керівні принципи і методики. 

ДСТУ  ISO  14031:2004.  Екологічне  керування.  Настанови  оці‐
нювання екологічної характеристики. 

ДСТУ ISO 14032:2004. Екологічне керування. Приклади оціню‐
вання екологічної характеристики. 

ISO 14040:2004. Управління навколишнім середовищем. Оцін‐
ка життєвого циклу. Принципи і структура. 

ISO 14041:2004. Управління навколишнім середовищем. Оцін‐
ка життєвого циклу. Визначення завдань і меж та реєстраційні ана‐
лізи життєвого циклу. 

ISO 14042:2004. Управління навколишнім середовищем. Оцін‐
ка життєвого циклу. Оцінка впливу життєвого циклу. 
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ISO 14043:2004. Управління навколишнім середовищем. Оцін‐
ка життєвого циклу. Інтерпретація життєвого циклу. 

ДСТУ ISO 14049:2004. Екологічне керування. Оцінювання жит‐
тєвого циклу. Приклади використання. 

ДСТУ ISO 14050:2004. Екологічне керування. Оцінювання жит‐
тєвого циклу. Словник термінів. 

Настанови ISO 64. Настанови з включення екологічних аспе‐
ктів до стандартів на продукцію. 

Перші  два  стандарти  з  цього  переліку  є  основою  ISO  серії 
14000. Вони задовольняють потреби бізнесу в загальному керівниц‐
тві,  самооцінці,  реєстрації  та  сертифікації,  оскільки  розглядають 
системи  управління  навколишнім  середовищем,  технічні  вимоги  і 
настанови з використання, та заходів підтримки. 

ISO  14001‐97.  Цей  стандарт  містить  опис  елементів  системи 
управління навколишнім середовищем і практичні поради з впро‐
вадження  чи  вдосконалення  такої  системи.  Головним  призначен‐
ням  стандарту  є  надання  організаціям  допомоги  у  впровадженні 
або вдосконаленні системи управління навколишнім середовищем. 
Це призначення відповідає принципу сталого розвитку і цілям різ‐
них культурних, соціальних, економічних та інших структур. У ста‐
ндарті також містяться приклади, описи і варіанти вибору, які до‐
помагають  як  у  впровадженні  системи  управління  навколишнім 
середовищем, так і в зміцненні  її взаємозвʹязку із загальною систе‐
мою управління організацією. Разом з тим слід зазначити, що тіль‐
ки  ISO 14001‐97 містить  вимоги,  відповідно до яких можна прово‐
дити  обʹєктивний  аудит  системи  з  метою  сертифікації/реєстрації 
або для цілей самодекларації.   

Система  управління  навколишнім  середовищем  дає  можли‐
вість організаціям упорядковано і послідовно вирішувати екологіч‐
ні  проблеми  шляхом  розподілу  ресурсів,  визначення  обовʹязків  і 
регулярного  оцінювання  технічних  правил,  методик  та  процесів. 
Вона  є  суттєво  важливою  для  забезпечення  спроможності  органі‐
зацій визначати свої екологічні цілі та досягати їх, а також для за‐
безпечення постійної відповідності діяльності, продукції чи послуг 
національним  та/чи  міжнародним  вимогам.  Система  управління 
навколишнім  середовищем є  невідʹємною частиною  системи  зага‐
льного  управління  в  межах  організації.  Розроблення  та  впрова‐
дження системи є неперервним та інтерактивним процесом. Стру‐
ктура, обовʹязки, досвід, технічні правила, методики, процеси і ре‐
сурси для реалізації екологічної політики, цілей та завдань повинні 
бути скоординовані  із  зусиллями в  інших сферах  (наприклад,  сто‐
совно управління процесами чи виробництвом, управління фінан‐
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сами, забезпечення якості,  техніки безпеки та охорони здоровʹя на 
робочих місцях). 

ISO 14004‐97. Стандарт установлює принципи та загальні по‐
ложення щодо розроблення та впровадження системи управління 
навколишнім  середовищем,  а  також  її  координації  з  іншими  сис‐
темами управління. До головних принципів, якими повинен керу‐
ватися  управлінський  персонал,  що  впроваджує  чи  вдосконалює 
систему управління навколишнім середовищем, належать такі: ви‐
знання того, що управління навколишнім середовищем є одним з 
найвищих пріоритетів; встановлення і підтримання звʹязків із внут‐
рішніми  та  зовнішніми  зацікавленими  сторонами;  ідентифікація 
відповідних законодавчих вимог  і  екологічних аспектів, повʹязаних 
із діяльністю організації, її продукцією чи послугами. 

Принципи та положення, викладені в цьому стандарті, засто‐
совні  до  будь‐якої  організації,  яка  зацікавлена  в  розробці,  впрова‐
дженні чи вдосконаленні системи управління навколишнім середо‐
вищем незалежно від масштабу та виду її діяльності чи рівня про‐
фесійного досвіду. Вимоги стандарту призначені для використання 
на добровільних засадах для внутрішнього управління і не призна‐
чені  для  використання  під  час  сертифікації/реєстрації  системи 
управління навколишнім середовищем. Стандарт поширюється на 
організації, що функціонують на території України, незалежно від 
форм власності та видів діяльності. 

Інші  стандарти розглядають оцінку життєвого циклу:  оцінку 
впливу  життєвого  циклу,  інтерпретацію  життєвого  циклу,  прин‐
ципи  і  структуру;  настанови щодо  аудиту  навколишнього  середо‐
вища,  кваліфікаційні  критерії  аудиторів навколишнього  середови‐
ща; екологічні етикетки та декларації: позначення, керівні принци‐
пи і методики тощо. 

ISO 14040:2003. Стандарт визначає загальну структуру, прин‐
ципи та вимоги з проведення досліджування оцінювання життєво‐
го циклу та звітування про нього. Цей стандарт не описує детально 
технічні  прийоми  оцінювання  життєвого  циклу,  а  розглядає  такі 
питання: терміни – екологічний аспект, життєвий цикл, оцінюван‐
ня життєвого циклу, оцінювання впливу життєвого циклу,  інтерп‐
ретування  життєвого  циклу,  фаза  оцінювання  життєвого  циклу, 
аналізування  інвентаризації життєвого циклу та  їх  визначення;  за‐
гальне описування ОЖЦ – ключові риси і фази ОЖЦ; методологіч‐
ну структуру; звітування; критичний огляд. 

ISO 14050:2003. Стандарт вміщує терміни та визначення фун‐
даментальних понять, що стосуються екологічного керування, опу‐
блікованих в стандартах серії ISO 14000: екологічний аудит, аудитор 
з екології, провідний аудитор з екології, екологічний вплив, систе‐
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ма екологічного керування, екологічна мета, екологічна характери‐
стика, екологічна політика. 

Обидві  системи  стандартів  (ISO  серії  9000  та  ISO  серії  14000) 
слід  розробляти  на  підприємствах  таким  чином, щоб  вони могли 
легко  інтегруватися в систему управління виробництвом. Одночас‐
но  на  підприємствах  промислово  розвинених  країн  вже  впрова‐
джуються  комплексні  системи  управління  якістю.  Станом  на  2002 
рік  впроваджено  систем  якості:  в  Європі  понад  250000,  США  – 
35000, Японії – 21000, Україні понад 460.  

3.2. Європейські стандарти серії EN 29000 i EN 45000 
 
Європейські стандарти серії ЕN 29000  і ЕN 45000 регламенту‐

ють розробку систем якості, оцінювання відповідності, сертифікації 
систем якості та акредитації органів з першої сертифікації. 

Європейські стандарти ЕN 29001, ЕN 29002, ЕN 29003 є анало‐
гами  стандартів  ISO 9001,  ISO 9002,  ISO 9003.  В  європейських краї‐
нах, що входять до складу Європейського союзу, національні  стан‐
дарти з систем якості створюють або безпосередньо на базі станда‐
ртів ISO серії 9000, або посилаються на стандарти ЕN серії 29000. 

До складу європейських стандартів серії ЕN 45000 входять: 
ЕN  45001.  Загальні  вимоги  до  діяльності  випробувальних  ла‐

бораторій. 
ЕN 45002. Загальні вимоги до оцінювання (атестації) випробу‐

вальних лабораторій. 
ЕN  45003.  Загальні  вимоги  до  органів  з  акредитації  лабора‐

торій. 
ЕN 45011. Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції. 
ЕN  45012.  Загальні  вимоги  до  органів  з  сертифікації  систем 

якості. 
ЕN 45013. Загальні вимоги до органів з сертифікації, що про‐

водять атестацію персоналу. 
ЕN 45014. Загальні вимоги до заяви постачальника про відпо‐

відність. 
Європейські стандарти серії 45000: ЕN 45001, ЕN 45002, ЕN 45003, 

ЕN 45011, ЕN 45012, ЕN 45013, ЕN 45014 містять правила оцінювання 
відповідності, сертифікації систем якості та акредитації органів з сер‐
тифікації, визначають основні критерії оцінювання діяльності органів 
з сертифікації продукції, систем якості та персоналу, а також вимоги 
до декларацій постачальника щодо відповідності продукції вимогам 
стандартів. Стандарти ЕN серії 45000 розроблені на основі матеріалів 
міжнародної конференції з акредитації випробувальних лабораторій 
та настанов ISO/ІЕS, підготовлених САSСО. 
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3.3. Розробка міжнародних стандартів 
 
Розробку міжнародних  стандартів наведено на прикладі  ІЕС. 

У рамках системи ISO/ІЕС кожний її член має право брати участь у 
роботі будь‐якого міжнародного Технічного комітету або підкоміте‐
ту, створеного для розробки проектів стандартів у різних галузях. 

Розробка міжнародних  стандартів  передбачає  такі  стадії:  по‐
передню,  пропозиції,  підготовку,  обговорення,  запиту,  затвер‐
дження і публікації. Стадії проекту та документи щодо них наведе‐
но у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 
Стадії проекту та документи, що додаються 

Стадії проекту  Назва документів  Скорочена назва  
документів 

0. Попередня   Первинна робоча одиниця РVІ 
1. Пропозиції  Пропозиція нової робочої 

одиниці 
NP 

2. Підготовча   Робочий проект  WD 
3. Обговорення  Обговорюваний проект  СD 
4. Запиту  Проект запиту (визначен‐

ня) проекту Міжнародного 
стандарту та проект комісії 
для затвердження (ІЕС, 013,
СВУ) 

DIS 
СDV 

5. Затвердження  Завершальний проект  
міжнародного стандарту 

FDIS 

6. Публікації  Міжнародний стандарт  ІЕС або ISO/ІЕС 
 
Попередня  стадія. Найперше,  з  чого починає роботу  технічна 

комісія  (підкомісія), є систематичний огляд міжнародних стандар‐
тів. Всі види робіт виконуються на основі проектного підходу. Про‐
ект приймається для подальшої роботи у випадку відповідності йо‐
го вимогам опису та прийняття проекту. Попередня стадія встано‐
влюється для робочих одиниць  (нових проектів),  для яких немож‐
ливо визначити термін  їх  виконання,  а  також для визначення пот‐
реби у стандарті, виходячи зі ситуації в галузі. 

Стадія  пропозиції.  Пропозицією  нової  робочої  одиниці  (NP) 
можуть  бути  нові  стандарти,  нові  частини  існуючого  стандарту, 
зміни  існуючого  стандарту  або  його  частини,  поправка  існуючого 
стандарту або його частини, технічний звіт. Пропозиція заявляєть‐
ся: у національній організації із стандартизації, секретаріаті ТК або 
підкомісії,  Раді  з  Технічного  Управління  та  ін.  Нова  пропозиція 
пропонується у вигляді певної форми та приймається до розгляду, 
коли за неї проголосували не менше пʹяти членів технічної комісії. 
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Підготовча  стадія.  Розпочинається  після  підготовки  робочого 
проекту  та  полягає  у  розробці  проекту  стандарту.  Таке  завдання 
доручається  Технічному  комітету,  який  має  достатню  компе‐
тентність і представляє всі основні зацікавлені кола в конкретній га‐
лузі.  Процес  розроблення  проекту  є  етапом  подання  та  аналізу 
ідей. На цьому етапі часто виникає потреба у проведенні випробу‐
вань  і  досліджень  для  перевірки  і  затвердження  технічного  змісту 
стандарту. Підготовча стадія закінчується, коли робочий проект до‐
ступний для членів технічної комісії як перший проект комісії і за‐
реєстрований у СЕО. 

Стадія обговорення. Передбачає консультації з усіма зацікавле‐
ними  колами  шляхом  розсилання  документа  і  отримання  ко‐
ментарів.  Як  тільки  є  можливість,  проект  комітету  надсилається 
всім Р‐членам і О‐членам технічної комісії для розгляду та з вказів‐
кою на точну дату подання відповідей. Розгляд послідовних проек‐
тів  має  тривати,  поки  не  буде  отримана  згода  Р‐членів  технічної 
комісії, або не було прийнято рішення про зупинку проекту на ос‐
нові консенсусу 2/3 (більшістю) Р‐членів технічної комісії. 

Стадія  запиту.  У  стадії  запиту  проект  має  бути  поширений 
відомством СЕО протягом чотирьох тижнів всім національним ор‐
ганам для пʹятимісячного голосування, по закінченні якого відпові‐
дальні виконавці мають повідомити  технічний комітет (голову або 
секретаря) комісії результати голосування, разом з всіма можливи‐
ми коментарями, для подальшого швидкого реагування. 

Проект запиту затверджується за умови, коли дві третини бі‐
льшості  голосів  Р‐членів  технічного  комітету  або підкомісії  прого‐
лосували «за»  і не більше однієї четвертої  із загальної кількості го‐
лосів негативні. Як результаті позитивного рішення проект запиту 
реєструють  як  завершальний  проект  міжнародного  стандарту,  у 
разі інших рішень доробляють та знову надсилають для голосуван‐
ня та внесення коментарів. Стадія запиту закінчується реєстрацією 
відомством СЕО тексту для обігу як заключного проекту міжнарод‐
ного стандарту. 

Стадія затвердження. На цій стадії завершальний проект між‐
народного  стандарту  (FDIS)  поширюється  СЕО  без  затримки  для 
голосування  всім національним  інстанціям протягом двох місяців. 
У  разі  негативного  голосування  мають  встановлюватися  технічні 
причини.  Після  закінчення  періоду  голосування  відомство  СЕО 
надсилає всім національним інстанціям звіт про результати голосу‐
вання.  Стадія  затвердження  завершується  з  моменту  поширення 
звіту про голосування та із заяви, що FDІS був підтриманий для пу‐
блікації як міжнародний стандарт. 



 

 117

Стадія  публікації.  Впродовж  двох  місяців  відомство  СЕО  ви‐
правляє всі помилки, вказані секретаріатом технічного комітету. Ця 
стадія закінчується публікацією міжнародного стандарту. 

 
3.4. Порядок розробки міждержавних стандартів 
 
Порядок  розроблення міждержавних  стандартів  регламенту‐

ється нормативними документами: 
ДСТУ 3281‐95. Державний стандарт України. Порядок розро‐

блення міждержавних стандартів. 
ГОСТ  1.0:2003.  Національна  стандартизація.  Основні  поло‐

ження. 
ДСТУ 1.2‐2003. Національна стандартизація. Правила розроб‐

лення національних нормативних документів. 
ГОСТ 1.5‐2003. Національна стандартизація. Правила побудо‐

ви,  викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних до‐
кументів. 

ПМГ 03‐93. Порядок реєстрації  і підготовки до  видання між‐
державних нормативних документів із стандартизації. 

КНД 50‐013‐93. Порядок укладання договорів на розроблення 
нормативних документів. 

КНД 50‐040‐95. Порядок проведення експертизи та підготовки 
до затвердження проектів державних (міждержавних) стандартів та 
змін до них. 

Ці нормативні  документи  встановлюють порядок розроблен‐
ня, узгодження, експертизи, редагування та видання міждержавних 
стандартів в Україні, їх вимоги є обовʹязковими. 

Загальні  положення.  Міждержавні  стандарти  розробляють 
згідно  з  планом  державної  стандартизації  України  (міждержавної 
частини). Технічне завдання (далі – ТЗ) розробляють згідно з ДСТУ 
1.2‐2003  (узгоджується тільки з організаціями, що діють в Україні). 
Технічне завдання на розроблення стандарту слід узгоджувати з ор‐
ганами  державного  нагляду,  напрями  діяльності  яких  стосуються 
вимог стандарту. Проект міждержавного стандарту та пояснюваль‐
ну записку до нього на всіх етапах розробляють російською мовою. 
З  остаточною  редакцією  розробником  надається  і  автентичний 
текст проекту міждержавного стандарту українською мовою. Вимо‐
ги до побудови, викладення та оформлення визначені ГОСТ 7.5, по‐
рядок  узгодження  і  затвердження  –  ДСТУ  1.2,  ГОСТ  1.0  та  ДСТУ 
3281,  реєстрації  ПМГ‐03.  Останню  сторінку  проекту  стандарту  ви‐
конують  відповідно  до ДСТУ  3281. Пояснювальну  записку  оформ‐
ляють  згідно  з ДСТУ  1.2. Нормативні  посилання  на ДСТУ  та  інші 
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нормативні акти, затверджені органами державного нагляду Украї‐
ни, в міждержавному стандарті не допускаються. 

Стандарт отримує статус міждержавного за умови прийняття 
його Міждержавною радою  із  стандартизації, метрології,  сертифі‐
кації (далі – МДР), а в галузі будівництва – Міждержавною науково‐
технічною комісією із стандартизації і технічного нормування в бу‐
дівництві (далі – МНТКС). Такий стандарт дістає позначення ГОСТ. 
Прийнятий ГОСТ видається російською мовою з автентичним текс‐
том  українською  мовою.  До  переліку  організацій  (підприємств), 
яким  проект  стандарту  буде  направлений  на  відгук,  залежно  від 
обʹєкта  стандартизації  та  виду  стандарту,  включають  організації 
України,  з  якими  проект  стандарту  потрібно  узгодити  та  головні 
організації (підприємства), що розробляють і виготовляють проду‐
кцію, яка є обʹєктом стандартизації, за умови, що вони не є розроб‐
никами стандарту. 

Додатково  розробник  може  включити  до  переліку  організа‐
цій,  яким стандарт має бути направлений на  відгук, організації  та 
підприємства  (за  умови  попередньої  домовленості  з  ними)  країн‐
учасниць Угоди про проведення погодженої політики в галузі стан‐
дартизації,  метрології  та  сертифікації  (далі  –  Угода),  які  виявили 
зацікавленість у стандарті, і секретаріат Міждержавного технічного 
комітету із стандартизації (далі – МТК), якщо він діє в іншій країні. 

Якщо  стандарт  розробляє Міждержавний  технічний  комітет 
із стандартизації, секретаріат якого веде Україна, до переліку орга‐
нізацій,  яким  стандарт  буде  направлений  на  відгук,  розробник 
включає національний ТК країн‐учасниць Угоди, що виявили заці‐
кавленість у стандарті. 

Перелік організацій України, з якими потрібно узгодити про‐
ект стандарту, складають відповідно до ДСТУ 1.2. Додатково до ньо‐
го включають секретаріат МТК (що діє в їхній країні), а також наці‐
ональні органи із стандартизації країн‐учасниць Угоди, які виявили 
зацікавленість у розробленні стандарту та зазначені в плані міжде‐
ржавної стандартизації,  і Технічний секретаріат Міждержавної Ра‐
ди (секретаріат МНТКС) для інформації. До переліку організацій, з 
якими  необхідно  узгодити  проект  стандарту,  включають  органи 
державного  нагляду,  напрями  діяльності  яких  стосуються  вимог 
стандарту. 

Організація‐розробник  розробляє  проект  міждержавного 
стандарту і супровідні документи до нього згідно з вимогами ДСТУ 
3281. Першу  редакцію  проекту  стандарту  і  пояснювальну  записку 
направляють на відгук в організації та підприємства згідно з пере‐
ліком, наведеним у ТЗ. З урахуванням обґрунтованих зауважень та 
пропозицій,  надісланих  організаціями  і  підприємствами  України 
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та  інших країн, розробляють остаточну редакцію проекту міждер‐
жавного  стандарту,  зведення  відгуків  на  першу  редакцію  російсь‐
кою мовою та уточнюють пояснювальну записку. 

Остаточну редакцію проекту міждержавного  стандарту  з  по‐
яснювальною  запискою  і  зведенням  відгуків  направляють  на  узго‐
дження  в  організації  України  згідно  з  переліком,  наведеним  у ТЗ. 
Доопрацьовану  за  результатами  узгодження  в  Україні  редакцію 
проекту міждержавного стандарту разом із пояснювальною запис‐
кою та зведенням відгуків  (за умови розсилання першої редакції  в 
організації,  національні ТК  із  стандартизації  інших  країн)  направ‐
ляють на узгодження в секретаріат МТК (який діє в іншій країні) та 
на  розгляд  національних  органів  із  стандартизації  країн‐учасниць 
Угоди, що виявили зацікавленість у розробленні стандартів, згідно з 
переліком,  наведеним у ТЗ,  а  також у Технічний  секретаріат МДР 
(секретаріат  МНТКС)  для  інформації.  Один  примірник  проекту 
міждержавного  стандарту  направляють  у  Видавництво  стандартів 
Держстандарту Росії на видавниче редагування. 

Проект міждержавного  стандарту розробник направляє  в  ін‐
ші  країни  із  супровідним  листом  Держстандарту  України  (Держ‐
коммістобудування  в  Україні),  підписаним  заступником  Голови 
Держстандарту України (Держкоммістобудування України). 

Реєстраційний номер листа складається із номера Управління 
Держстандарту (Держкоммістобудування), через тире – номери до‐
говору між організацією‐розробником та науково‐дослідним інсти‐
тутом Держстандарту України  (Держкоммістобудування України), 
на який покладено функції координації робіт із розроблення та ек‐
спертизи стандартів (далі – НДІ), а через дріб – номера теми в плані 
міждержавної  стандартизації.  Супровідний  лист  організації‐
розробнику надає НДІ. 

Держстандарт України (Держкоммістобудування України) всі 
зауваження,  пропозиції  або  бюлетені  голосування  щодо  проекту 
міждержавного  стандарту,  одержані  від  національних  органів  із 
стандартизації  країн‐учасниць  Угоди,  і  проект  стандарту,  що 
пройшов  у  видавництві,  у  дводенний  термін  з  дня  надходження 
направляє  в  НДІ  для  подальшої  роботи.  НДІ  розглядає  їх  і  в 
десятиденний термін направляє розробнику цей проект стандарту і 
копії вищезазначених матеріалів (крім бюлетенів голосування). 

За наявності обґрунтованих зауважень та пропозицій до між‐
державного  стандарту  від  інших  країн‐учасниць  Угоди, МТК  (що 
діє  в  іншій  країні),  які  змінюють  характеристики  та  показники 
обʹєкта стандартизації, розробник (у разі згоди із зауваженнями та 
пропозиціями)  доопрацьовує  проект  стандарту,  зведення  відгуків, 
уточнює пояснювальну  записку  і  вдруге надсилає на узгодження  і 
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розгляд в організації України, національні органи інших країн, сек‐
ретаріат МТК одночасно. 

У  цьому  разі  проект  міждержавного  стандарту  в  Технічний 
секретаріат МДР (секретаріат МНТКС) не направляють. 

Якщо  текст  проекту  стандарту  зазнав  значних  змін,  доопра‐
цьовану редакцію проекту міждержавного стандарту також вдруге 
направляють у видавництво стандартів Держстандарту. 

Термін видавничого редагування проекту міждержавного ста‐
ндарту видавництвом Держстандарту встановлений ПМГ 03. Термін 
розгляду  і  висилання  зауважень  або  бюлетенів  голосування націо‐
нальними органами із стандартизації країн‐учасниць Угоди встано‐
влений ГОСТ 1.0. Принципові розбіжності під час розгляду усува‐
ються відповідно до ГОСТ 1.0. У разі відсутності зауважень та про‐
позицій від національного органу із стандартизації протягом трьох 
місяців з моменту одержання ним проекту міждержавного станда‐
рту Держстандарт України, за звертанням до нього розробника, ли‐
стом сповіщає (нагадує) національний орган, що згідно з ГОСТ 1.0 
за відсутності відповіді проект міждержавного стандарту вважаєть‐
ся  узгодженим.  Зауваження  і  пропозиції,  що  надійшли  після  за‐
значеного  терміну,  передаються  Держстандартом  України  (Держ‐
коммістобудування  України)  НДІ  і  далі  розробнику  для  викорис‐
тання  під  час  перегляду міждержавного  стандарту  або  внесення  в 
нього змін (копії повинні зберігатися у справі стандарту в НДІ). 

Після узгодження проекту стандарту, організація‐розробник у 
разі  необхідності  доопрацьовує  остаточну  редакцію  проекту  між‐
державного  стандарту  за  результатами  розгляду  національними 
органами країн‐учасниць Угоди  та  видавничого редагування  і роз‐
робляє зведення відгуків російською мовою на проект стандарту за 
зауваженнями та пропозиціями національних органів, здійснює ав‐
тентичний переклад тексту стандарту на українську мову і подає на 
розгляд та експертизу в НДІ справу стандарту, до якої входять два 
примірники проекту міждержавного стандарту російською мовою 
(один з них перший), а також примірник проекту, що пройшов ви‐
давниче редагування  у  видавництві  стандартів Держстандарту;  два 
примірники проекту міждержавного стандарту українською мовою 
(один  з  них  перший);  копія  технічного  завдання  на  розроблення 
міждержавного стандарту; перша редакція проекту міждержавного 
стандарту;  зведення  відгуків  на  першу  редакцію  проекту  міждер‐
жавного стандарту від організацій України та інших країн й оригі‐
нали  (копії)  листів‐відгуків;  оригінали  документів,  що  підтвер‐
джують погодження проекту міждержавного стандарту організаці‐
ями  України  МТК  протокол  засідання  ТК  України  або  науково‐
технічної ради (НТР) організації‐розробника. 
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Разом з цими документами подають також такі документи у 
двох  примірниках:  пояснювальну  записку  до  проекту  міждержав‐
ного  стандарту,  зведення відгуків на проект стандарту  за результа‐
тами його розглядів національними органами країн‐учасниць Уго‐
ди; копії листів розсилання на розгляд проекту стандарту до країн‐
учасниць Угоди, листів‐нагадувань, якщо не одержана відповідь від 
національних органів із стандартизації. 

Оформлення  проекту міждержавного  стандарту має  відпові‐
дати  вимогам  ГОСТ  1.5.  НДІ  приймає  від  розробника  матеріали 
цього документа згідно з вимогами КНД 50‐013 і в термін не більш 
як 1,5 місяця здійснює державну експертизу проекту міждержавно‐
го стандарту з підготовкою висновку на нього. 

НДІ здійснює державну експертизу надісланих матеріалів згі‐
дно  з  КНД  50‐048.  Висновок  на  проект  міждержавного  стандарту 
оформляють згідно з КНД 50‐049. 

НДІ здійснює видавниче редагування остаточної редакції про‐
екту міждержавного стандарту українською мовою і забезпечує йо‐
го  автентичність  тексту  російською  мовою.  Допускається  вносити 
редакційні виправлення, які не змінюють вимог стандарту, і в текст 
російською мовою. Редактор вносить відповідні виправлення після 
погодження  їх  з  експертом  або  розробником.  Після  видавничого 
редагування проект стандарту українською мовою (або окремі сто‐
рінки) і російською, якщо в нього внесені виправлення, передруко‐
вують. Передрук здійснює НДІ.  

НДІ передає  із  супровідним  листом Держстандарту  України 
на розгляд та  схвалення такі матеріали:  висновок до проекту стан‐
дарту, проект міждержавного стандарту російською мовою, проект 
міждержавного стандарту українською мовою, пояснювальну запи‐
ску до проекту міждержавного стандарту, копію ТЗ на розроблення 
міждержавного стандарту, зведення відгуків на проект міждержав‐
ного  стандарту  за  результатами його розгляду національними ор‐
ганами  країн‐учасниць  Угоди,  оригінали  документів,  що  підтвер‐
джують погодження проекту міждержавного стандарту організаці‐
ями України і МТК проект міждержавного стандарту. 

Держстандарт України (Держкоммістобудування України) ор‐
ганізовує розгляд поданих матеріалів в управліннях, чи на науково‐
технічній комісії  із  стандартизації  (НТКС) Держстандарту України 
(Держкоммістобудування  України)  і  приймає  рішення  щодо  роз‐
робленого проекту стандарту. У разі наявності зауважень їх можна 
вирішувати з НДІ в робочому порядку або справу стандарту повер‐
тають у НДІ для доопрацювання проекту стандарту.   

Після схвалення проекту стандарту Держстандартом України 
(Держкоммістобудування  України)  НДІ  з  супровідним  листом  



 

 122

Держстандарту України  (Держкоммістобудування України) напра‐
вляє  до  Технічного  секретаріату  Міждержавної  Ради  (секретаріат 
МНТКС) копію проекту  стандарту російською мовою  з пояснюва‐
льною  запискою  і  бюлетенями  голосування.  Виготовлення  копії 
здійснює НДІ. 

Після прийняття стандарту Міждержавною Радою Технічний 
секретаріат (секретаріат МНТКС) надає інформацію Держстандар‐
ту  України  (Держкоммістобудування  України)  щодо  позначення 
стандарту згідно з ГОСТ 1.5‐93, переліку країн‐учасниць Угоди, які 
приєднались  до  нього,  а  також  номер  протоколу  засідання МДР 
(МНТКС), на якому стандарт прийнято. Цю інформацію передають 
у НДІ для подальшої роботи. 

Міждержавному  стандарту,  прийнятому  Міждержавною  Ра‐
дою, чинність в Україні надасться наказом Держстандарту України 
(Держкоммістобудування України). Після одержання  інформації  з 
Технічного секретаріату НДІ у термін не більш як один місяць виго‐
товляє  оригінал‐макет  стандарту  двома  мовами.  На  зворотному 
боці титульного аркуша ставлять штамп «До друку». Виготовляють 
примірник оригінала‐макета стандарту російською мовою  і додат‐
ково  примірник  титульного  аркуша  до  нього,  які  із  супровідним 
листом Держстандарту України (Держкоммістобудування України) 
НДІ надсилає  в  Технічний  секретаріат Міждержавної Ради  (секре‐
таріат МНТКС)  для реєстрації  та  виготовлення копій для  забезпе‐
чення  стандартом  країн‐учасниць  Угоди.  Видання  міждержавного 
стандарту в Україні здійснюють після його реєстрації Технічним се‐
кретаріатом. Під час видання стандарту текст російською та автен‐
тичний тексту українською мовою брошурують в одній обкладинці, 
на якій наводять позначення і назву російською та українською мо‐
вами. 

 
 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

 
1. Міжнародні стандарти ISO 9000. 2. Європейські стандарти серії EN 29000. 
3. Європейські стандарти серії EN 45000. 4. Розробка міжнародних стандар‐
тів. 5. Порядок розробки міждержавних стандартів. 6. Які стадії включає ро‐
зробка  міжнародних  стандартів?  7.  Міжнародні  стандарти  ISO  10000.  
8. Міжнародні стандарти ISO 14000. 9. Якими нормативними документами 
регламентується порядок розроблення міждержавних стандартів?  
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РОЗДІЛ 4  
НАЦІОНАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СИСТЕМИ СТАНДАРТІВ 

 
4.1. Комплекси стандартів та нормоконтроль документа‐
ції із землеустрою 
4.2. Система засадних основоположних стандартів 
4.3. Система галузевих стандартів довкілля, землеустрою, 
охорони земель та сталого землекористування 

 
4.1. Комплекси стандартів та нормоконтроль  
документації із землеустрою 
 
Національна система стандартизації спрямована на забезпечен‐

ня реалізації  єдиної  технічної політики у  сфері  стандартизації, мет‐
рології  та  сертифікації,  захисту  інтересів  споживачів продукції, пос‐
луг,  взаємозамінності  та  сумісності  продукції,  її  уніфікації,  економії 
всіх  видів  ресурсів.  Залежно  від  специфіки  обʹєкта  стандартизації 
встановлено  такі  види  стандартів:  основоположні  (організаційно‐
методичні,  загальнотехнічні  та  термінологічні)  стандарти;  стандарти 
на  методи  (методики)  випробовування  (вимірювання,  аналізування, 
контролювання); стандарти на продукцію;  стандарти на процеси, на 
послуги; стандарти на сумісність продукції, послуг чи систем у їхньо‐
му  спільному  використовуванні;  стандарти  загальних  технічних  ви‐
мог. Згідно з рівнями субʹєктів стандартизації в Україні розрізняють 
національні стандарти та стандарти організацій. Стандарти націона‐
льного рівня розробляють на обʹєкти стандартизації державного зна‐
чення та приймають на засадах консенсусу. 

Система національних стандартів згідно з ДКНД (ДК 004) вхо‐
дить до таких груп нормативних документів (табл. 4.1): 

Таблиця 4.1 
Витяг з державного класифікатора ДК 004 

Код  Назва 
01  Загальні положення. Термінологія. Стандартизація 

01.020  Термінологія 
01.040  Словники 
01.120  Стандартизація. Загальні правила 
03.  Соціологія. Послуги. Організація та керування 

03.120  Якість 
03.120.01  Якість взагалі 
03.120.10  Керування якістю 
03.120.20  Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання  

відповідності 
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Згідно  із  усталеними  правилами  стандартизації  національна 
стандартизація має затверджені правила стосовно того, як розроб‐
ляти,  схвалювати,  приймати,  переглядати,  змінювати  та  ска‐
совувати  стандарти;  застосовувати  стандарти  на  добровільних  за‐
садах, якщо інше не встановлено законодавством, і розробляти їх за 
участі  всіх  зацікавлених  сторін  і  приймати  на  засадах  консенсусу; 
розробляти національні стандарти на основі  відповідних міжнаро‐
дних і регіональних стандартів чи їх проектів на завершальній ста‐
дії, а доцільність розроблення національних стандартів, положення 
яких відмінні від міжнародних, має бути зумовлено потребами за‐
хисту життя, здоровʹя та майна людей, захисту тварин, рослин, охо‐
рони  довкілля,  кліматичними  чи  географічними  чинниками  або 
суттєвими технічними проблемами;  створювати єдину систему за‐
безпечення офіційною інформацією щодо програми робіт і чинних 
стандартів та самими стандартами – національний центр міжнаро‐
дної інформаційної мережі ISONET WTO. 

Загальнотехнічні  та  організаційно‐методичні  стандарти,  як 
правило, обʹєднують у комплекси  (системи)  стандартів для норма‐
тивного забезпечення рішень технічних і соціально‐економічних за‐
вдань у певній галузі діяльності. Нині діє понад 40 таких міждержа‐
вних систем, які забезпечують організацію виробництва високоякі‐
сної продукції. Найважливіші з них розглянуті нижче. 

Національна система стандартизації. В Україні розроблено 
перші  девʹять  стандартів  національної  системи  стандартизації  – 
ДСТУ 1.0‐2003, ДСТУ 1.2‐2001, ДСТУ 1.3:2004, ДСТУ 1.5‐2003, ДСТУ 
1.6:2004, ДСТУ 1.7‐2001, ДСТУ 1.11:2004, ДСТУ 1.12:2004, ДСТУ 1.13‐
2001. Стандарти національної системи стандартизації позначаються 
перед номером стандарту цифрою 1.  

Єдина  система  конструкторської  документації  (ЄСКД). 
Це  система постійно діючих  технічних  і організаційних  вимог, що 
забезпечують  взаємний  обмін  конструкторською  документацією 
без її переоформлення між країнами СНД, галузями промисловос‐
ті  і  окремими  підприємствами,  розширення  уніфікації  продукції 
під час конструкторської розробки, спрощення форми документів і 
скорочення їх номенклатури, а також єдність графічних зображень; 
механізовану  і  автоматизовану  розробку  документів  і,  найголовні‐
ше,  готовність  промисловості  до  організації  виробництва  будь‐
якого  виробу,  на будь‐якому підприємстві  в найкоротший термін. 
Стандарти системи ЄСКД позначаються перед номером стандарту 
цифрою 2.  

Наприклад:  ГОСТ  2.105‐95.  Межгосударственный  стандарт. 
Единая  система  конструкторской  документации.  Общие  требова‐
ния к  текстовым документам;  ГОСТ 2.114‐95. Межгосударственный 
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стандарт.  Единая  система  конструкторской  документации.  Техни‐
ческие  условия;  ГОСТ  2.503‐90.  Единая  система  конструкторской 
документации. Правила внесення изменений. 

Єдина система технологічної документації (ЄСТД). Ця си‐
стема  встановлює  обовʹязковий  порядок  розробки,  оформлення  і 
зберігання всіх видів технологічної документації на машино‐ і при‐
ладобудівних підприємствах країни для виготовлення, транспорту‐
вання, встановлення і ремонту виробів цих підприємств. На основі 
технологічної  документації  здійснюють  планування,  підготовку  і 
організацію виробництва, встановлюють звʹязки між відділами і це‐
хами підприємства, а також між виконавцями (конструктором, те‐
хнологом, майстром, робітником). Єдині правила розробки, офор‐
млення  і  зберігання  технологічної  документації  дозволяють  вико‐
ристовувати прогресивні  способи машинної  її  обробки  і полегшу‐
ють передачу документації на інші підприємства. Стандарти ЄСТД 
позначаються перед номером стандарту цифрою 3. 

Державна  система  забезпечення  єдності  вимірювань 
(ДСВ).  Ця  система  відіграє  в  наш  час  особливу  роль.  У  сучасній 
промисловості затрати праці на виконання вимірювань становлять 
у середньому 10% загальних затрат праці на всіх стадіях створення і 
експлуатації продукції, а в окремих галузях промисловості досяга‐
ють  50–60%  (електронна,  радіотехнічна  та  інші).  Ефективність  цих 
затрат визначається достовірністю і порівнянністю вимірювань, які 
можуть бути досягнуті  лише  за  умов добре організованого метро‐
логічного  забезпечення  господарства  країни.  Стандарти  ДСВ  поз‐
начаються перед номером стандарту цифрою 8. 

Система  стандартів  безпеки  праці  (ССБП).  Ця  система 
встановлює єдині правила і норми, що стосуються безпеки людини 
в процесі праці. Введення системи в дію забезпечує значне знижен‐
ня виробничого травматизму і професійних захворювань. Стандар‐
ти ССБП позначаються перед номером стандарту цифрою 12. 

Єдина  система  технологічної  підготовки  виробництва 
(ЄСТПВ). Це комплекс міждержавних стандартів і галузевих систем 
технологічної  підготовки  виробництва,  під  час  виконання  вимог 
яких створюються умови для скорочення строків підготовки вироб‐
ництва,  освоєння  і  випуску продукції  заданої  якості,  забезпечення 
високої  гнучкості  виробничої  структури  і  значної  економії  трудо‐
вих, матеріальних і фінансових ресурсів. 

Одним  з  найважливіших  принципів,  закладених  в ЄСТПВ,  є 
типізація технологічних процесів виготовлення уніфікованих обʹєк‐
тів  виробництва  і  засобів  технологічного  оснащення  на  основі  їх 
класифікацій  і  групування  за  подібними  конструктивно‐
технологічними ознаками, що створює основу для підвищення рів‐
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ня  типових технологічних процесів.  Упровадження цього принци‐
пу дає можливість у кілька разів  скоротити строки підготовки ви‐
робництва  нових  виробів  і  обсяг  розроблюваної  технологічної  до‐
кументації.  Типові  технологічні  процеси  ґрунтуються  на  викорис‐
танні прогресивних вихідних заготовок, передових методів обробки 
деталей,  стандартних засобів технологічного оснащення, прогреси‐
вних форм організації виробництва. Вони розробляються на основі 
прогресивних  технологічних  рішень.  Стандарти  ЄСТПВ  познача‐
ються перед номером стандарту цифрою 14. 

Система розробки  і  поставки продукції  на  виробництво 
(СРПВ).  Це  система  правил,  що  визначають  порядок  проведення 
робіт із створення, виробництва і використання продукції, встанов‐
лених  відповідними стандартами. Основне призначення СРПВ по‐
лягає у встановленні організаційно‐технічних принципів  і порядку 
проведення робіт із створення продукції високої якості, запобігання 
надходження  на  виробництво  застарілої,  неефективної    продукції, 
скорочення строків розробки і освоєнню та своєчасного оновлення 
продукції.  Стандарти  СРПВ  регламентують:  порядок  проведення 
науково‐дослідних  і  експериментально‐конструкторських  та  техно‐
логічних робіт, патентних досліджень, що включають дослідження 
технічного рівня і тенденцію розвитку техніки; вимоги до продукції, 
яку належить розробити і освоїти, порядок видання, контролю і пі‐
дтримання цих вимог на всіх стадіях життєвого циклу продукції та 
зняття її з виробництва; порядок поставки продукції на виробницт‐
во (в тому числі раніше освоєної на інших підприємствах продукції 
і  продукції,  що  виготовляється  за  ліцензіями  зарубіжних  фірм), 
здійснення авторського нагляду при освоєнні і виробництві проду‐
кції; вимоги до зразків‐еталонів товарів, правила їх узгодження і за‐
твердження;  порядок  зняття  застарілої  продукції  з  виробництва  з 
урахуванням інтересів споживачів  і своєчасної заміни такої проду‐
кції більш сучасною. Стандарти системи СРПВ позначаються перед 
номером стандарту цифрою 15. 

Нормоконтроль документації із землеустрою. Проектні та 
технічні  документи  із  землеустрою  повинні  відповідати  окремим 
вимогам,  найважливішими  з  яких  є:  вимоги  до  документації,  що 
визначає  раціональність  землеустрою,  взаємозвʹязок  елементів, 
правильний вибір факторів та правових норм, характер землекори‐
стування  тощо;  вимоги  до  технології,  що  визначають  можливість 
ефективного та еколого‐безпечного використання землі; вимоги до 
оформлення,  що  визначають  чіткість  та  наочність  зображення  на 
кресленні  всіх  відомостей,  необхідних  для  виготовлення  кадастро‐
вих планів та проектів. 
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Щоб  розроблювана  в  процесі  проектування  документація  із 
землеустрою  відповідала  перерахованим  вище  вимогам,  необхід‐
ний  постійний,  добре  організований  контроль  як  технологічний, 
так і нормативний (нормоконтроль). 

Мета нормоконтролю – повне додержання в документах  із зе‐
млеустрою вимог чинних стандартів, широке використання під час 
проектування  стандартних  і  уніфікованих  елементів.  Здійснення 
нормоконтролю обовʹязкове для всіх організацій і підприємств, що 
виконують проектно‐вишукувальні роботи, незалежно від їх відом‐
чої  підпорядкованості.  Нормоконтролю  підлягає  така  документа‐
ція із землеустрою: текстові документи (пояснювальна записка, те‐
хніко‐економічний опис і екологічні умови тощо), креслення та ін‐
ша проектна документація. Під час нормоконтролю документації із 
землеустрою перевіряють: картографічні плани та проекти, додер‐
жання правових  і  технологічних нормативів,  технологічні креслен‐
ня,  робочі  креслення,  розрахунки  з  нормування  використання  та 
охорони земель тощо. 

Нормоконтроль  –  один  із  завершальних  етапів  створення  до‐
кументації  із землеустрою,  значення якого з розвитком стандарти‐
зації  постійно  зростає.  Як  один  із  засобів  упровадження  і  додер‐
жання стандартів, нормоконтроль дисциплінує проектанта і кадас‐
тровика, привчає їх до чіткого виконання встановлених правил ро‐
зробки і оформлення документації із землеустрою. 

Нормоконтроль на підприємстві може бути як централізованим, 
так і децентралізованим: це залежить від масштабів підприємства і за‐
гальної схеми організації робіт із стандартизації. За централізованого 
нормоконтролю відділ стандартизації має в своєму складі групу нор‐
моконтролю або відповідального за нормоконтроль, що підпорядко‐
вані  керівнику  відділу.  Під  час  децентралізованого  нормоконтролю 
він здійснюється в різних підрозділах підприємства. 

Права  і  обовʹязки працівників  нормоконтролю  визначаються 
відповідним положенням  і наказом по підприємству. Нормоконт‐
ролер має бути спеціалістом високої кваліфікації, бездоганно знати 
правові основи землеустрою, земельного кадастру, охорони земель, 
землевпорядне  проектування,  регулярно  слідкувати  за  виданням 
нових стандартів всіх категорій та інших обовʹязкових нормативних 
документів.  Вказівки  нормоконтролера  обовʹязкові  для  виконання, 
суперечки між ним  і  виконавцем вирішує керівник  відділу  (бюро, 
групи) стандартизації підприємства. Його рішення може бути ска‐
соване  тільки  головним  інженером  проекту  підприємства  або  ди‐
ректором. Технічна документація без підпису нормоконтролера не 
приймається до подальшої роботи. 
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4.2. Система засадних основоположних стандартів 
 
Призначення  розроблення  комплексу  засадних  стандартів  – 

установити вимоги до національної стандартизації та правил її фу‐
нкціонування. Основні завдання комплексу засадних стандартів на‐
ціональної стандартизації: розроблення засадних та організаційно‐
методичних  стандартів  національної  стандартизації  з  огляду  на 
прийняття Закону України «Про стандартизацію», нові документи 
міжнародних  та  регіональних  організацій  із  стандартизації;  спри‐
яння  впроваджуванню  міжнародних  та  європейських  стандартів; 
уточнення  та  докладніше  подання  правил  стосовно  того,  як  треба 
розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати та ска‐
совувати  національні  стандарти,  забезпечивши  відповідність  цих 
правил  «Кодексові  усталеної  практики  щодо  розроблення,  за‐
твердження і застосування стандартів», «Угоді про технічні барʹєри 
в  торгівлі  (Угода  ТБТ)  Світової  організації  торгівлі  (СОТ)»  та 
ISO/ІЕС  Guide  59  «Кодексові  усталених  правил  стандартизації»; 
врахування  вимог  директив  Європейського  союзу  98/34/ЕС  (з  до‐
повненнями  та  змінами,  установленими  директивою  98/48/ЕС) 
«Про  процедуру  інформування  щодо  стандартів  і  технічних  рег‐
ламентів,  а  також  регламентів,  що  стосуються  послуг  в  інформа‐
ційному суспільстві».  

Зміст  основоположних  стандартів.  Система  основополож‐
них  стандартів  розглядає  порядок  розроблення,  узгодження,  за‐
твердження, поширення, перевірки, перегляду, зміни та скасування 
стандартів. 

Основоположні  організаційно‐методичні  стандарти  встановлю‐
ють:  визначеність,  завдання, класифікаційні структури різноманіт‐
них  обʹєктів  стандартизації;  загальні  організаційно‐технічні  поло‐
ження  щодо  провадження  робіт  у  певній  сфері  діяльності  тощо; 
правила, як розробляти, схвалювати та впроваджувати нормативні 
документи і технічну документацію (конструкторську, технологічну, 
проектну, програмну тощо); правила запроваджування продукції у 
виробництво. 

Основоположні  загальнотехнічні  стандарти  встановлюють: нау‐
ково‐технічні терміни та визначення позначених ними понять, ужи‐
вані в науці, техніці, промисловості й сільському господарстві, буді‐
вництві, транспорті, у закладах культури, охорони здоровʹя, охоро‐
ни праці та в інших сферах національної економіки; умовні позна‐
чення  (назви, коди, позначки тощо) для різних обʹєктів стандарти‐
зації,  їхні цифрові,  літерно‐цифрові познаки,  зокрема познаки фі‐
зичних величин (українськими, латинськими, грецькими літерами) 
та їхню розмірність, замінні написи (або піктограми, позначки) то‐
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що; правила, як будувати,  викладати, оформлювати різні види до‐
кументів (нормативні, конструкторські, будівельні, проектні, техно‐
логічні,  експлуатаційні,  ремонтні,  організаційно‐розпорядчі,  ком‐
пʹютерно‐програмні тощо) та вимоги до їхнього змісту; загальноте‐
хнічні величини, вимоги та норми, необхідні для технічного, зокре‐
ма метрологічного, забезпечення процесів виробництва. 

Зміст  стандартів  на терміни та  визначення  понять  –  згідно  з 
ДСТУ 3966. Якщо впроваджують міжнародний стандарт на терміни 
без національних доповнень із ступенем відповідності «Ідентичний» 
(ГОТ), йому дають назву «Словник термінів». 

Система основоположних стандартів: 
ДСТУ  1.0‐2003.  Національна  стандартизація.  Основні  поло‐

ження. 
ДСТУ  1.1‐2001.  Національна  стандартизація.  Стандартизація 

та  суміжні  види  діяльності.  Терміни  та  визначення  основних  по‐
нять. 

ДСТУ 1.2‐2003. Національна стандартизація. Правила розроб‐
лення національних нормативних документів. 

ДСТУ 1.3:2004. Національна стандартизація. Правила побудо‐
ви, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначен‐
ня технічних умов. 

ДСТУ 1.5‐2003. Національна стандартизація. Правила побудо‐
ви,  викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних до‐
кументів. 

ДСТУ  1.6:2004.  Національна  стандартизація.  Правила  реєст‐
рації нормативних документів. 

ДСТУ  1.7‐2001.  Державна  система  стандартизації.  Правила  і 
методи  прийняття  та  застосування  міждержавних  і  регіональних 
стандартів. 

ДСТУ 1.11:2004. Національна стандартизація. Правила прове‐
дення експертизи проектів національних нормативних документів. 

ДСТУ 1.12:2004. Національна  стандартизація. Правила веден‐
ня справ нормативних документів. 

ДСТУ 1.13‐2001. Національна стандартизація. Правила надан‐
ня повідомлень торговим партнерам України. 

Змістовна характеристика основоположних стандартів: 
ДСТУ 1.0. Цей стандарт установлює мету, принцип та основні 

завдання стандартизації, субʹєкти та обʹєкти стандартизації, норма‐
тивні  документи  у  сфері  стандартизації  (НД)  та  види  стандартів, 
правила позначення НД та організацію робіт із стандартизації. По‐
ложення цього стандарту застосовують, виконуючи роботи із стан‐
дартизації  чи  використовуючи  її  результати,  усі  субʹєкти  стандар‐
тизації та субʹєкти господарювання незалежно від форми власності 
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та виду діяльності, а також громадські організації. Зміст стандарту: 
сфера застосування, нормативні посилання, терміни та визначення 
понять  –  класифікатор,  каталог,  реєстр,  стандарт  організації,  вид 
нормативного документа; мета, принципи та основні завдання ста‐
ндартизації,  субʹєкти  стандартизації,  обʹєкти  стандартизації,  нор‐
мативні  документи,  позначення  нормативних  документів,  органі‐
зація робіт із стандартизації. 

ДСТУ  1.1.  Цей  стандарт  установлює  терміни  та  визначення 
основних  понять  у  сфері  стандартизації  та  тісно  повʹязаній  з  нею 
процедурі  встановлення  відповідності продукції, процесів  і послуг 
певним вимогам, яка полягає у випробуванні, оцінюванні відповід‐
ності, інспектуванні та нагляді за відповідністю, у декларуванні, сер‐
тифікації, реєстрації, затвердженні та акредитації. Терміни, встано‐
влені цим стандартом, є обовʹязковими для вживання в усіх норма‐
тивних  документах,  у  відповідній  навчально‐методичній  і  довідко‐
вій літературі та в інших текстах незалежно від категорії та виду но‐
сіїв  інформації. Зміст стандарту: Терміни та визначення основних 
понять – стандартизація, обʹєкт стандартизації, сфера стандартиза‐
ції, рівень розвитку техніки, рівень стандартизації, міжнародна ста‐
ндартизація,  регіональна  стандартизація,  національна  стандарти‐
зація,  відповідність  призначенню,  сумісність,  взаємозамінність, 
безпека, захист навколишнього середовища, захист продукції, мета 
стандартизації, нормативні документи тощо. 

 ДСТУ  1.3.  Цей  стандарт  установлює  правила  побудови,  ви‐
кладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання тех‐
нічних  умов  (ТУ)  на  продукцію,  процеси,  послуги.  Цей  стандарт 
можна  застосовувати  під  час  розроблення  ТУ,  які  є  складниками 
комплекту конструкторської документації з огляду на те, що поло‐
ження  цього  стандарту  доповнюють  та  уточнюють  вимоги 
ГОСТ2.114. Стандарт мають застосовувати субʹєкти господарювання 
України (підприємства, установи, організації та громадяни – субʹєк‐
ти  підприємницької  діяльності)  незалежно  від  форм  власності  та 
видів діяльності. ТУ встановлюють вимоги до продукції, призначе‐
ної до самостійного постачання  (виконання, надавання)  та регулю‐
ють  відносини  між  виробником  (постачальником)  та  споживачем 
(користувачем). 

ДСТУ 1.5. У цьому стандарті визначено правила, як будувати, 
викладати  положення  та  оформлювати  національні  стандарти,  а 
також вимоги до їхнього змісту та рекомендації щодо внесення змін 
до них. Цих правил треба дотримуватися, розробляючи  інші нор‐
мативні  документи національного  рівня прийняття  (кодексів  уста‐
леної практики, настанов, технічних умов тощо). Положення цього 
стандарту можна поширювати на нормативні документи інших ви‐
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дів  і рівнів прийняття  (ухвалення). Стандарт призначено для орга‐
нів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, які розробляють, 
експортують, перевіряють чи застосовують стандарти.  

Зміст  стандарту:  у  стандарті  використано  терміни,  уста‐
новлені в ДСТУ 1.1, а також подано терміни, додатково використані 
у  цьому  стандарті,  та  визначення  позначених  ними  понять:  ком‐
плекс  стандартів,  багаточастинний  стандарт,  багатотомний  стан‐
дарт,  нормативний  структурний  елемент,  структура  стандарту, 
структурні елементи, зміст стандартів, зміст основоположних стан‐
дартів, зміст стандартів на продукцію, послуги. 

ДСТУ 1.6. Цей стандарт установлює правила, як подавати, пе‐
ревіряти  та  реєструвати  нормативні  документи  із  стандартизації: 
національні та міждержавні стандарти, кодекси усталеної практики 
(настанови, зводи правил, правила), державні класифікатори, зміни 
до них, прийняті Державним комітетом України з питань технічно‐
го  регулювання  та  споживчої  політики  (Держспоживстандартом 
України) та Державним комітетом України з будівництва та архіте‐
ктури (Держбудом України), а також стандарти наукових, науково‐
технічних та інженерних товариств чи спілок, і стандарти організа‐
цій  (крім  підприємств  та  їхніх  обʹєднань),  стандарти  громадських 
організацій, зареєстровані у Мінʹюсті України, технічні умови, а та‐
кож зміни до них. Положення цього стандарту мають застосовува‐
ти, виконуючи роботи із стандартизації, всі субʹєкти стандартизації 
України та субʹєкти господарювання, незалежно від форм власності 
та виду діяльності, а також громадські організації. Стандарт не по‐
ширюється на НД для забезпечення потреб оборони.  

Зміст стандарту:  терміни та визначення понять,  загальні по‐
ложення; правила подавання нормативних документів на реєстра‐
цію;  вимоги  до  нормативних  документів,  поданих  на  реєстрацію; 
перевірка нормативних документів перед реєстрацією; правила ре‐
єстрації нормативних документів;  інформаційне забезпечення що‐
до зареєстрованих або скасованих нормативних документів. 

Система стандартів з якості у сфері землеустрою 
За  умов  ринкової  економіки  перевагу  надають  стандартам  з 

управління  якістю,  які  орієнтують  усі  підрозділи  організацій  на 
якість з кінцевою метою забезпечення права споживача на безпеку 
товарів. 

Якість – пріоритет номер один. Якість – це сукупність характе‐
ристик обʹєкта, які стосуються його здатності задовольняти устано‐
влені  і  передбачені  потреби.  Право  споживача  на  безпеку  товарів 
(робіт,  послуг)  гарантується  Законом  України  «Про  захист  прав 
споживача» (ст. 16 і ст. 17). 
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Система якості – це сукупність організаційної структури, мето‐
дик,  процесів  і  ресурсів,  необхідних  для  здійснення  управ‐
ління якістю. 

Якість документації  землеустрою – це рівень  відповідності  су‐
купності правових, технічних, економічних, екологічних, ес‐
тетичних та  інших параметрів продукції рівню потреб сус‐
пільства, тобто рівень її (продукції) корисних для суспільст‐
ва  властивостей.  Основними  властивостями  якості  продук‐
ції в галузі використання та охорони земель, захисту довкіл‐
ля є безпека і екологічність землекористування. 

Екологічність  документації  землеустрою  –  це    рівень  якості 
конкретної  продукції,  який  полягає  у  спроможності  бути 
використаною за функціональним призначенням, не завда‐
вши  неприпустимо  негативного  впливу  на  якість  навколи‐
шнього середовища та земельних ресурсів. 

Система стандартів з якості 
ДСТУ 2925‐ 94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни 

та визначення. 
ДСТУ 3514‐97. Статистичні методи контролю та регулювання. 

Терміни та визначення. 
ДСТУ ISO 9000‐2000, ISO 9000:2000 Система управління якістю. 

Основні положення.  
ДСТУ ISO 9001‐2001. Система управління якістю. Вимоги. 
ДСТУ  ISO  9002‐95. Модель  забезпечення  якості  в  процесі  ви‐

робництва, монтажу та обслуговування. 
ДСТУ ISO 9003‐95. Модель забезпечення якості в процесі кон‐

тролю готової продукції та її випробувань. 
ДСТУ  ISO  9004‐2001,  ISO  9004:2000.  Система  управління  якіс‐

тю. Настанови щодо поліпшення якості. 
ДСТУ  ISO  10011‐1‐97.  Настанови  з  перевірки  систем  якості. 

Частина 2. Перевірка. 
ДСТУ  ISO  10011‐2‐97.  Настанови  з  перевірки  систем  якості. 

Частина 2. 
Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з перевірки системи якості. 
ДСТУ ISO 10011‐3‐97. Настанови з перевірки систем якості. 

Частина 3. Керування програмами перевірки. 
ГОСТ 15895‐77. Статистические методы управления качеством 

продукции. Термины и определения. 
Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкрит‐

тя теми. 
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Терміни  та  визначення  якості,  статистичні  методи  контролю 
та регулювання згідно із ДСТУ 2925, ДСТУ 3514, ГОСТ 15895. Стан‐
дарти установлюють  терміни  та  визначення основних понять у  га‐
лузі якості продукції та послуг, статистичних методів контролю та 
регулювання якості продукції. Зміст стандартів:  загальні поняття – 
якість  продукції,  показники  якості  –  властивостей,  способу  вира‐
ження – кількості властивостей,  використання для оцінювання ста‐
дії  визначання  значень;  фактори  якості  продукції  –  організаційні, 
економічні,  субʹєктивні; методи визначення якості –  обсяг  вибірки, 
випадкова  вибірка,  проба,  контроль  за  кількісною  і  якісною  озна‐
кою,  статистичне  регулювання  технологічного  процесу  –  точність 
технологічного  процесу,  показник  точності,  статистичне  регулю‐
вання,  статистичний  аналіз  точності  й  стабільності  технологічного 
процесу, ризик непоміченого розладу, похибка вироблення проду‐
кції;  метод  обліку  дефектів;  терміни  та  визначення  загаль‐
нотехнічних  понять  –  випадкова  величина,  математичне  сподіван‐
ня, дисперсія випадкової величини, розмах вибірки, коефіцієнт ва‐
ріації, кореляція, довірча ймовірність. 

Управління якістю та елементи системи якості згідно із ДСТУ 
3230, ДСТУ  ISO 9004‐1. Стандарти дають опис елементів, що мають 
складати систему якості підприємства. Зміст стандартів: організації 
всіх  видів діяльності, повʹязаних з якістю продукції,  та  взаємодія  з 
ними; всі стадії життєвого циклу продукції і процесів, починаючи з 
визначання потреб ринку і закінчуючи задоволенням вимог; типові 
стадії  –  маркетинг  і  вивчення  ринку,  проектування  і  розроблення 
продукції, планування і розробка процесів, закупівля, виробництво 
або надання послуг, перевірка, пакування і складування, збут і про‐
даж,  монтаж  і  здавання  в  експлуатацію,  технічна  допомога  та  об‐
слуговування, експлуатація, утилізація або вторинна переробка. 

Управління  якістю  і  політика  в  галузі  якості  згідно  із  ДСТУ 
ISO 9001, ДСТУ  ISO 9002, ДСТУ  ISO 9003. Стандарти містять наста‐
нови з якості та програми поліпшення якості. Зміст стандартів: по‐
ліпшення  якості,  обʹєкти  оцінювання  систем  якості  та  технічного 
нагляду –  діяльність  з  управління  і  забезпечення  якості  відповідно 
до  вимог  та  іншої додаткової  документації щодо оцінювання;  сис‐
теми  якості  і  стан  виробництва  з  точки  зору  можливості  забезпе‐
чення стабільної якості продукції; якість продукту, кількісне визна‐
чання  якості  –  визначається  технічним  рівнем  продукції,  рівнем 
якості  виготовлення  продукції,  рівнем  якості  продукції  в  експлуа‐
тації або споживанні, якістю роботи, якістю послуг за ДСТУ 3230. 

Принципи управління якістю  згідно  із ДСТУ  ISO 9001. Стан‐
дарт  розглядає  системи  управління  якістю,  основні  положення  та 
словник. Зміст стандартів: Принципи управління якістю – орієнта‐
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ція  на  замовника  організації,  єдність  мети  та  напрямів  діяльності 
організації, працівники на всіх рівнях становлять основу організації, 
бажаного  результату  досягають  ефективніше,  якщо  діяльністю  та 
повʹязаними  з  нею  ресурсами  управляють  як  процесом;  ідентифі‐
кація, розуміння та управління взаємозвʹязаними процесами як си‐
стемою, постійне поліпшення діяльності організації загалом як не‐
змінна  мета  організації;  прийняття  рішень  на  підставі  аналізу  да‐
них  та  інформації;  взаємовигідні  відносини між організацією  та  її 
постачальниками підвищують спроможність обох сторін створюва‐
ти цінності. 

Обʹєктами оцінювання  систем  якості  та  технічного  нагляду є 
діяльність  з  управління  і  забезпечення  якості  відповідно  до  вимог 
ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003 та іншої додаткової 
документації щодо оцінювання, системи якості; стан виробництва з 
точки  зору  можливості  забезпечення  стабільної  якості  продукції; 
якість  продукту  (на підставі  інформації  з  різних  джерел).  Упрова‐
дження  міжнародних  стандартів  ISO  9000  –  важливий  етап  адап‐
тації підприємств, організацій до умов ринкового середовища. Цей 
стандарт  –  це  сукупність  структури,  методик,  процесів  і  ресурсів, 
необхідних для загального керівництва якістю. Практика побудови 
системи якості за стандартами ISO 9000 здалася досить обґрунтова‐
ною та корисною до застосування. Кількісне визначення якості – ви‐
значається технічним рівнем продукції, рівнем якості виготовлення 
продукції,  рівнем  якості  продукції  в  експлуатації  або  споживанні, 
якістю роботи, якістю послуг за ДСТУ. 

Класифікація промислової продукції: продукція, що витрача‐
ється під час використання (сировина  і природне паливо, матеріа‐
ли  і продукти); продукція, що втрачає свій ресурс  (вироби, що не 
підлягають ремонту;  вироби, що підлягають ремонту). Поняття та 
визначення  регламентуються  нормативними  документами:  КНД 
50‐011, ДСТУ БА 1.1‐11, ДСТУ 2925. Класифікація показників якості 
– надійність, технологічність, уніфікація, безпека, екологічність, еко‐
номічність  та  інші  за ДСТУ 2925  і ДСТУ БА 1.1‐11. Фактори якості 
продукції  –  технічні,  технологічні,  організаційні,  економічні  і  су‐
бʹєктивні. Оцінювання рівня якості, безпеки і екологічності продук‐
ції. Методи оцінювання – диференційний і комплексний. 

Стандартизація  показників  якості  продукції  та  її  елементів 
може здійснюватися в двох напрямах: 

a) комплексно  –  із  забезпеченням  повної  взаємозвʹязки  необ‐
хідних показників якості і технічних характеристик від сировини до 
готових виробів; 

b) роздрібно – з кожного виду продукції з оптимальними пока‐
зниками, враховуючи досягнутий рівень науки і техніки. 
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Перший напрям відповідає принципу від цілого до окремого, 
а  другий  –  від  окремого  до  цілого.  Сьогодні  найбільше  значення 
має перший напрям і саме його покладено в основу розвитку стан‐
дартизації на найближчі роки, хоча в окремих випадках не викли‐
кає сумнівів доцільність і корисність другого напряму стандартиза‐
ції показників якості окремих видів продукції. 

 
4.3. Система галузевих стандартів довкілля, землеустрою, 
охорони земель та сталого землекористування 
 
Багатофункціональність  землі  впливає  на  нерозривний 

зв’язок  земельного  права  з  інтенсивністю  використання  землі  та 
охороною  природи.  Земельно‐правові  норми  приводяться  до  від‐
повідності  економічним  вимогам,  відбувається  екологізація  норм 
земельного права. Це проявляється за багатьма напрямами: під час 
планування, прогнозування використання земельного фонду; у ході 
землеустрою; під час надання земель тощо. У зв’язку з цим землев‐
порядно‐правове регулювання є комплексним. 

Наприклад,  охорона  земель,  як  визначено  Земельним  кодек‐
сом України, –  це  система правових,  організаційних,  економічних, 
екологічних заходів, спрямованих на раціональне використання зе‐
мель,  запобігання  необґрунтованому  вилученню  сільськогос‐
подарських та лісових угідь для інших потреб, захист від шкідливо‐
го природного  і антропогенного впливу, на відтворення родючості 
ґрунтів,  продуктивності  земель  лісового  фонду,  забезпечення  ре‐
жиму  земель  природоохоронного,  оздоровчого,  рекреаційного  та 
історико‐культурного призначення. 

Охороні  підлягають  усі  землі  незалежно  від  їх  призначення, 
форми власності  і  господарювання. Вимога охорони земель торка‐
ється усіх  її  користувачів як  сільськогосподарського,  так  і несільсь‐
когосподарського напряму, а також державних органів і посадових 
осіб, що вирішують питання  землекористування. Завданнями охо‐
рони земель є  забезпечення  збереження та  відтворення земельних 
ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель. 

Головною  турботою  повинна  бути  охорона  цінних  родючих 
сільськогосподарських  угідь.  Для  потреб  промисловості  і  буді‐
вництва  дозволяється  відводити  землі  гіршої  якості.  Орні  та  інші 
цінні для сільського господарства угіддя можуть вилучатися лише у 
виключних випадках,  коли відсутні  інші варіанти відведення. У  зе‐
млеробстві охорона родючості земель – щоденний обовʹязок сільсь‐
когосподарських підприємств, яка виявляється для них непростим 
завданням. Це –  збереження  і поліпшення ґрунтів,  запобігання де‐
градації  і пошкодженню земель від  ерозії,  іншим негативним нас‐
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лідкам  господарської  діяльності. Необхідне  стимулювання  впрова‐
дження екологічно безпечних технологій виробництва і проведення 
комплексу агротехнічних, меліоративних  та  інших  ґрунтозахисних 
заходів;  повинні  вводитися  у  практику  науково  обґрунтовані  нор‐
мативи  землекористування, що являють  собою оптимальну  струк‐
туру використання землі. З цією метою здійснюється міжгосподар‐
ський і внутрішньогосподарський землеустрій. 

Правова охорона земель має певний зміст. Гарантом забезпе‐
чення охорони земель виступає держава. Охорона земель забезпе‐
чується шляхом проведення охоронних заходів та визначення видів 
і методів їх здійснення. 

Вона включає: 
1) обґрунтування  і  досягнення  раціонального  землекористу‐

вання;  
2) захист сільськогосподарських та лісових угідь від необґрун‐

тованого вилучення їх для інших потреб; 
3) захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, 

вторинного  засолення,  пересушування,  ущільнення,  забруднення 
відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами 
та від інших несприятливих природних і техногенних процесів; 

4) охорону перезволожених земель; 
5) запобігання  погіршенню  естетичного  стану  та  екологічної 

ролі антропогенних ландшафтів;  
6) консервацію деградованих  і малопродуктивних  сільського‐

сподарських угідь.  
Для  забезпечення  екологічної  і  санітарно‐гігієнічної  безпеки 

громадян, крім законодавчого регулювання відносин, здійснюється 
стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворен‐
ня  родючості  ґрунтів  шляхом  прийняття  комплексу  взаємозвʹяза‐
них  нормативних  документів,  які  визначають  взаємоузгоджені  ви‐
моги до обʹєктів, що підлягають стандартизації і нормуванню.  

 Згідно із Законом України «Про стандартизацію» метою ста‐
ндартизації в Україні є забезпечення безпеки для життя та здоров’я 
людей,  тварин,  рослин,  а  також майна  та  охорони  довкілля,  ство‐
рення  умов  для раціонального  використання  всіх  видів  національ‐
них ресурсів  та  відповідності  об’єктів  стандартизації  своєму  приз‐
наченню, сприяння усуненню технічних бар’єрів у торгівлі. 

Згідно  зі  статтею  1  Закону  України  «Про  стандартизацію», 
який  встановлює  правові  засади  стандартизації,  нормативний  до‐
кумент – це документ, який установлює правила, загальні принци‐
пи  чи  характеристики  різних  видів  діяльності  або  їх  результатів. 
Цей термін охоплює такі поняття, як «стандарт», «кодекс усталеної 
практики»  та «технічні умови». Отже,  стандарти,  норми  і правила 
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мають правовий характер і є правовими актами, що мають у сфері 
землеустрою  та  сталого  землекористування  вузькоспеціалізований 
характер, без яких не може бути логічно узгодженої та завершеної 
землевпорядно‐правової  системи.  Відповідно  розробку  стандартів, 
норм  і правил у  сфері землеустрою та сталого землекористування 
(нормування) слід розглядати як засіб правового регулювання.  

Згідно  з  вимогами  статті  165  Земельного  кодексу  України 
(2001) нормативні документи із стандартизації і нормування в галузі 
охорони земель та відтворення родючості ґрунтів повинні містити:  

• основні положення;  
• визначення термінів і понять, класифікації земель; 
• опис методів, методик і засобів визначення складу земель; 
• вимоги  до  збирання,  обміну,  обробки,  зберігання,  аналізу 

інформації та програмування кількісних і якісних показників стану 
земельних ресурсів; 

• метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт; 
• інші нормативи із стандартизації в цій галузі.  
У галузі охорони земель встановлюються такі нормативи: 
• екологічної безпеки землекористування;  
• якісного стану земель;  
• гранично‐допустимого забруднення земель;  
• показники деградації земель;  
• технологічні  нормативи  використання  сільськогоспо‐

дарських угідь.  
Земельне  законодавство України  передбачає  також певні  ви‐

моги щодо охорони земель від забруднення небезпечними речови‐
нами. Господарська та інша діяльність, яка спричиняє забруднення 
земель понад  встановлені  гранично‐допустимі  концентрації  небез‐
печних  речовин,  забороняється.  Нормативи  гранично‐допустимих 
концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також перелік цих 
речовин  затверджуються  органами  виконавчої  влади  у  галузі  охо‐
рони довкілля  і  санітарно‐епідеміологічного  нагляду  за погоджен‐
ням з органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів. За‐
бруднені  небезпечними  речовинами  земельні  ділянки  використо‐
вуються з встановленими обмеженнями, з обовʹязковим дотриман‐
ням вимог щодо запобігання їх небезпечному впливу на здоровʹя  і 
добробут  людини,  природні  ресурси  та  довкілля.  Результати  об‐
стеження  і  вимірювання  рівнів  забруднення  земель  ураховуються 
під час прийняття рішень щодо надання земельних ділянок у кори‐
стування або їх вилучення з обороту, зміни характеру і режиму ви‐
користання земель, а також щодо вилучення нових земельних діля‐
нок  для цільового  використання.  Умови  використання  та  охорони 
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забруднених земель обовʹязково узгоджуються з органами санітар‐
но‐епідеміологічного нагляду. 

Правову основу стандартизації у сфері землеустрою та стало‐
го землекористування забезпечують: 

1. Конституція України; 
2. Земельний кодекс України; 
3. Закон України «Про землеустрій»; 
4. Закон України «Про охорону земель»; 
5. Закон України «Про оцінку земель»; 
6. Закон України «Про державний земельний кадастр»; 
7. Закон України «Про державну землевпорядну експертизу»; 
8. Закон  України  «Про  охорону  навколишнього  природного 

середовища»; 
9. Закон  України  «Про  державний  контроль  за  використан‐

ням та охороною земель»; 
10. Закон України «Про екологічну експертизу»; 
11. Закон України «Про екологічний аудит»; 
12. Закон України «Про меліорацію земель»; 
13. Закон України «Про стандартизацію». 
Головною метою стандартизації та нормування у сфері земле‐

устрою та сталого землекористування є створення комплексу доку‐
ментів для системного нормативного забезпечення діючої  системи 
землеустрою та раціоналізації землекористування, охорони земель 
і  досягнення  сталого,  гармонійно  або  екологічно  безпечного  вико‐
ристання земельних ресурсів. 

Комплекс стандартів та екологічних норм повинен забезпечу‐
вати  шляхом  землевпорядного  проектування  нормативну  основу 
досягнення  балансу  між  рівнями  шкідливого  впливу  на  земельні 
ресурси  та  спроможністю  до  відновлюваності  ґрунту.  При  цьому 
сталість  землекористування  необхідно  розглядати  як  комплекс  за‐
ходів, які формують форми та відповідні методи використання зе‐
мель, що забезпечують оптимальні параметри екологічних і соціа‐
льно‐економічних функцій територій. Сталість землекористування 
зберігається  за  умови,  коли  антропогенне  навантаження  не  пере‐
вищує деякий пороговий рівень. 

Стандартизації  та  нормуванню підлягають  якісні  та  кількісні 
показники стану земель, методи  і  засоби визначення  і оцінювання 
ефективного та екологічно безпечного використання земельних ре‐
сурсів, а також допустимі рівні впливу на них антропогенних дже‐
рел.  Вони  повинні  бути  зорієнтовані  на  вирішення  завдань  збере‐
ження  сталості  землекористування,  ґрунтового покриву  та  земель‐
них ресурсів за кількісними та якісними показниками, мінімізацію 
негативного впливу на них. 
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Реалізація зазначеної мети сприятиме сталому гармонійному 
землекористуванню,  створенню безпечних умов для життя людей, 
відновлюванню екологічних і продуктивних функцій земельних ре‐
сурсів, збереженню і відтворенню ландшафтів України. 

Для цього має бути створена система нормативів, яка включа‐
тиме: 

1) організаційно‐методичні,  які  вимагають  основні  загальні 
положення використання та охорони земель;  

2) оптимального співвідношення земельних угідь, а саме: спів‐
відношення земель сільськогосподарського та іншого призначення, 
а також ріллі та багаторічних насаджень, луків, сіножатей; 

3) якісного стану земель, а саме: допустимі рівні забруднення 
земель, а також інші їхні параметри, що визначають умови проду‐
кування  урожаю,  безпеки  життя  людей  в  тих  чи  інших  регіонах 
України; 

4) гранично‐допустимого  забруднення  земель,  а  саме:  грани‐
чно‐допустимі концентрації хімічних речовин,  залишкових кілько‐
стей пестицидів  і  агрохімікатів,  важких металів,  нафти  та нафтоп‐
родуктів  і  радіонуклідів,  а  також максимально допустимі  рівні  за‐
бруднення радіоактивними речовинами; 

5) показники деградації земель, які установлюють для кожної 
їх категорії  з метою запобігання погіршенню  їх  стану  і  використо‐
вують для контролю за використанням та охороною земель; 

6) інтенсивності  використання земель сільськогосподарського 
призначення,  що  охоплюють  перелік  сільськогосподарських  куль‐
тур,  вирощування яких обмежують або  забороняють,  а  також тех‐
нологій та окремих агротехнічних операцій щодо їх вирощування, 
нормативи  і  стандарти  екологічно  безпечного  ведення  сільського 
господарства; 

7) обмеження діяльності, що включає зони особливого режи‐
му землекористування,  вимоги до  агротехнологій, режимів  і норм 
зрошення та осушення, застосування агрохімікатів і пестицидів, пи‐
томого  тиску  ходових  систем  сільськогосподарської  техніки  на 
ґрунт тощо. 

Іншим важливим завданням в умовах нових земельних відно‐
син  є  відстеження  динаміки  антропогенних  впливів  та  своєчасне 
виявлення та нормування тих впливів, які можуть виникнути в су‐
часних умовах, породити нову динаміку та спричинити територіа‐
льні зрушення навантажень на значних територіях (співвідношення 
земельних угідь, сівозміни, норми застосування агрохімікатів  і пес‐
тицидів)  для  того, щоб  забезпечити необхідні  превентивні  заходи. 
Найбільш  пріоритетні  завдання  стандартизації  та  нормування  в 
наш  час  стосуються  тих  видів  антропогенних  навантажень,  які  на‐
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самперед можуть призвести до деградації земель, загострення еко‐
логічної  ситуації  в  країні  чи  її  регіонах,  а  також  чітке  визначення 
категорій і типів землекористування, які зазнають найбільших змін. 

Тому, маючи на увазі сучасний соціально‐економічний стан в 
Україні та з метою реалізації основних пріоритетних напрямів сис‐
теми  стандартизації  і  нормування  у  сфері  землеустрою та  сталого 
землекористування, слід першочергово: 

• провести інвентаризацію чинної нормативної бази у сфері 
землеустрою  та  сталого  землекористування,  визначити  відповід‐
ність  нормативних  документів  чинному  законодавству  України  та 
виконати  необхідний  комплекс  робіт  коригування  та  актуалізації 
нормативних документів; 

• оцінити можливість  використання міжнародних нормати‐
вних  документів  у  сфері  землекористування  та  природоохоронній 
практиці України і провести гармонізацію національних стандартів 
з міжнародними; 

• розробити ієрархічну структуру та підпорядкованість нор‐
мативного  забезпечення  у  сфері  землеустрою  та  сталого  землеко‐
ристування; 

• розробити  цільову  програму  стандартизації  та  нормуван‐
ня,  в  якій  визначити,  обґрунтувати  та  затвердити  пріоритетні  на‐
прями  цієї  діяльності,  охоплюючи  удосконалення  методології  та 
методичних підходів до нормування; 

• вирішити організаційні питання щодо створення багаторі‐
вневої  системи стандартизації  та нормування  (узгодженої  із  систе‐
мою органів державної влади та субʹєктів господарювання); 

• опрацювати  пропозиції щодо  змін  і  доповнень  до  деяких 
законодавчих актів з охорони земель, які сприятимуть сталому, еко‐
логічно  збалансованому  землекористуванню.  Зокрема,  стосовно 
питань  плати  за  землю,  земельного  кадастру  і  моніторингу,  виве‐
дення із ріллі ерозійно небезпечних та деградованих земель, статусу 
особливо цінних ґрунтових об’єктів, сертифікації і агрохімічної па‐
спортизації земель сільськогосподарського призначення; 

• поліпшити науково‐методичну та матеріально‐технічну ос‐
нову робіт,  зв’язаних з розробленням стандартів і нормативів; 

• розробити та впровадити в практичну діяльність суспільст‐
ва стандарти та нормативи, гармонізовані з міжнародними; 

• налагодити контакти  та брати участь  у роботі  відповідних 
технічних  комітетів  стандартизації  міжнародних  (ISO/ТС  тощо)  та 
регіональних організацій із стандартизації; 

•  створити  Технічний  комітет  із  стандартизації  «Землеуст‐
рій  та  стале  землекористування»  стосовно  розроблення,  науково‐
технічної експертизи, розгляду та погодження міждержавних  і на‐
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ціональних  нормативних  документів,  а  також  документів  нижчих 
рівнів,  які  стосуються  землеустрою,  сталого  землекористування, 
охорони та раціонального використання земель. 

Нормативна та правова база землеустрою та сталого землеко‐
ристування має бути створена за ієрархічним принципом і включа‐
ти такі блоки: 

а)  організаційно‐методичні  норми  землеустрою та  землевпо‐
рядного проектування, оцінювання і охорони земель; 

б)  еколого‐технічні та еколого‐технологічні норми сталого зе‐
млекористування; 

в)  еколого‐економічні  та  соціально‐екологічні  норми  сталого 
землекористування; 

г)  землеохоронні,  природоохоронні  та  містобудівні  норми 
щодо землекористування. 

Група  організаційно‐методичних  нормативів  вимагає  ство‐
рення основних загальних положень щодо землеустрою, землевпо‐
рядного  проектування,  оцінювання  та  організації  використання  і 
охорони земель. 

Еколого‐технічні  та  еколого‐технологічні  норми  вимагають 
зони особливого режиму  землекористування,  обмеження на  вико‐
ристання  техніки,  агротехнологій,  агрохімікатів  і пестицидів  у різ‐
них галузях господарювання, наприклад, регламентація з екологіч‐
них  позицій  технології  вирощування  сільськогосподарських  куль‐
тур чи технологій окультурення ґрунтів тощо. 

Еколого‐економічні  та  соціально‐екологічні  норми  –  це  пра‐
вила та вимоги до управління у галузі сталого землекористування, 
спрямовані  на  досягнення  екологічних  нормативів. Наприклад,  до 
цих  норм  можуть  бути  віднесені  розрахунки  та  нормативи  щодо 
розмірів платежів за використання земельних  (ґрунтових) ресурсів 
з урахуванням  їх екологічної та соціальної цінності, штрафні санк‐
ції  за  порушення  екологічних  вимог,  правила  врахування  ґрунто‐
охоронної діяльності  (у разі  надання кредитів,  призначенні подат‐
кових  пільг  тощо),  правила  стимулювання  за  виконання  екологіч‐
них нормативів, правил та вимог. 

Комплекс ґрунтоохоронних норм може бути розподілений на 
три  групи:  нормативи  та  правила  екологічної  безпеки,  екологічні 
норми (ЕН), ресурсогосподарські нормативи і правила. 

Нормативи  та  правила  екологічної  безпеки  встановлюють 
гранично‐допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у ґрун‐
тах. Ця група нормативів найбільш детально розроблена, хоча і має 
недоліки. 

До екологічних норм мають бути віднесені: екологічні норма‐
тиви  і правила охорони  ґрунтів  і  земельних ресурсів  та  екологічні 
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нормативи  антропогенного  навантаження.  Саме  ця  група  норм  є 
центральною у системі ґрунтоохоронних норм. До групи екологіч‐
них нормативів і правил охорони ґрунтів та земельних ресурсів на‐
лежать нормативи екологічно безпечного зрошення і осушення зе‐
мель, нормативи допустимого рівня втрати ґрунту тощо. 

Екологічні нормативи антропогенного навантаження на підс‐
таві екологічних норм включають:  

• оптимальне  співвідношення  земельних  угідь  сільських  те‐
риторій; 

• інтенсивність використання земель; 
• допустимі рівні навантаження на одиницю території;  
• граничнодопустимий питомий  тиск  ходових  частин  техні‐

ки на ґрунт; 
• гірничотехнічні,  які  регламентують  проведення  рекульти‐

вації земель. 
У  групу ресурсогосподарських нормативів  та правил  входять 

також нормативи використання земельних ресурсів. 
Екологічні нормативи якісного стану земель охоплюють:  
• нормативи обмежень у використанні земель; 
• систему показників якості земель; 
• нормативи збереження видового біорізноманіття;  
• нормативи  збереження  екологічної  стійкості  землекорис‐

тування;  
• вимоги до збереження особливо цінних земель; 
• правила вилучення земель з інтенсивного обробітку; 
• правила відновлення якісного стану земель. 
Тому  у  процесі  реалізації  основних  пріоритетних  напрямів 

стандартизації у  сфері  землеустрою та сталого землекористування 
необхідно  здійснити  перегляд  наявної  системи  чинних  в  Україні 
міждержавних  стандартів  (комплекси  ГОСТ  «Грунты»,  «Земли», 
«Почвы»)  та  інших  нормативних  документів  на  відповідність  чин‐
ному  законодавству  та  нормативним  документам  ЄС,  пріоритет‐
ним напрямам стандартизації та з урахуванням зроблених експер‐
тних  висновків  щодо  відповідного  комплексу.  Все  це  дасть  змогу 
створити  так  необхідну  комплексну  систему  законодавчо‐
нормативних  актів  з  регулювання  земельних  відносин  та  землеко‐
ристування. 

Водночас слід внести зміни до ДК 004‐2008 Держспоживстан‐
дарту, виділити коди, в межах яких може працювати ТК «Землеус‐
трій  та  стале  землекористування»,  а  також  визначити  відповідні 
обʹєкти  стандартизації. Обʹєкти  системи  галузевих  стандартів  зем‐
леустрою,  охорони земель та сталого землекористування для ТК у 
межах кодів згідно з ДК 004‐2008 можуть бути такими (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 
Перелік обʹєктів системи галузевих стандартів землеустрою, 
охорони земель та сталого землекористування для ТК  
«Землеустрій та стале землекористування» в межах кодів  

згідно з ДК 004‐2008 
Коди згід‐
но з ДК 
004‐ 2008 

Обʹєкти стандартизації 
згідно з ДК 004‐2008 

Обʹєкти стандартизації ТК «Землеуст‐
рій та стале землекористування» в ме‐

жах кодів 
1  2  3 

01.040.01  Термінологія. Стандар‐
тизація. Документація 
(Словники) 
Термінологія. Стандар‐
тизація. Документація 
(Словники) 

Терміни та визначення понять у сфері 
землеустрою, земельного кадастру, 
охорони земель, сталого землекорис‐
тування, економіки землекористуван‐
ня та землевпорядкування 

03.100.40  Науково‐дослідні робо‐
ти  
Охоплює також керу‐
вання науково‐
дослідними роботами, 
техніко‐економічний 
аналіз тощо 

Дослідження у сфері землеустрою, зе‐
мельного кадастру, охорони земель, 
сталого землекористування, економіки 
землекористування та землевпорядку‐
вання, еколого‐економічна ефектив‐
ність НДР та ДКР 

03.120.20  Сертифікація продукції 
та підприємств. Оціню‐
вання відповідності.  
Охоплює також акре‐
дитацію лабораторій і 
програми аудиту та 
проведення аудиту 

Сертифікація земель, акредитація 
ґрунтових лабораторій, сертифікація 
підприємств, що займаються землев‐
порядною та землеоціночною діяльні‐
стю, проведення їх аудиту 

13.020.01  Довкілля та захист до‐
вкілля взагалі 

Охорона земель взагалі, природно‐ 
сільськогосподарське, еколого‐
економічне, протиерозійне та інші ви‐
ди районування (зонування) земель, 
кадастрове зонування тощо 

13.020.10  Екологічне керування 
(управління).  
Охоплює також серти‐
фікацію та аудит сис‐
тем екологічного керу‐
вання/управління (ЕМS)

Система управління якістю та оціню‐
вання відповідності у сфері земельних 
відносин, система сертифікації та еко‐
логічного аудиту у сфері земельних ві‐
дносин 

13.020.20  Економіка довкілля.  
Охоплює також підт‐
римуваний розвиток 

Економіка землекористування та зем‐
левпорядкування, економічна оцінка 
земель, грошова оцінка земель, земе‐
льний податок, економічне стимулю‐
вання землеохоронних заходів, систе‐
ма штрафних санкції за погіршення 
якості земель, розрахунок збитків, ста‐
ле землекористування тощо 
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Продовження табл. 4.2 
1  2  3 

13.020.30  Оцінювання впливу на 
довкілля. 
 Охоплює також еколо‐
гічне керування (управ‐
ління) в разі ризику 

Державна комплексна система спосте‐
режень, моніторинг земель, облік кіль‐
кості та якості земель, класифікація 
земель, інвентаризація земель, боніту‐
вання ґрунтів тощо 

13.020.40  Забруднювання, конт‐
роль забруднювання та 
охорона природи. 
Охоплює також еколо‐
гічну токсикологію 

Державний контроль за використан‐
ням та охороною земель 

13.020.70  Проекти у сфері захис‐
ту довкілля 

Проекти та схеми землеустрою, робочі 
проекти землеустрою, технічна доку‐
ментація, загальнодержавні й регіона‐
льні (республіканські) програми вико‐
ристання та охорони земель, спеціаль‐
ні тематичні карти і атласи стану зе‐
мель та їх використання 

13.020.99  Інші стандарти стосов‐
но захисту довкілля 

Інші стандарти у сфері землеустрою, 
земельного кадастру, охорони земель, 
сталого землекористування, економіки 
землекористування та землевпорядку‐
вання 

13.080.01  Якість ґрунту та ґрунто‐
знавство взагалі. 
Охоплює також забру‐
дненість, ерозію,  
виродженість тощо 

Нормативи в галузі охорони земель та 
відтворення родючості ґрунтів: грани‐
чно допустимого забруднення ґрунтів; 
якісного стану ґрунтів; оптимального 
співвідношення земельних угідь; пока‐
зників деградації земель та ґрунтів то‐
що 

13.080.05  Досліджування ґрунтів 
взагалі. 
Охоплює також відби‐
рання проб 

Топографо‐геодезичні, картографічні, 
ґрунтові, агрохімічні, радіологічні та 
інші обстеження і розвідування стану 
земель і ґрунтів, земельно‐кадастрові 
обміри тощо 

35.240.10  Автоматизоване проек‐
тування (САБ) 

Автоматизовані системи, призначені 
для обробки даних земельно‐
кадастрових, топографо‐геодезичних 
та інших обмірів і дистанційного зон‐
дування, ведення земельної статисти‐
ки, прогнозування, планування, проек‐
тування, картографування тощо 

35.240.99  Застосування інформа‐
ційних технологій в ін‐
ших сферах. 
Охоплює також ком‐
пʹютерне навчання 

Застосування інформаційних техноло‐
гій в сфері земельних відносин та зем‐
лекористування 
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Закінчення табл. 4.2 
1  2  3 

65.020.01  Землеробство (рільни‐
цтво) та лісівництво 
взагалі 

Землювання, земляні роботи, ланд‐
шафти, землі 

65.020.99  Інші стандарти стосов‐
но землеробства (ріль‐
ництва) та лісівництва 

Консервація деградованих та малоп‐
родуктивних земель, рекультивація 
земель тощо 

 
Отже, в основі формування системи галузевих стандартів зем‐

леустрою,  охорони  земель  та  сталого  землекористування  повинно 
стояти  також  створення  ТК  «Землеустрій  та  стале  землекористу‐
вання» як впорядкування діяльності  із  стандартизації та створення 
комплексу документів  для  системного нормативного  забезпечення 
функціонування  системи  землеустрою,  охорони  земель  та  сталого 
землекористування,  забезпечення  державного  управління  проце‐
сом  створення  нових  і  перегляду  чинних міждержавних  і  держав‐
них стандартів, норм і правил у відповідній сфері, а також гармоні‐
зація їх з міжнародними стандартами та приведення до відповідно‐
сті вимогам ЄС. 

 
 
 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

 
1. Система засадних основоположних стандартів. 2. Система галузевих стан‐
дартів довкілля, землеустрою, охорони земель та сталого землекористуван‐
ня. 3. Система галузевих стандартів землеустрою. 4. Система галузевих ста‐
ндартів  охорони  земель.  5.  Система  галузевих  стандартів  сталого  землеко‐
ристування. 6. Національна стандартизація України, її призначення. 7. Єди‐
на система конструкторської документації (ЄСКД), її призначення.  8. Єдина 
система технологічної документації (ЄСТД), її призначення. 9. Державна си‐
стема забезпечення єдності вимірювань (ДСВ), її призначення.  10. Система 
стандартів безпеки праці (ССБП), її призначення. 11. Єдина система техно‐
логічної підготовки виробництва (ЄСТПВ), її призначення. 12. Система роз‐
робки  і  поставки  продукції  на  виробництво  (СРПВ),  її  призначення.  
13.  Мета  проведення  нормоконтролю  документації  із  землеустрою.  
14. Зміст основоположних стандартів. 15. Система стандартів з якості. 16. Які 
нормативи встановлюються у галузі охорони земель? 17. Які органи відпові‐
дні за стандарт і регламент? 
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РОЗДІЛ 5 
СИСТЕМА СТАНДАРТІВ ІЗ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ 

 
5.1. Система екологічних стандартів 
5.2. Система стандартів з управління навколишнім  
середовищем 
5.3. Система стандартів з якості об’єктів природного  
середовища 
 
Система  стандартів  із  захисту  довкілля  розглядає  екологічні 

аспекти  діяльності  організацій.  Екологічний  аспект  –  елемент  дія‐
льності, продукції чи послуг організації,  який може взаємодіяти  з 
навколишнім середовищем. 

Система екологічних стандартів є невідʹємною складовою час‐
тиною комплексу стандартів держави тому, що необхідно постійно 
враховувати  антропогенний  вплив на НПС,  який  зростає  в  часі  та 
просторі. Придатність навколишнього середовища для життя хара‐
ктеризується  рівнем  його  якості.  Якість  природного  середовища 
постійно  впливає  на  якість  продукції,  сировини,  матеріалу.  Тому 
ця проблема є також обʹєктом екологічної стандартизації і привер‐
тає все більшу увагу як урядів різних країн, так і громадських орга‐
нізацій. 

 
5.1. Система екологічних стандартів 
 
Проблеми  навколишнього  середовища  за  самою  своєю  при‐

родою є міжнародними: національні кордони не мають реального 
значення, вода невловима і текуча течія річок, річка може протікати 
через  кілька  різних  країн,  іноді  вона  є  природним  кордоном між 
ними, обриси озер сформовані головним чином геологічними фак‐
торами, а не за рахунок діяльності людини, течія підземних вод не 
підкоряється  кордонам  на  поверхні,  стаючи  у  деяких  випадках 
причиною гострих суперечок між державами. Якщо води мігрують 
між  країнами,  те  саме  трапляється  із  забруднювальними  речови‐
нами, які в них розчинені. Отже, подібні проблеми є загальними і 
мають вирішуватися спільно на міжнародному рівні. Без міжнаро‐
дних стандартизованих методик випробувань на світовій карті при‐
родного  середовища  буде  багато  суперечностей.  Тому  тривале  та 
масштабне планування серйозних проектів у  галузі охорони НПС, 
без сумніву, вимагатиме застосування міжнародних стандартів. 

Екологічні  стандарти  визначають  поняття  і  терміни,  режим 
використання та охорони природних ресурсів, методи контролю за 
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станом НПС, вимоги щодо запобігання шкідливому впливу забру‐
днення НПС на здоровʹя людей та інші питання, повʹязані з охоро‐
ною НС. 

Групи стандартів згідно з ДК 004‐2003 наведено в табл. 5.1. 
 

Таблиця 5.1 
Витяг з державного класифікатора ДК 004 

Код  Назва 
13  Довкілля.  Захист  довкілля  та  здоровʹя  людини. 

Безпека 
13.020  Захист довкілля 

13.020.10  Керування довкіллям 
13.030  Відходи 
13.040  Якість повітря 
13.060  Якість води 
13.080  Якість ґрунту. Ґрунтознавство 
13.100  Професійна безпека. Промислова гігієна 
13.120  Побутова безпека 
13.140  Шум та його вплив на людину 
13.160  Вібрації та удар і їхній вплив на людину 
13.200  Запобігання аваріям та катастрофам 
13.230  Захист від вибухів 
13.240  Захист від надмірного тиску 
13.260  Захист від ураження електричним струмом 
13.280    Захист від опромінення 
13.300  Захист від небезпечних вантажів 
 
Розгляд  стандартів  кожної  групи  здійснюватиметься  в  окре‐

мих підрозділах. 
Система  стандартів  із  захисту  довкілля.  Систему  стандартів  у 

галузі охорони природи (ССОП) розроблено Всесоюзним науково‐
дослідним  інститутом стандартизації  (ВНДІС) м. Москва та допов‐
нено  1987 року. Система ССОП є невідʹємною складовою комплек‐
су стандартів держави. 

В Україні використовують стандарти системи охорони приро‐
ди ССОП, за міждержавною угодою, а також міжнародні стандарти 
ISO серії 14000. 

Система ССОП спрямована на вирішення таких завдань:  збе‐
реження природних комплексів і дбайливе використання всіх видів 
природних ресурсів; забезпечення рівноваги між розвитком вироб‐
ництва та стійкістю НПС і раціональне використання надр; органі‐
зацію  та  управління  НПС;  охорона  та  створення  природно‐
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заповідного фонду, збереження генофонду рослинного  і тваринно‐
го світу, зокрема рідкісних, та видів, що зникають. 

Стандарти у  галузі  охорони природи,  поділяються на 8  груп 
(табл. 5.2). 

 
Номер  
групи  Назва  Кодова назва 

0  Організаційно‐методичні  
стандарти 

Основні поло‐
ження 

1  Стандарти в галузі охорони і раці‐
онального використання вод  Гідросфера 

2  Стандарти в галузі захисту  
атмосфери  Атмосфера 

3  Стандарти в галузі охорони і раці‐
онального використання ґрунтів  Ґрунти 

4  Стандарти в галузі поліпшення 
використання землі  Землі 

5  Стандарти в галузі охорони флори Флора 
6  Стандарти в галузі охорони фауни Фауна 

7  Стандарти в галузі охорони та ра‐
ціонального використання надр  Надра 

 
Позначення стандартів ССОП складається з категорії стандар‐

ту (ГОСТ – державний стандарт); номера системи за загальним кла‐
сифікатором стандартів і технічних умов (17); номера групи (0,1,2...); 
номера виду (0,1,2,3...); порядкового номера стандарту і року затвер‐
дження або перегляду. 

Основні  види  і  рівні  національних  стандартів  із  захисту  до‐
вкілля 

Державні  
ДСТУ‐Н‐4340:2004. Настанови щодо внесення екологічних ви‐

мог до стандартів на продукцію. Загальні положення.  
ДСТУ ISO 14001‐97 СУНС. Склад та опис елементів і настанови 

щодо їх застосування. 
ДСТУ  ISO 14004‐97  СУНС.  Загальні  настанови щодо принци‐

пів управління систем та засобів забезпечення.  
ДСТУ  ISO 14010‐97. Настанови щодо здійснення екологічного 

аудиту. Загальні принципи. 
ДСТУ  ISO 14011‐97. Настанови щодо здійснення екологічного 

аудиту. Процедура аудиту. Аудит систем управління навколишнім 
середовищем. 

Таблиця 5.2
Стандарти системи охорони природи
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ДСТУ  ISO 14012‐97. Настанови щодо здійснення екологічного 
аудиту. 
Класифікаційні вимоги до аудиторів з екології. 

ДСТУ ISO 14031:2004. Настанови щодо оцінювання екологічної 
характеристики. 

ДСТУ ISO 14032:2004. Приклади оцінювання екологічної хара‐
ктеристики. 

ДСТУ ISO 14040. Оцінка життєвого циклу. Принципи і струк‐
тура. 

ДСТУ  ISO  14041:2004.  Оцінювання  життєвого  циклу.  Визна‐
чення цілі і сфери застосування інвентаризації. 

ДСТУ  ISO 14049:2004. Оцінювання життєвого циклу. Прикла‐
ди використання. 

ДСТУ  ISO 14050:2004. Оцінювання життєвого циклу. Словник 
термінів.  

Міждержавні 
ГОСТ 17.0.0.01‐76. Система стандартов в области охраны при‐

роды и улучшения использования природных ресурсов. Основные 
положения.  

ГОСТ  17.0.0.02‐79.  Охрана  природі.  Метрологическое  обеспе‐
чение  контроля  загрязненности  атмосферы,  поверхностных  вод  и 
почвы. Основные положення. 

ГОСТ  17.0.0.04‐90.  Экологический  паспорт  промышленного 
предприятия. Основные положения. 

ГОСТ 17.6.1.01‐83. Охрана и защита лесов. Термины и опреде‐
ления. 

ГОСТ 17.6.3.01‐78. Флора. Охрана и рациональное использова‐
ние лесов, зеленых зон городов. Общие требования. 

ГОСТ 17.8.01‐86. Ландшафты. Термины и определения. 
ГОСТ 17.8.1.02‐88. Ландшафты. Классификация. 
ГОСТ  20286‐90.  Загрязнение  радиоактивное  и  дезактивация. 

Термины и определения. 
ГОСТ 25916‐83. Ресурсы вторичные. Термины и определения. 
Ці стандарти можуть застосовувати будь‐які організації, орга‐

ни, підприємства, установи, які бажають впровадити, підтримувати 
і  вдосконалювати  систему  управління  навколишнім  середовищем; 
надати  докази  іншим  зацікавленим  сторонам  про  таку  відповід‐
ність;  провести  сертифікацію/реєстрацію  системи  управління  на‐
вколишнім  середовищем  на  відповідність  цій моделі;  декларувати 
відповідність  своєї  діяльності,  продукції  чи  послуг  вимогам  цього 
стандарту.  Стандарти  поширюються  на  організації,  що  функціо‐
нують  на  території України,  незалежно  від форм  власності  і  видів 
діяльності, та на органи із сертифікації/реєстрації. 
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Стислий зміст найбільш важливих стандартів цієї групи нада‐
ється далі. 

 
5.2. Система стандартів з управління навколишнім  
середовищем 
 
Навколишнє  середовище  –  середовище,  в  якому  функціонує 

організація,  включаючи  повітря,  воду,  ґрунт,  природні 
ресурси,  флору,  фауну,  людей,  а  також  взаємозвʹязки 
між ними (за ДСТУ ISO 14001).  

Система управління навколишнім середовищем суттєво важ‐
лива  для  забезпечення  спроможності  організацій  визначати  свої 
екологічні  цілі  та  досягати  їх,  а  також для  забезпечення постійної 
відповідності діяльності, продукції чи послуг національним та між‐
народним  вимогам.  Система  управління  навколишнім  середови‐
щем є невідʹємною частиною системи загального управління в ме‐
жах організації. Структура, обовʹязки, досвід, технічні правила, ме‐
тодики, процеси  і ресурси для реалізації екологічної політики, ці‐
лей  та  завдань  повинні  бути  скоординовані  із  зусиллями  в  інших 
сферах (наприклад, стосовно управління процесами чи виробницт‐
вом, управління фінансами, забезпечення якості, техніки безпеки та 
охорони здоровʹя на робочих місцях). 

До головних принципів системи управління навколишнім се‐
редовищем належать такі: 

1) визнання того, що управління навколишнім середовищем є 
одним з найвищих пріоритетів; 

2) ідентифікація  відповідних  законодавчих  вимог  і  екологіч‐
них  аспектів,  звʹязаних  із  діяльністю  організації,  її  продукцією  чи 
послугами; 

3) сприяння  плануванню  природоохоронних  заходів  на  всіх 
стадіях життєвого циклу продукції чи процесу; 

4) оцінювання  відповідності  екологічних  характеристик  фун‐
кціонування організації її екологічній політиці, цілям та завданням 
і пошук шляхів їх поліпшення; 

5) впровадження процесу управління для удосконалення сис‐
теми  та  поліпшення  звʹязаних  з  цим  екологічних  характеристик 
функціонування. Управління навколишнім середовищем регламен‐
тується стандартами ISO серія 14000: ISO 14001, ISO 14004, ISO 14011, 
ISO 14012, ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043. 

Перелічені  стандарти містять  ті  самі  загальні  принципи  сис‐
теми управління, що і стандарти ДСТУ ISO серії 9000. Отже, органі‐
зації можуть застосовувати діючу систему управління,  яка відпові‐
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дає чи не суперечить стандартам ДСТУ  ISO  серії 9000,  як базу для 
своєї  системи  управління  навколишнім  середовищем.  Однак  слід 
розуміти, що застосування елементів системи управління може рі‐
знитися  через  цілі  і  кола  зацікавлених  сторін.  Водночас  системи 
якості мають справу, насамперед, з потребами споживачів, системи 
управління навколишнім середовищем мають справу з потребами 
широкого кола зацікавлених сторін та  із зростаючою зацікавленіс‐
тю суспільства в охороні та поліпшенні стану навколишнього сере‐
довища. 

Склад  елементів  системи  управління навколишнім  середови‐
щем та вимоги до  її функціонування згідно  із ДСТУ  ISO 14001. Він 
стосується  тих  екологічних  аспектів,  які  організація може  контро‐
лювати  і  на  які  вона  може  впливати.  Ключові  слова:  навколишнє 
середовище,  охорона  навколишнього  середовища,  управління, 
управління  навколишнім  середовищем,  склад  та  опис  елементів, 
використання, загальні умови. Зміст стандарту: визначення; вимоги 
до  системи  управління  навколишнім  середовищем;  впровадження 
та функціонування; контроль та коригувальні дії;  інформаційні до‐
кументи,  аудит  системи  управління  навколишнім  середовищем; 
аналіз з боку керівництва. 

Загальні настанови щодо принципів управління, систем та за‐
собів забезпечення згідно  із ДСТУ  ISO 14004. Стандарт установлює 
принципи  та  загальні  положення  щодо  розроблення  та  впрова‐
дження системи управління навколишнім середовищем, а також її 
координації  з  іншими  системами  управління.  Зміст  стандарту: 
принципи  та  елементи  системи  управління  навколишнім  середо‐
вищем;  планування;  ідентифікація  екологічних  аспектів  і  оціню‐
вання повʹязаних з ними впливів на навколишнє середовище, внут‐
рішні  критерії  ефективності  функціонування,  екологічні  цілі  та 
програми  управління  навколишнім  середовищем;  впровадження; 
заходи щодо забезпечення функціонування; вимірювання та оціню‐
вання; аналіз системи управління навколишнім середовищем, пос‐
тійне вдосконалення. 

Модель  системи  управління  навколишнім  середовищем,  що 
наводиться в стандарті, дає загальне уявлення про організацію, яка 
визнає наведені вище принципи. З головних питань у стандарті на‐
дається практична допомога: 

1) з первинного екологічного аналізу: першим важливим кроком 
є складання переліку сфер та обʹєктів, що підлягають аналізу. Сюди 
можуть  входити:  види  діяльності  організації,  конкретні  роботи  чи 
конкретний виробничий обʹєкт. 

2) з  екологічної  політики:  установлення  зобовʹязань  щодо:  мі‐
німізації будь‐яких несприятливих впливів на навколишнє середо‐
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вище;  розроблення  методик  оцінювання  екологічних  характерис‐
тик і відповідних показників; втілення в життя концепції життєвого 
циклу;  проектування  продукції  таким  чином,  щоб  мінімізувати  її 
впливи на навколишнє середовище під час виробництва,  викорис‐
тання та видалення; запобігання забрудненню, зменшення відходів 
та  споживання  ресурсів  (матеріалів,  палива  та  енергії),  а  також 
здійснення рекуперації та рециркуляції відходів як альтернативи їх 
видаленню, якщо це можливо з точки зору технології. 

3) з цілей та завдань: зменшення відходів та раціональне вико‐
ристання  ресурсів,  запобігання  їх  виснаженню;  зменшення  чи  не‐
допущення скидання та викидання забруднювальних речовин у на‐
вколишнє середовище; контролю за впливом на навколишнє сере‐
довище  сировини  та матеріалів;  рівень показників  екологічних  ха‐
рактеристик  –  кількість  викидів,  кількість  екологічно  небезпечних 
ситуацій; кількість екологічно небезпечних аварій; кількість кіломе‐
трів пробігу транспортних засобів на одиницю продукції; кількість 
конкретних  забруднювальних  речовин;  частка  інвестицій,  призна‐
чених  для  охорони  навколишнього  середовища,  кількість  поданих 
позовів; території, залишені під ареали живої природи. 

Словник термінів з екологічного керування згідно із ДСТУ ISO 
14050.  Стандарт  містить  терміни  та  визначення,  які  відповідають 
прийнятим у міжнародній практиці. Зміст стандарту: сфера засто‐
сування,  нормативні  посилання,  терміни  та  визначення  понять  – 
екологічний аспект як елемент діяльності, продукції чи послуг ор‐
ганізації,  який  може  взаємодіяти  з  довкіллям;  екологічний  аудит; 
екологічний  вплив;  екологічна  мета;  екологічна  характеристика 
тощо. 

 
5.3. Система стандартів з якості об’єктів природного  
середовища 
 
Ця система стандартів встановлює правила визначення забру‐

днювальних  речовин,  методи  відбору  проб,  апаратуру  і  реактиви, 
прилади  для  вимірювання  параметрів  середовища,  проведення 
аналізу,  обробку  результатів  та  документацію  для  реєстрації  ре‐
зультатів;  встановлює  терміни,  характеристики  і  настанови  щодо 
вимірювання  якості  повітря,  води,  ґрунтів;  розроблює  правила  і 
вимоги щодо якості, розглядає якість  взагалі,  атмосферу довкілля, 
повітря  всередині  приміщення,  атмосферу  робочої  зони,  викиди 
стаціонарних джерел  і  викиди двигунів транспортних засобів;  дос‐
ліджує фізичні  і біологічні властивості  води;  хімічні характеристи‐
ки ґрунтів, фізичні, біологічні і гідрологічні властивості ґрунтів. 
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Стандарти з якості атмосфери 
Якість атмосфери – це сукупність властивостей атмосфери, із 

визначення ступеня впливу фізичних, хімічних та біоло‐
гічних факторів на людей, рослинний і тваринний світ, а 
також на матеріали, конструкції і довкілля загалом. 

Атмосферне повітря лише умовно можна вважати невичерп‐
ним природним ресурсом.  Річ  у  тім, що повітря  необхідне  тільки 
певної  якості,  а  під  впливом  антропогенної  діяльності  хімічний 
склад та фізичні властивості повітря дедалі погіршуються. На Землі 
вже практично не залишилося місця, де б повітря зберегло свої по‐
чаткові чистоту та якість, а в деяких промислових зонах стан атмо‐
сфери вже просто загрозливий для навколишнього середовища. 

Забруднення атмосфери відбувається як природним, так і ан‐
тропогенним шляхами. Природне забруднення атмосфери відбува‐
ється через надходження до неї вулканічного газу, природного пи‐
лу, спорів грибів, різних мікроорганізмів, пилок рослин тощо. Ан‐
тропогенне  забруднення  атмосфери  –  це  наслідок  непродуманої 
виробничої  діяльності  людини.  Взагалі,  забрудненістю  атмосфери 
називають несприятливі зміни стану атмосферного повітря, цілком 
або частково зумовлені діяльністю людини. Шкідливі речовини, що 
потрапляють в атмосферу від промислових і сільськогосподарських 
підприємств,  енергетичних  установок,  транспортних  засобів,  роз‐
чиняються  у  повітрі  та  переносяться  рухомими потоками повітря 
на великі відстані. Розсіювання забруднень призводить до знижен‐
ня концентрації шкідливих речовин у зонах їх викиду та до одноча‐
сного збільшення площ із забрудненим повітрям. 

Найбільшими джерелами забруднення атмосферного повітря 
є великі промислові підприємства, особливо металургійні, хімічні і 
нафтохімічні, будівельних матеріалів, електростанції, котельні, тоб‐
то ті галузі економіки, де використовується величезна кількість па‐
лива.  Значні  обсяги  забруднювальних  речовин  надходять  у  атмос‐
ферне повітря і від роботи транспортних засобів. 

Якість атмосфери регламентується за стандартами, в яких розг‐
лядаються показники якості атмосферного повітря за станом забруд‐
нення, правила контролю якості повітря населених пунктів тощо. 

Система стандартів з якості атмосферного повітря 
 Державні і міжнародні 
ДСТУ ISO 4226:2004 ISO 4226:1993. Якість повітря. Загальні по‐

ложення. Одиниці вимірювання. 
ДСТУ ISO 6879‐2003 ISO 6879:1995. Якість повітря. Характерис‐

тики і настанови щодо вимірювання якості повітря. 
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ДСТУ  ISO  7168‐1‐2003  ISO  7168‐1:1999.  Якість  повітря.  Обмін 
даними. Частина 1. Загальний формат даних 

ДСТУ  ISO  7168‐2‐2003  ISO  7168‐2‐1999.  Якість  повітря.  Обмін 
даними. Частина 2. Стислий формат даних. 

ДСТУ  ISO 7708‐2003  ISO 7708:1995. Визначення розміру фрак‐
цій  під  час  відбирання  проб  частинок,  які  впливають  на  здоровʹя 
людини. 

ISO 1000:1992. Одиниці СІ, рекомендації по використанню. 
ISO  3534‐1:1993.  Статистичні  дані.  Глосарій  та  символи.  Час‐

тина 1. Вірогідність та загальні статистичні терміни. 
Міждержавні і європейські 
ГОСТ 17.2.1.01‐76. Атмосфера. Классификация выбросов по сос‐

таву. 
ГОСТ 17.2.1.03‐84. Атмосфера.  Термины и определения конт‐

роля загрязнения. 
ГОСТ  17.2.1.04‐77.  Источники  и  метеорологические  факторы 

загрязнения. Термины и определения. 
ГОСТ 17.2.3.01‐86 СТ СЭВ 1925‐79. Атмосфера.  Правила  контроля 

качества воздуха населенных пунктов. 
ГОСТ  17.2.3.02‐78.  Правила  установления  допустимих  выбро‐

сов вредных веществ промышленными предприятиями. 
ГОСТ 30494‐96. Параметри микроклимата в помещениях. 
Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкрит‐

тя теми.  
Терміни  й показники  якості  повітря  згідно  із  ГОСТ  17.2.1.03. 

Стандарт розглядає терміни й визначення контролю забруднення, 
показники якості атмосферного повітря за станом забруднення: по‐
казник  забруднення,  єдиний показник,  комплексний показник  за‐
бруднення,  середній рівень забруднення по містах,  галузях проми‐
словості, концентрація домішок в атмосфері, приземна концентра‐
ція  домішок,  разова,  максимальна,  середньодобова  концентрація 
домішок в атмосфері, середньомісячна, середньорічна, фонова кон‐
центрація домішок в атмосфері, орієнтовний безпечний рівень за‐
бруднювальної атмосферу речовини. 

Характеристики і настанови щодо вимірювання якості повітря 
згідно  із  ДСТУ  ISO  6879,  ISO  6879  і  ISO  3534‐1.  Стандарти  визна‐
чають  умови  та  використовувані  характеристики,  що  стосуються 
методів  визначання якості повітря. Величини робочих характерис‐
тик,  визначені  згідно  із  звʹязаними серіями методів  випробовуван‐
ня,  призначених  для  того,  щоб  визначити,  наскільки  відповідний 
метод оцінювання якості повітря прийнятний у конкретному випа‐
дку. Зміст стандартів: для визначання робочих характеристик вико‐
ристовують три терміни, що є базовими в процесі вимірювання, а 
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саме:  величина, що характеризує якість повітря,  вихідний сигнал  і 
виміряне значення. Настанови: показник якості повітря, проба по‐
вітря, нульовий показ,  відмова, системи, вимірний складник,  вимі‐
ряне значення, вихідний сигнал, еталонний матеріал. Робочі харак‐
теристики:  точність,  відхилення,  калібрувальна  функція,  межа  ви‐
рішення, межа чутливості, стабільність, період роботи, строк робо‐
ти,  точність,  повторність  тощо.  Ключові  слова:  повітря,  якість,  ви‐
мірювання, характеристика, виконування, визначання, словник. 

Одиниці вимірювання якості повітря згідно із ДСТУ ISO 4226, 
ISO 4226  і  ISO 1000  визначають одиниці та  символи,  які  застосову‐
ють під час підготовки результатів дослідження якості повітря з по‐
силанням на Міжнародну  систему одиниць – Одиниці СІ  та реко‐
мендації  з  використання  десятинних  кратних  та  часткових  від них 
та деяких  інших одиниць. Зміст стандартів: розглядаються основні 
одиниці вимірювання речовин: для газів та пару за показниками – 
обʹємної частки і масової концентрації основних компонентів, газо‐
подібних  забруднювальних  речовин; для  часток  за  показниками  – 
масової концентрації завислих речовин, розміру часток, атмосфер‐
ного пилу,  біологічних,  мікробіологічних  та  інших  завислих  речо‐
вин; для одиниць вимірювання стану газу за показниками – термо‐
динамічної температури, тиску, відносної вологості; для метеороло‐
гічних показників – швидкості і напрямку вітру,  інтенсивності опа‐
дів, освітлення, атмосферного тиску. 

Правила контролю якості повітря населених пунктів згідно із 
ГОСТ 17.2.3.01 і СТ СЭВ 1925. Стандарти встановлюють правила ко‐
нтролю  якості  повітря населених пунктів  –  якості  повітря  селітеб‐
них  територій  існуючих  населених  пунктів  і  які  тільки  забудову‐
ються.  Зміст  стандарту:  організація  контролю  встановлення  трьох 
категорій постів спостереження за забрудненням атмосфери: стаці‐
онарний,  маршрутний,  пересувний  (підфакельний);  розміщення  і 
кількість постів спостереження, програма і терміни спостереження; 
відбір проб,  характеристика  забруднення  атмосфери –  концентра‐
ція домішок (разова, середньодобова, середньомісячна, середньорі‐
чна), правила їх розрахунку. 

Стандарти з якості водних обʹєктів 
Якість  води – це характеристика  її  складу  і  властивостей,  яка 

визначає придатність для конкретних видів використання. 
Згідно  з  Водним  кодексом  України,  оцінювання  якості  води 

здійснюється на основі нормативів екологічної безпеки водокорис‐
тування та екологічних нормативів водних обʹєктів. Чинні нормати‐
ви дають змогу оцінювати якість води, яку використовують для ко‐
мунально‐побутового,  господарсько‐питного  і  рибогосподарського 
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використання.  Забезпечення  водою  належної  кількості  та  якості  є 
однією з найважливіших проблем і має глобальне значення. 

Якість водних обʹєктів –  це  сукупність  властивостей води  за 
визначенням  ступеня  впливу  фізико‐хімічних  та  біо‐
логічних факторів на людей, рослинний і тваринний світ 
та довкілля загалом. 

Регламентується за стандартами, в яких розглядаються основ‐
ні терміни та визначання, правила контролю якості води водойм  і 
водотоків, правила вибору, оцінювання якості джерел центрально‐
го господарсько‐питного водопостачання, гігієнічні вимоги та конт‐
роль за якістю питної води, правила контролю якості морських вод 
тощо. 

Серед  забруднень  розрізняють фізичне,  хімічне,  біологічне й 
теплове. 

Фізичне  забруднення  води  відбувається  внаслідок  нагрома‐
дження в ній нерозчинних домішок – піску, глини, мулу як резуль‐
тат  змивання дощовими  водами  з розораних ділянок  (полів),  над‐
ходження суспензій з підприємств гірничодобувної промисловості, 
потрапляння пилу, що переноситься вітром у суху погоду тощо. 

Хімічне забруднення води відбувається через надходження у во‐
дойми зі стічними водами різних шкідливих домішок неорганічно‐
го  (кислоти, луги, мінеральні солі, мінеральні добрива)  та органіч‐
ного (нафта й нафтопродукти, мийні засоби, органічні добрива то‐
що)  складу. Шкідлива дія  токсичних речовин, що потрапляють до 
водойм, посилюється за рахунок так званого кумулятивного ефекту 
(прогресуюче збільшення вмісту шкідливих сполук у кожній насту‐
пній ланці трофічного ланцюга). 

Біологічне забруднення водойм полягає у надходженні до них із 
стічними  водами  різних  мікроорганізмів  (бактерій,  вірусів),  спор 
грибів,  яєць  гельмінтів  і  т.д.,  багато  з  яких  є  хвороботворними для 
людини,  тварин  і  рослин.  Серед  біологічних  забруднювачів  перше 
місце посідають комунально‐побутові стоки, а також стоки мʹясоко‐
мбінатів, підприємств з обробки шкур, деревообробних комбінатів. 

Теплове  забруднення  води  відбувається  внаслідок  спускання  у 
водойми підігрітих вод від ТЕС, АЕС та інших‐енергетичних обʹєк‐
тів. Тепла вода змінює термічні та біологічні режими водойм і шкі‐
дливо впливає на їхніх мешканців. 

Основні стандарти з якості водних обʹєктів 
Державні, міжнародні і європейські 
ДСТУ ISO 5667‐3‐2001 ISO 5667‐3:1994. Якість води. Відбір проб. 

Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами.  
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ДСТУ ISO 6107‐1:2004 ISO 6107‐1:1996. Якість води. Словник те‐
рмінів. Частина 1. 

ДСТУ 4107‐2002 ISO 5667‐16:1998. Якість води. Відбір проб. Ча‐
стина 16. Настанови з біотестування. 

ДСТУ ЕN 1420‐1:2004 ЕN 1420‐1:1999. Визначення впливу орга‐
нічних речовин на якість води, призначеної для споживання люди‐
ною. Оцінювання води в трубопровідних системах на запах. Части‐
на 1. Метод випробування. 

ДСТУ  3041‐95.  Використання  і  охорона  води.  Терміни  та  ви‐
значення 

ДСТУ 3928‐99. Токсикологія води. Терміни та визначення. 
Міждержавні і європейські 
ГОСТ 8.556‐91 ГСИ. Методики определения состава и свойств 

проб вод. Общие требования к разработке. 
ГОСТ 17.1.1.01‐77. Использование и охрана  вод. Основные  те‐

рмины и определения. 
ГОСТ 17.1.1.02‐77. Классификация водных объектов. 
ГОСТ 17.1.1.03‐86. Классификация водопользований. 
ГОСТ  17.1.1.04‐80.  Классификация  подземных  вод  по  целям 

водопользования. 
ГОСТ  17.1.2.03‐90.  Критерии и показатели  качества  воды  для 

орошения. 
ГОСТ 17.1.3.04‐82. Общие требования к охране поверхностных 

и подземных вод от загрязнения пестицидами. 
ГОСТ 17.1.3.06‐82. Общие требования к охране подземных вод. 
ГОСТ 17.1.3.07‐82. Правила  контроля качества  воды  водоемов 

и водотоков. 
ГОСТ 17.1.3.08‐82. Правила контроля качества морских вод. 
ГОСТ 17.4.3.05‐86. Требования к сточным водам и их осадкам 

для орошения и удобрения. 
ГОСТ 2761‐84. Правила выбора и оценка качества источников 

центра‐ лизованного хозяйственно‐питьевого водоснабжения. 
ГОСТ  24481‐80.  Вода  хозяйственно‐питьевого  и  промышлен‐

ного  водоснабжения. Методы  химического  анализа.  Отбор,  хране‐
ние и транспортирование проб. 

ГОСТ 27065‐86.  Качество вод. Термины и определения. 
ГОСТ  30813‐2002  та  ІСО  6107‐1‐8‐96.  Вода  и  водоподготовка. 

Термины и определения. 
Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкрит‐

тя теми. 
Класифікація  водних  обʹєктів  та  водокористувачів  згідно  із 

ГОСТ 17.1.1.02, ГОСТ 1.1.03, ГОСТ 17.1.1.04. Стандарти розглядають 
класифікацію водних обʹєктів за ГОСТ 17.1.1.02, класифікацію водо‐
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користувачів  за  ГОСТ  17.1.1.03,  класифікацію підземних  вод  за  ці‐
лями водокористування за ГОСТ 17.1.1.04. 

Правила охорони і загальні вимоги до охорони води природ‐
них джерел згідно  із ГОСТ 17.1.3.04, ГОСТ 17.1.3.06,  ГОСТ 17.1.3.07, 
ГОСТ 17.1.3.08. Стандарти розглядають загальні вимоги до охорони 
підземних вод, загальні вимоги до охорони поверхневих і підземних 
вод  від  забруднення  пестицидами,  правила  контролю  якості  води 
водойм  і  водотоків,  правила  контролю якості морських  вод.  Стан‐
дарт ГОСТ 17.1.3.08 встановлює правила контролю якості морських 
вод,  якості  води  морів  і  гирлового  узморʹя  річок  включаючи  їх 
крайні  створі  за фізичними,  хімічними  і  гідробіологічними показ‐
никами,  основні  терміни.  Зміст  стандарту:  призначення  і  розмі‐
щення  пунктів  контролю.  Програма  і  періодичність  проведення  
контролю. 

Терміни  та  визначання  якості  води  згідно  із  ДСТУ  ISO  6107, 
ДСТУ  3041,  ГОСТ  17.1.1.01,  ГОСТ  27065,  ГОСТ  30813  і  ИСО  6107. 
Стандарти розглядають терміни та визначання, основні показники 
якості, склад та властивості води,  її токсикологію. Зміст стандартів: 
стан водного обʹєкта, кадастр водний, регулювання якості води, зда‐
тність  води,  цвітіння  води,  евтрофування  води,  пункт  контролю 
якості води, автоматизована система контролю якості води, кількіс‐
ні  і  якісні  показники  відповідності  критеріям  природного  стану 
обʹєкта. 

Відбирання проб води і загальні технічні умови та методи ви‐
пробувань згідно із ДСТУ ISO 5667‐3, ДСТУ 3920, ДСТУ 3913, ГОСТ 
24481. Стандарти встановлюють правила контролю якості води во‐
дойм  і  водотоків,  включаючи гирлові ділянки річок за фізичними, 
хімічними і біологічними показниками, що здійснюється загально‐
державною  службою  спостереження  і  контролю  за  забрудненням 
обʹєктів природного середовища. 

Правила вибору джерел і оцінювання якості питної води згід‐
но із ДСТУ ЕN 1420‐1, ЕN 1420‐1, ГОСТ 2761, ГОСТ 24481. Стандарти 
встановлюють правила вибору джерел центрального господарсько‐
питного  водопостачання  в  інтересах  здоровʹя  населення,  гігієнічні 
вимоги і контроль за якістю питної води, гігієнічні вимоги з якості 
на  питну  воду  централізованої  системи  господарсько‐питного  во‐
допостачання. Зміст стандарту: склад та властивість води поверхне‐
вих джерел господарсько‐питного водопостачання;  гігієнічні вимо‐
ги, органолептичні і мікробіологічні показники води; концентрація 
хімічних речовин, що впливають на органолептичні властивості во‐
ди,  нормативи  органолептичних  властивостей  води  –  за  запахом, 
забарвленням,  смаком  і  присмаком,  мутністю;  контроль  за  якістю 
води; токсикологічні показники безпеки хімічного складу води; по‐
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казники якості — плаваючі домішки (речовини), запахи, присмаки, 
забарвлення, реакція, мінеральний склад, біохімічна потреба в кис‐
ні, бактеріальний склад, токсичні хімічні речовини: вимоги і норма‐
тиви; концентрація хімічних речовин, що зустрічаються в природ‐
них водах або додаються до води у процесі її обробки; санітарна ха‐
рактеристика  стану  водозабору;  програма  дослідження,  протокол 
дослідження. 

Критерії якості і технічні вимоги до природної води для про‐
мислових потреб згідно із ДСТУ 4004 і ДСТУ 3940, ГОСТ 17.1.2.03‐90. 
Стандарти розглядають  автоматизовані  системи контролю стічних 
вод, їх типи та основні вимоги; біологічні сигналізатори токсичності 
природних та стічних вод; аналізатори складу та властивостей води; 
критерії якості та загальні технічні вимоги і методи випробувань. 

Стандарти з якості ґрунтів 
Якість ґрунтів – це сукупність фізико‐хімічних  і біологічних 

властивостей  ґрунтів,  що  визначають  їх  безпечність  з 
огляду на епідеміологічний і гігієнічний стан.  

Визначається  якість  ґрунтів  за  показниками  їх  санітарного 
стану  та  комплексу  критеріїв  (санітарно‐хімічних  і  санітарно‐
мікробіологічних). За словами академіка В.І. Вернадського,  ґрунт є 
основою  організації  біосфери.  Географи  називають  ґрунт  дзерка‐
лом, фокусом ландшафту. У ґрунті взаємодіють всі компоненти бі‐
осфери, поєднуючись, формують там складну полігенетичну біоко‐
сну систему. Ґрунти є важливим та незамінним природним ресур‐
сом і головним завданням діяльності людини є підтримка здатності 
ґрунтів до самовідновлення у процесі ґрунтоутворення. 

Забруднення ґрунтів відбувається як природним шляхом, так і 
як результат  антропогенної діяльності. Антропогенне  забруднення 
ґрунтів трапляється внаслідок діяльності різних галузей промисло‐
вості  та  сільського  господарства,  транспорту,  військової діяльності, 
енергетики  та  комунально‐побутових  господарств.  За  величиною 
зон та рівнем забруднення ґрунтів забруднення поділяють на фоно‐
ве, локальне, регіональне, глобальне. 

Найбільш  небезпечними  для  ґрунтів  є  хімічне  забруднення, 
ерозія, засолення. Внаслідок внесення високих доз мінеральних до‐
брив  ґрунт  забруднюється  баластними  речовинами  –  хлоридами, 
сульфатами. Пестициди пригнічують біологічну активність ґрунтів, 
знищують потрібні мікроорганізми, червʹяків, зменшують природ‐
ну родючість. Площа земель, забруднена залишками отрутохіміка‐
тів, сягає 13 млн га. Ґрунти також забруднюються відпрацьованими 
газами  тракторів,  комбайнів,  автомобілів,  мастилами  та  пальним, 
які з них виливаються під час роботи на полях. У ґрунт потрапля‐
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ють  і  техногенні  забруднювачі  від  промислових підприємств  –  су‐
льфати, окиси азоту, важкі метали (нікель, свинець, хром, кобальт, 
ванадій  тощо)  та  інші  сполуки.  Негатив  мають  і  такі  важливі  для 
сільського  господарства  роботи  як  зрошення  та  осушення  земель. 
Зрошувані  землі  дають  близько  30%  продукції  рослинництва,  але 
створення водойм і зрошення великої території призводять до під‐
няття ґрунтових вод і зміни їхнього хімічного складу. Виникає засо‐
лення ґрунтів, заболочування, підвищується сейсмічність території. 

За ступенем забруднення ґрунти поділяються на сильно, серед‐
ньо та  слабозабруднені. У  сильнозабруднених  ґрунтах кількість  за‐
бруднювальних речовин у кілька разів перевищує ГДК. Вони мають 
низьку біологічну продуктивність та  істотні зміни фізико‐хімічних, 
хімічних та біологічних властивостей, внаслідок чого вміст хімічних 
речовин у вирощуваних культурах перевищує встановлені норми. У 
середньозабруднених  ґрунтах  перевищення  ГДК  незначне,  що  не 
призводить до помітних змін його властивостей. У слабозабрудне‐
них  ґрунтах  вміст  хімічних  речовин  не  перевищує  ГДК,  але  пере‐
вищує фонову концентрацію. 

Якість ґрунтів регламентується за стандартами, в яких розгля‐
даються номенклатура показників санітарного стану ґрунту, методи 
відбирання і підготовки проб для хімічного, бактеріологічного і ге‐
льмінтологічного аналізу тощо. 

Основні стандарти з якості ґрунту 
Державні і міжнародні 
ДСТУ 3866‐99.  Класифікація  ґрунтів  за  ступенем  вторинної 

солонцюватості. 
ДСТУ 3980‐2000.  Ґрунти. Фізико‐хімія ґрунтів. Терміни та 

визначення. 
ДСТУ 4287:2004. Якість ґрунту. Відбирання проб. 
ДСТУ 4288:2004. Якість ґрунту. Паспорт ґрунту. 
ДСТУ 4362:2004. Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів. 
ДСТУ  ISO 10381‐6‐2001  ISO 10381‐6:1993. Відбір проб. Частина 

6.  Настанови щодо  відбору,  оброблення  та  зберігання  грунту  для 
дослідження аеробних мікробіологічних процесів у лабораторії. 

ДСТУ ISO 10390‐2001 ISO 10390:1994. Якість ґрунту. Визначання 
рН.  

ДСТУ  ISO  11074‐1:2004  ISO  11074‐1:1996.  Якість  ґрунту.  Слов‐
ник термінів. Частина 1. Забруднення та охорона ґрунтів. 

ДСТУ  ISO  11074‐2:2004  ISO  11074‐2:1998.  Якість  ґрунту.  Слов‐
ник термінів. Частина 2. Пробовідбирання. 

ДСТУ  ISO 11074‐4:2004.  Якість  ґрунту. Словник  термінів. Час‐
тина 4. Відновлювання ґрунтів та ділянок. 
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ДСТУ  ISO  11259:2004  ISO  11259:1998.  Якість  ґрунту.  Спроще‐
ний опис ґрунту. 

ДСТУ ISO 11266‐2001 ISO 11266:1994. Настанови щодо лабора‐
торного випробовування біодеградації органічних хімічних речовин 
у ґрунті в аеробних умовах. 

ДСТУ  ISO 11269‐2‐2002.  Визначення дії  забрудників на флору 
ґрунту. 

ISO  11269‐2:1995.  Частина  2.  Вплив  хімічних  речовин  на  про‐
ростання та ріст вищих рослин. 

ДСТУ ISO 15176:2004 ISO 15176:2002. Характеристика вийнятих 
ґрунтів та інших ґрунтових матеріалів, призначених для вторинно‐
го використання. 

ДСТУ ISO 15709:2004  ISO 15709:2002. Ґрунтова вода та ненаси‐
чена зона. Визначення, позначення та теорія. 

Міждержавні і європейські 
ГОСТ  17  4.1.02‐83.  Почвы.  Классификация  химических  ве‐

ществ для контроля загрязнения. 
ГОСТ 17.4.2.01‐81 СТ СЭВ 4470‐84. Почвы. Номенклатура пока‐

зателей санитарного состояния. 
ГОСТ  17.4.3.02‐85.  Требования  к  охране  плодородного  слоя 

почвы при производстве земляных работ. 
ГОСТ 17.4.3.03‐85. Почвы. Требования к методам определения 

загрязняющих веществ. 
ГОСТ  17.4.3.06‐86.  Общие  требования  к  классификации  почв 

по влиянию на них химических загрязняющих веществ. 
ГОСТ 17.4.4.02‐84. Методы отбора и подготовки проб для хи‐

мического, бактериологического, гельминтологического анализа. 
ГОСТ 17.4.4.03‐86. Метод определения потенциальной опасно‐

сти эрозии под воздействием дождей. 
ГОСТ  17.5.1.06‐84.  Охрана  природы.  Земли.  Классификация 

малопродуктивных угодий для землевания. 
ГОСТ  17.5.4.01‐84.  Метод  определения  рН  водной  вытяжки 

вскрышных и вмещающих пород. 
ГОСТ 25100‐95. Почвы. Классификация. 
ГОСТ 26212‐91. Почвы. Определение гидролитической кисло‐

тности. 
ГОСТ 26244‐84. Обработка почвы предпосевная. Требования к 

качеству и методы определения. 
ГОСТ  26483‐85.  Почвы.  Приготовление  солевой  витяжки  и 

определение ее рН по методу ЦИНАО. 
ГОСТ 27593‐88.  Почвы. Термины и определения. 
Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкрит‐

тя теми. 
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Терміни  та  визначення  якості  ґрунтів  згідно  із  ДСТУ  3980, 
ДСТУ  ISO 11074,  ГОСТ 27593. Стандарти установлюють терміни та 
визначення основних понять, які характеризують ґрунти – природ‐
ні,  в  сільськогосподарському  використанні  та  змінені  іншими  ан‐
тропогенними діями – щодо фізико‐хімічних властивостей і показ‐
ників;  поняття  про  забруднення  та  охорону  ґрунтів,  пробовідби‐
рання,  відновлення  ґрунтів  та ділянок. Зміст  стандартів:  галузь  ви‐
користання, основні положення, загальні поняття – ґрунт, фаза ґру‐
нту, фазовий склад ґрунту, витяжка з ґрунту; хімічна термодинамі‐
ка  ґрунтів  –  хімічна  реакція  у  ґрунті,  хімічний  компонент  ґрунту, 
термодинамічна система ґрунту,  термодинамічні нормальні умови 
в ґрунті, потенціал хімічної реакції в ґрунті, енергія термодинаміч‐
ної системи ґрунту; буферні властивості ґрунтів – буферність ґрун‐
ту,  окисно‐відновна буферність  ґрунту,  гідробуферність  ґрунту; фі‐
зико‐хімічні характеристики ґрунтів – кислотність та лужність ґру‐
нту, вбирна здатність ґрунту, насиченість ґрунту основами, ємність 
вбирання ґрунту; ґрунтові колоїди – колоїди ґрунту, мінеральні ко‐
лоїди  ґрунту,  органічні  колоїди  ґрунту,  електрокінетичний  потен‐
ціал ґрунтової частки тощо. 

Паспорт та класифікація  ґрунтів  і хімічних речовин для конт‐
ролю  забруднення  згідно  із ДСТУ  3866,  ДСТУ  4288,  ГОСТ  17.4.1.02, 
ГОСТ 17.4.3.03, ГОСТ 17.4.3.06, ГОСТ 17.5.1.06, ГОСТ 25100. Стандарти 
встановлюють  загальні  вимоги до  складання паспорта  ґрунту окре‐
мої  ґрунтової  відміни,  визначають  основні  показники  його  ро‐
дючості для контролю за станом ґрунтів, охорони від деградації, під‐
вищення їх родючості та раціонального використання і загальні ви‐
моги до класифікації  ґрунтів за вплив на них хімічних забруднюва‐
льних  речовин,  класифікація  малопродуктивних  угідь  для  землю‐
вання. Зміст стандартів: сфера застосування, нормативні посилання, 
загальні положення, правила та порядок проведення робіт з паспо‐
ртизації, класифікаційна належність  ґрунту, профільна характерис‐
тика  ґрунту,  агрохімічна  характеристика  орного шару  ґрунту,  сані‐
тарний стан ґрунту; характеристики місцезнаходження ґрунту – гео‐
графічні координати, адміністративне підпорядкування, землекори‐
стувач,  вид  діяльності,  номер  земельної  ділянки,  площа  земельної 
ділянки,  площа  ґрунтового  виділу,  морфологічний  тип  рельєфу, 
форма схилу, крутизна схилу, градус, експозиція схилу тощо. 

Показники  родючості  ґрунтів  згідно  із  ДСТУ  4362.  Стандарт 
установлює показники родючості ґрунтів земельних ділянок сільсь‐
когосподарського призначення. Положення цього стандарту мають 
застосовувати усі субʹєкти господарювання, щоб визначити та про‐
контролювати  стан  родючості  ґрунтів,  якість  земельної  ділянки, 
придатність земель для різних способів використання під час моні‐
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торингу  та  агрохімічної  паспортизації  земель  сільськогосподарсь‐
кого  призначення,  а  також  створення  ґрунтово‐агрохімічних  баз 
даних. Стандарт призначено також для використання в роботі ор‐
ганів  виконавчої  влади з питань земельних ресурсів, охорони при‐
родного довкілля, аграрної політики та власниками землі й земле‐
користувачами.  Зміст  стандарту:  сфера  застосування,  нормативні 
посилання, терміни та визначення понять, загальні положення, по‐
казники родючості ґрунтів. 

Номенклатура  показників  санітарного  стану  ґрунтів  згідно  із 
ГОСТ 17.4.2.01 і СТ СЗВ 4470. Стандарти розглядають номенклатуру 
показників санітарного стану ґрунтів – санітарне число, амонійний 
азот, нітратний азот, хлориди, рН, пестициди, важкі метали, нафта 
і нафтопродукти, сірчисті сполуки, канцерогенні речовини, радіоа‐
ктивні  речовини,  макро‐  і  мікрохімічні  добрива,  термофільні  бак‐
терії, клострідіум перфрінгес, патогенні мікроорганізми, яйця і ли‐
чинки гельмінтів, личинки і лялечки синантропних мух, види зем‐
леволодінь,  для яких є обовʹязковим застосування показників  сані‐
тарного стану ґрунтів – землі населених пунктів, курортів і зон від‐
починку,  зон санітарної охорони, джерел водопостачання,  санітар‐
но‐захисних зон підприємств, транспортних земель, сільськогоспо‐
дарських  угідь,  лісових  угідь;  основні  терміни  –  санітарна  охорона 
ґрунтів, санітарний стан ґрунтів, показники санітарного стану ґрун‐
тів, термофільні бактерії, клострідіум перфрінгес, гельмінти, синан‐
тропні мухи. 

Відбирання  і  підготовка  проб  згідно  із  ДСТУ  4287,  ГОСТ 
17.4.4.02.  Стандарти  встановлюють  правила,  послідовність  і  наста‐
нови  щодо  відбору,  оброблення  та  зберігання  ґрунту  для  дослі‐
дження аеробних мікробіологічних процесів у лабораторії, методи 
відбирання і підготовки проб для хімічного, бактеріологічного і ге‐
льмінтологічного  аналізу  згідно  зі  стандартом  для  контролю  зага‐
льного і локального забруднення ґрунтів у районах впливу промис‐
лових,  сільськогосподарських,  господарсько‐побутових  і  транспор‐
тних  джерел  забруднення.  Зміст  стандарту:  підготовка  до  відбору 
проб,  підготовка  до  аналізу;  заповнення  первинних  документів  – 
паспорта  дослідної  ділянки  землі,  бланка  опису  пробної  ділянки, 
супровідного талона, бланка опису ґрунту. 

Настанови  щодо  відбору,  оброблення  та  зберігання  ґрунту 
для досліджень згідно із ДСТУ ISO 10381‐6 і ISO 10381‐6. Стандарти 
висвітлюють  настанови  щодо  відбору,  оброблення  та  зберігання 
ґрунту для дослідження аеробних мікробіологічних процесів у ла‐
бораторії. Ґрунти являють собою гетерогенний комплекс, оскільки 
вони складаються із живих і неживих компонентів, які зустрічають‐
ся в різноманітних комбінаціях. Тому стан ґрунтового зразка від йо‐
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го відбору до завершення експерименту має контролюватися щодо 
впливу  ґрунтової  мікрофлори.  Температура,  вміст  води,  наявність 
кисню та тривалість зберігання, як відомо, впливають на мікрофло‐
ру  ґрунту,  а, отже, на процеси, опосередковано. Проте  ґрунти мо‐
жуть  ефективно  використовуватися  в  лабораторних  системах  для 
дослідження мікробіологічних опосередкованих процесів за умови, 
що  динаміка  життєдіяльності  мікрофлори  визначена.  Ця  частина 
ISO 10381‐6 містить настанови щодо  відбору,  оброблення  та  збері‐
гання  ґрунтів  для  лабораторних  досліджень,  головним  напрямом 
яких є  вивчення життєдіяльності мікроорганізмів  в  аеробних умо‐
вах.  Тут  описується  як мінімізувати  вплив  коливань  температури, 
вмісту води  і наявності кисню на аеробні мікробіологічні процеси, 
щоб полегшити одержання достовірних лабораторних результатів. 

Вимоги до охорони родючого шару ґрунту під час виконання 
земельних  робіт  згідно  із  ДСТУ  ISO  15176  і  ISO  15176,  ДСТУ  ISO 
15709  і  ISO  15709,  ГОСТ  17.4.3.02.  Стандарти  встановлюють  ха‐
рактеристики  вийнятих  ґрунтів  та  інших  ґрунтових  матеріалів, 
призначених для  вторинного  використання,  регламентують  визна‐
чення фізичних характеристик ґрунтів. Зміст стандартів: ГОСТ вста‐
новлює методи лабораторного визначення фізичних характеристик 
ґрунтів:  визначення вологості  ґрунту методом висушування,  визна‐
чення  сумарної  вологості  мерзлого  ґрунту,  визначення меж плин‐
ності  та меж розкочування,  визначення щільності  ґрунту методом, 
що ріже кільця;  визначення щільності  ґрунту методом зважування 
у воді; визначення щільності мерзлого ґрунту методом зважування 
в нейтральній рідині, визначення щільності сухого ґрунту розраху‐
нковим методом,  визначення щільності часток  ґрунту пікнометри‐
чним  методом,  визначення  щільності  часток  ґрунту  пікнометрич‐
ним методом з нейтральною рідиною. 

Визначання рН і кислотності ґрунтів згідно із ДСТУ ISO 10390 і 
ISO 10390, ГОСТ 17.5.4.01, ГОСТ 26212, ГОСТ 26483. Стандарти вста‐
новлюють  визначення рН  водної  витяжки розкривних порід,  а  та‐
кож інструментальний метод для регулярного визначання рН із за‐
стосовуванням розчинів хлориду калію або хлориду кальцію. Зміст 
стандартів: принцип проведення процедури загальнопридатної для 
всіх  типів  ґрунтових  зразків;  реактиви  –  вода,  розчин  хлориду  ка‐
лію, розчин хлориду кальцію, розчини для калібрування рЦ‐метра, 
буферний розчин; обладнання – струшувальна машина або механі‐
чна  мішалка,  рН‐метр  скляний  електрод  та  електрод  порівняння, 
або комбінований електрод, термометр, посудина для зразка, лож‐
ка відомої місткості; лабораторний зразок – застосовують фракцію 
частинок ґрунтових зразків, повітряно‐сухих або висушених за тем‐
ператури, не вищої за 40°С, що проходить крізь сито з квадратними 
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вічками розміром 2 мм; процедура –  приготування  суспензії,  каліб‐
рування  рН‐метра,  вимірювання  рН,  збіжність  та  відтворюваність, 
оформлення протоколу. 

Визначання  дії  забруднювачів  на  флору  ґрунту  згідно  із 
ДСТУ ISO 10694  і ISO 10694, ДСТУ ISO 11265  і ISO 11265, ДСТУ ISO 
11266  і ISO 11266, ДСТУ ISO 11269‐2  і ISO 11269‐2. Стандарти регла‐
ментують  настанови щодо  лабораторного  випробовування  біодег‐
радації  органічних  хімічних  речовин  у  ґрунті  за  аеробних  умов; 
проведення елементного аналізу і визначання вмісту органічного та 
загального  вуглецю;  визначання  питомої  електропровідності,  ви‐
значання дії  забруднювачів на флору  ґрунту та  вплив хімічних ре‐
човин на проростання та ріст вищих рослин. 

 
 
 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Система екологічних стандартів. 2. Система стандартів  із захисту довкіл‐
ля,  її  призначення. 3. Система  стандартів  з  управління навколишнім  сере‐
довищем, її призначення. 4. Система стандартів з якості об’єктів природно‐
го  середовища,  її  призначення.  5.  Стандарти  системи  охорони  природи.  
6. Основні види і рівні національних стандартів із захисту довкілля. 7. Голо‐
вні принципи системи управління навколишнім середовищем.  8. Стандар‐
ти з якості атмосфери, їх характеристика. 9. Система стандартів з якості ат‐
мосферного повітря, їх характеристика. 10.  Стандарти з якості водних обʹє‐
ктів, їх характеристика. 11. Стандарти з якості ґрунтів, їх характеристика. 
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РОЗДІЛ 6  
СИСТЕМА СТАНДАРТІВ ТА НОРМАТИВІВ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ, 
СФЕРІ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ТА ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ 
 

6.1. Система стандартів та нормативів у землеустрої 
6.2. Система стандартів та нормативів у сфері охорони земель 
6.3. Система стандартів сталого землекористування 
6.4.  Система  нормативів  у  сфері  державного  земельного  
кадастру 

 
Нормування у  землеустрої,  сфері охорони земель та держав‐

ного земельного кадастру може розглядатися у широкому й   вузь‐
кому значенні як правове, екологічне, землевпорядне. У широкому 
значенні нормування   у землеустрої,  сфері охорони земель та дер‐
жаного земельного кадастру – це встановлення правових, екологіч‐
них  та  землевпорядних  нормативів.  У  такому широкому  значенні 
нормування  у    землеустрої,  сфері  охорони  земель  та  державного 
земельного кадастру охоплює всі кількісні показники, що містяться 
в земельному,  екологічному, містобудівному та  іншому законодав‐
стві. Наприклад,  ставки  екологічних податків,  розміри  адміністра‐
тивних штрафів,  такси  для  визначення  розміру  цивільної  відпові‐
дальності за екологічні правопорушення тощо. Але у межах цього 
розділу  нас цікавить нормування  у  вузькому  значенні  –  як  окрема 
функція управління у царині управління земельними ресурсами та 
формування сталого землекористування.  

Як функція управління земельними ресурсами та землекори‐
стуванням нормування  у землеустрої, сфері охорони земель та де‐
ржавного земельного кадастру являє собою вимоги до документації 
із землеустрою та обмеження негативного впливу на земельні ресу‐
рси та довкілля через установлення обов’язкових правових, екологі‐
чних,  землевпорядних  нормативів  такого  впливу.  Обов’язковість 
дотримання  правових,  екологічних,  землевпорядних  нормативів  є 
однією  з  важливих  засад  земельного,  екологічного, містобудівного 
права. Це означає, що нормативи у землеустрої, сфері охорони зе‐
мель та держаного земельного кадастру можуть міститися тільки у 
нормативно‐правових актах, правових актах управління чи догово‐
рах, що мають обов’язковий характер для сторін. Екологічні та зем‐
левпорядні нормативи не можуть міститися в актах рекомендацій‐
ного  характеру,  таких  як  державні  стандарти  України  (ДСТУ)  чи 
державні будівельні норми (ДБН). Слід звернути увагу на те, що зе‐
мельне  та  екологічне  законодавство  не  передбачає  повної  відмови 
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від екологічно небезпечної діяльності: діяльність, що забруднює чи 
справляє  інший  негативний  вплив  на  земельні  ресурси  і  довкілля 
може бути правомірною, якщо при цьому дотримуються нормати‐
ви. Такі нормативи встановлюють критерії безпечності землекорис‐
тування  і  довкілля  та  визначають  гранично‐допустимі  показники 
негативного впливу на них небажаної чи небезпечної діяльності. 

З функцією екологічного та землевпорядного нормування тіс‐
но зв’язана функція екологічної стандартизації, яка являє собою те‐
хнічне  регулювання  природоохоронних  і  технологічних  заходів 
шляхом прийняття спеціальних нормативно‐технічних документів. 
Стандартизацію у землеустрої, сфері охорони земель та держаного 
земельного кадастру ми розглядаємо ширше за  власне  стандарти‐
зацію:  вона  не  вичерпується прийняттям національних  стандартів 
України,  але  охоплює  також  інші  засоби  технічного  регулювання: 
державні будівельні норми (ДБН), державні санітарні норми і пра‐
вила  (ДСН),  норми  та  правила  з  ядерної  та  радіаційної  безпеки 
(НП)  тощо.  Зв’язок  нормування  у  землеустрої,  сфері  охорони  зе‐
мель та держаного земельного кадастру й екологічної стандартиза‐
ції  виражається  у  тому,  що  його  нормативи  можуть  міститися  у 
нормативно‐технічних  документах  обов’язкового  характеру  (ДСН, 
НП, ДНАОП, НАПБ), проте стандартизація у сфері землеустрою і 
охорони земель передбачає не тільки і не стільки встановлення еко‐
логічних нормативів у нормативно‐технічних документах, й техніч‐
не  регулювання  режимів  землекористування  і  природоохоронних 
заходів,  зокрема,  шляхом  установлення  рекомендаційних  норм 
(ДСТУ, ДБН). 

Одним  із шляхів  вирішення проблем планування  сталого  зе‐
млекористування  є  створення  узгодженої  системи  національних 
стандартів, норм та правил, що мають забезпечити їх інституціона‐
лізацію.  

Створення єдиної державної  системи стандартів, норм  і пра‐
вил  у  сфері  землеустрою,  використання  та охорони  земель перед‐
бачене нормами чинного  земельного законодавства,  а  саме:  ст. 165 
Земельного  кодексу  України,  Закону  України  «Про  землеустрій», 
ст. 16, 28, 29, 30 Закону України «Про охорону земель», ст. 12,17, 18 
Закону України  «Про  оцінку  земель»,  ст.  19  Закону України  «Про 
державний земельний кадастр» тощо.  

Питанням стандартизації та нормування в сфері землеустрою, 
використання та охорони земель присвячено роботи таких провід‐
них  науковців,  як  В.І.Андрєйцев,  С.Ю.Булигін,  Г.І.Балюк, 
Д.С.Добряк,  О.П.Канаш,  А.Г.Мартин,  Р.І.Марусенко,  А.М.Мірош‐
ниченко, Л.Я.Новаковський, В.В.Носік, С.О.Осипчук, А.М.Третяк та 
інших. Водночас залишається відкритим питання розробки органі‐



 

 168

заційно‐економічного  механізму  формування  галузевої  системи 
стандартизації  та  нормування  в  сфері  сталого  аграрного  землеко‐
ристування. В Україні робота із створення національного комплексу 
стандартів  у  сфері  сталого  землекористування  тільки  розпочина‐
ється. 

Наприклад,  у  США  система  стандартів  у  сфері  охорони  зе‐
мель  включає  стандарти щодо контролю якості  ґрунту Американ‐
ського товариства з випробувань і матеріалів (А5ТМ), стандарти ко‐
нтролю  якості  ґрунту Американського  товариства  з  випробувань  і 
матеріалів (А5ТМ). 

Систему стандартів та нормативів у землеустрої, сфері охоро‐
ни земель та державного земельного кадастру розроблено в конце‐
пціях  єдиної  системи  нормативно‐правових  актів  та  стандартів  за 
редакцією  професора  А.М.  Третяка  і  схвалених  Держкомземом 
України 2008 року. Системи ЄСНПАЗ, ССНОЗ та ЄСНПАДЗК є не‐
відʹємною складовою комплексу стандартів держави. 

Системи стандартів та нормативів у землеустрої, сфері охоро‐
ни земель та державного земельного кадастру розглядають проце‐
суально‐правові, технологічні та екологічні аспекти діяльності у га‐
лузі використання й охорони земель.  

Процесуально‐правовий  аспект  –  елемент  діяльності  чи  пос‐
луг  організації,  який  може  взаємодіяти  із  соціально‐економічним 
середовищем суспільства під час розроблення документації  із зем‐
леустрою.  

Технологічний аспект – елемент діяльності, продукції чи пос‐
луг  організації,  який  може  взаємодіяти  з  соціально‐економічним 
середовищем суспільства. 

Екологічний аспект – елемент діяльності, продукції чи послуг 
організації, який може взаємодіяти з навколишнім середовищем. 

Система технологічних і екологічних стандартів є невідʹємною 
складовою  комплексу  стандартів  держави  тому,  що  слід  постійно 
враховувати якість послуг та антропогенний вплив на навколишнє 
природне середовище, який зростає в часі та просторі. Якість пос‐
луг у сфері землеустрою та земельного кадастру постійно впливає 
на якість життя населення країни. Придатність навколишнього  се‐
редовища  для  життя  характеризується  рівнем  його  якості.  Якість 
природного середовища постійно впливає на якість продукції,  си‐
ровини, матеріалу. Тому ця проблема є також обʹєктом екологічної 
стандартизації і привертає все більшу увагу як урядів різних країн, 
так і громадських організацій. 
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6.1. Система стандартів та нормативів у землеустрої 
 
Аналіз земельного та екологічного законодавства дає підстави 

вибудувати таку систему нормативів та стандартів у землеустрої: 
1) нормативи  безпечності  землекористування:  безпеки  прав 

власності на землю, безпеки режиму землекористування, гранично‐
допустимі  концентрації  забруднювальних  речовин  у  землі  (ГДК), 
гранично‐допустимі рівні радіаційного та іншого шкідливого фізи‐
чного  впливу  на  земельні  ресурси  (ГДР),  нормативи  еколого‐
економічного ризику; 

2) нормативи якості земельних ресурсів та землекористування 
як  екосистеми:  ГДК якості,  показники  якості  ґрунтів  (фізичні,  біо‐
логічні, хімічні, радіаційні тощо); 

3) нормативи  забруднень  земельних  ресурсів  небезпечними 
речовинами,  фізичними  та  біологічними  чинниками:  гранично‐
допустимі  викиди та  скиди забруднювальних хімічних речовин на 
земельні ресурси (ГДВ) та (ГДС), рівні шкідливого впливу фізичних 
та біологічних чинників на якість  земельних ресурсів  (ГДР) джере‐
ла, ліміти на розміщення відходів тощо; 

4) нормативи використання земельних ресурсів та інші еколо‐
гічні нормативи сталого землекористування. 

Відповідно  до  статей  23  і  24  Закону  України  «Про  землеуст‐
рій»  нормативно‐правові  акти  з  питань  здійснення  землеустрою 
встановлюють  порядок  організації,  виконання  робіт  із  землеуст‐
рою, їх склад і зміст, а державні стандарти, норми і правила у сфері 
землеустрою  встановлюють  комплекс  якісних  та  кількісних  показ‐
ників,  параметрів, що  регламентують  розробку  і  реалізацію  доку‐
ментації  із  землеустрою  з  урахуванням  екологічних,  економічних, 
соціальних,  природно‐кліматичних  та  інших  умов.  Нормативно‐
правові акти з питань здійснення землеустрою є обовʹязковими до 
виконання всіма субʹєктами землеустрою. 

Нормативи у сфері землеустрою можуть встановлюватися на 
загальнодержавному,  регіональному,  місцевому  і  локальному  рів‐
нях. Деякі нормативи (ГДВ, ГДС) встановлюються виключно на ло‐
кальному  рівні:  тобто  окремо  для  кожного  джерела  забруднення 
(для  кожної  труби).  Порядок  розроблення  та  встановлення  є  спе‐
цифічним для кожного виду екологічних нормативів. 

Разом  із  тим,  проблеми раціонального  використання  та  охо‐
рони земельних ресурсів за своєю природою є міжнародними: на‐
ціональні  кордони не мають  реального  значення,  адже  нераціона‐
льне використання земельних та  інших природних ресурсів  стає у 
деяких випадках причиною гострих суперечок між державами. Без 
міжнародних  стандартизованих  методик  випробувань  на  світовій 
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карті  природного  середовища  буде  багато  явищ  суперечностей. 
Тому тривале та масштабне планування серйозних проектів земле‐
устрою у галузі використання і охорони земель, без сумніву, вима‐
гатиме застосування міжнародних стандартів. 

Екологічні  стандарти  визначають  поняття  і  терміни,  режим 
використання та охорони земельних ресурсів, методи контролю за 
станом  земель,  вимоги  щодо  запобігання  шкідливого  впливу  за‐
бруднення земельних ресурсів на  здоровʹя людей та  інші питання, 
повʹязані з охороною земель. 

Стандартизація і нормування повинні здійснюватися шляхом 
встановлення  комплексу  взаємозв’язаних  документів,  які  визнача‐
ють взаємоузгоджені вимоги до об’єктів землеустрою, що підляга‐
ють стандартизації і нормуванню. 

До  комплексу  нормативних  документів  із  стандартизації  та 
нормування  в  сфері  землеустрою  включаються  документи,  які  
містять: 

а) основні положення; 
б) терміни та поняття класифікації земель та ґрунтів; 
в)  методи,  методики  та  засоби  визначення  складу  земель  та 

властивостей ґрунтів; 
г)  вимоги  до  збирання,  обміну,  обробки,  зберігання,  аналізу 

інформації та програмування кількісних і якісних показників стану 
земельних ресурсів; 

д) метрологічні норми, правила, вимоги до організації роботи; 
е) інші нормативи із стандартизації в цій сфері. 
У цій сфері законодавчо встановлені такі нормативи : 
1) екологічної безпеки землекористування; 
2) якісного складу ґрунтів; 
3) гранично‐допустимого забруднення ґрунту; 
4) деградації земель та ґрунтів; 
5)  технологічні  нормативи  використання  сільськогосподарсь‐

ких угідь. 
Тільки за наявності відповідних стандартів і норм щодо вико‐

ристання і охорони земель можна говорити про відповідну правову 
гарантію прав приватних власників землі та забезпечення належно‐
го здійснення земельних прав землевласниками та землекористува‐
чами, ефективність державного контролю за виконанням екологіч‐
них вимог під час використання землі. 

Таким  чином,  землевпорядна  та  екологічна  регламентація  і 
нормування  використання  і  охорони  земель  проводяться  з  метою 
встановлення  комплексу  обовʹязкових  норм,  правил,  вимог  щодо 
використання  і  охорони  земельних  та  інших  природних  ресурсів, 
охорони  навколишнього  природного  середовища,  забезпечення 
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екологічної  безпеки.  Землевпорядні  та  екологічні  нормативи  зем‐
лекористування  –  обов’язкові  для  виконання  як  нормативні  доку‐
менти, що визначають критерії безпеки та нешкідливості факторів 
землекористування  і  вимоги  забезпечення  оптимальних  чи  допус‐
тимих умов життєдіяльності людини. Розроблені  та затверджені у 
встановленому порядку нормативи виступають стандарти, які поді‐
ляються на:  державні  стандарти України;  галузеві  стандарти;  стан‐
дарти науково‐технічних та інженерних товариств і спілок; технічні 
умови; стандарти підприємств.  

Основними принципами екологізації землекористування є:  
1) екологічно‐безпечна господарська діяльність;  
2) мінімальний вплив на землю, відмова від необґрунтованих 

проектів  перетворення  ландшафтів  з  метою  «освоєння  нових  або 
поліпшення існуючих угідь»;  

3) допустиме,  обмежене  вилучення  цінних  сільськогосподар‐
ських угідь;  

4) збереження  і  окультурення  природних  агроландшафтів, 
порушених людиною в процесі попередньої нерозумної діяльності;  

5) земельний  моніторинг,  контроль  за  використанням  і  охо‐
роною земель, економічне оцінювання екологічних наслідків;  

6) оперативне прийняття рішень у процесі господарської дія‐
льності  для  врегулювання  еколого‐економічних  взаємовідносин, 
зв’язаних з земельними ресурсами;  
  7)  чітке  дотримання  екологічних,  соціальних  і  економічних 
нормативів.  

Об’єктом землевпорядного нормування землекористування є:  
• окремі  природні  ландшафти  або  землекористування  як 

екосистема «Земля» загалом;   
• види техногенного впливу на ґрунт та їх поєднання;  
• порядок підготовки рішень у  галузі використання  і охоро‐

ни земель.  
Для  розробки  землевпорядних  регламентів  та  нормативів  у 

сфері землекористування виділено шість груп:  
1) Оптимізаційні:  
а) оптимізації структури земельних угідь; 
б) оптимізації структури агроландшафту;  
2) Технологічні:  
а) хімічні;  
б) механічні;  
в) меліоративні;  
3) Деградаційні;  
4) Гірничотехнічні;  
5) Режимні:  
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а) охоронні зони;  
б) зони санітарної охорони;  
в) водоохоронні зони;  
г) зони особливого режиму;  
д) санітарно‐захисні зони;  
ж) шумові зони;  
6) Землеємкості та інтенсивності землекористування. 
Найбільш складною є проблема нормативів екологічної опти‐

мізації  земельних  угідь,  тобто  оптимального  співвідношення  земе‐
льних  угідь  у  ландшафтах.  Для формування  екологічної  рівноваги, 
передусім  енергетичного  обміну,  в  сільськогосподарському  вироб‐
ництві  потрібно,  щоб  на  кожний  гектар  ріллі  припадало,  як  міні‐
мум, 1,5–2  га  сільськогосподарських угідь.  В Україні на  гектар ріллі 
припадає  лише  0,12–0,60  га  сільськогосподарських  угідь, що  в  5–10 
разів  нижче  від  екологічного  нормативу.  Згідно  з  соціально‐
економічними  нормативами  для  задоволення  потреб  людини  пот‐
рібно  0,4  га  сільськогосподарських  угідь,  зокрема  ріллі  –  0,15  га  на 
одного жителя. На кожного жителя України припадає 0,81 га сільсь‐
когосподарських  угідь  (що  вдвічі  перевищує  нормативи)  і  0,64  га 
ріллі (в чотири рази більше від соціально‐економічної норми). У та‐
ких областях, як Закарпатська та  Івано‐Франківська на одного меш‐
канця припадає 0,15 і 0,28 га ріллі, що за нормативами Міжнародної 
комісії з продовольства ФАО ООН оцінюється як недостатньо. 

Загальновизнано,  що  потрібно  зменшити  розораність  і  зага‐
лом  сільськогосподарську  освоєність  земельного  фонду  України. 
Але на цей час оптимізованої структури земельних угідь для Украї‐
ни не розроблено. Погляди на цю проблему єднає лише одне – ви‐
знання необхідності  зменшення сільськогосподарської освоєності  і, 
насамперед, розораності земельного фонду. До того ж різні автори 
пропонують  своє досить  відмінне одне  від одного бачення,  яке,  до 
того ж,  не  зовсім враховує структуру  ґрунтового покриву країни,  і 
передусім  у  регіональному  аспекті.  Ці  дані  неодмінно  підкріплю‐
ються посиланням на досвід передових країн Західної Європи і Пі‐
внічної Америки. Але такий загальнотериторіальний підхід непра‐
вомірний:  порівнюватися  мають  території  адекватні,  або  досить 
близькі за фізико‐географічними умовами. 

Це  саме  стосується  і  відсотків  лісистості,  за  якої  досягається 
підтримання  ландшафтно‐екологічної  рівноваги  і  найбільш  ефек‐
тивне  співвідношення  економічної  та  екологічної  складової.  Так,  у 
степовій зоні загальний відсоток лісистості рекомендується не ниж‐
че 25–30%, а в староосвоєних регіонах лісостепової зони – підтриму‐
вати на рівні від 40 до 60%.  
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Ефективність  використання  земель  у  сільському  господарстві 
залежить, перш за все, від її природної родючості і технологічного 
застосування  матеріально‐технічної  бази.  На  сьогодні  розроблено 
нормативи  щодо  хімічного  навантаження  на  ґрунти  (нормативи 
гранично‐допустимих  концентрацій  шкідливих  речовин  –  пести‐
цидів,  добрив,  засобів  стимуляції  рослин),  наприклад,  ГОСТ 
17.4.2.01‐81.  «Охрана  природы.  Почвы.  Номенклатура  показателей 
санитарного состояния».  

Зазначимо, що традиційна система рекомендованих доз доб‐
рив  і  отрутохімікатів  має  деякі  негативні  моменти.  Це,  по‐перше, 
неефективне використання цих препаратів через можливе недо‐ чи 
передозування, по‐друге, неможливість установлення чіткої діагно‐
стичної кореляції в тому чи іншому препараті. Особливі проблеми 
виникають у зв’язку з використанням сільськогосподарських техні‐
чних засобів, одне із основних призначень яких регулювання фізич‐
ного стану орного шару для поліпшення показників його щільнос‐
ті,  їх  загальної  і  диференційної  шпаруватості,  водоутримувальної 
здатності та фізико‐хімічних властивостей. Одночасно вченими ви‐
знається  негативний  вплив  техніки  на  властивості  ґрунтів,  який 
пов’язаний, передусім, з її масою та тиском на ґрунт. Ущільнююча 
дія коліс машин на ґрунт із року в рік зростає в міру використання 
на полях енергонасичених тракторів, комбайнів та  інших машин з 
тиском  на  ґрунт  понад  0,06  кгс/см2.  Як  результат  багатократного 
проходження тракторів  полем виникає значне ущільнення ґрунтів 
(агрофізична  деградація)  та  зниження  врожайності  сільськогоспо‐
дарських  культур.  Усунення  вищезазначених  проблем  у  світовій 
практиці досягається за рахунок зниження питомого тиску на оди‐
ницю площі  та  суміщенням  операцій  на  різних  стадіях  обробітку 
за допомогою комбінованих агрегатів. 

Як результат проведених досліджень на  дерново‐підзолистих 
суглинкових фрунтах  установлено  оптимальний  тиск  ходових  сис‐
тем техніки на ґрунт, за якого не погіршувалися його властивості та 
умови для росту та розвитку  зернових культур. За  вологості  таких 
ґрунтів  25–30%  тиск  має  не  перевищувати  0,075  МПа,  17‐21% —  
0,15 МПа.   

Під час основного обробітку типового важкосуглинкового чо‐
рнозему  тиск має не перевищувати 0,08–0,1 МПа,  під час посівів  в 
умовах зрошення – 0,04–0,06 МПа.  

Механічне  навантаження  на  агроландшафти  найбільш  доці‐
льно виразити в тонно‐кілометрах на 1 га за рік. Пропонується така 
градація цього показника: < 50, 50–100, 100–200, > 200. 

Розробляючи деградаційні нормативи,  слід  враховувати чин‐
ники,  які  обмежують  землекористування,  і  перш  за  все  тих,  які 



 

 174

спричинюють кризовий стан земель (змитість, дефльованість, засо‐
леність тощо). Кризовий стан земель сільськогосподарського приз‐
начення  визначається  передусім  нездатністю  ґрунту  відновлювати 
свої  характеристичні  (модальні)  параметри  і  розвитком  ґрунтових 
процесів за акумулятивно‐негативного напряму (стійка присутність 
деградаційних явищ). У науковій літературі зустрічаються дані що‐
до  обмеження  використання  земель  сільськогосподарського  приз‐
начення в умовах розвитку інтенсивних деградаційних процесів, ча‐
сто ці землі рекомендуються для несільськогосподарського викори‐
стання  (житлового та промислового будівництва,  влаштування по‐
лігонів побутових та промислових відходів тощо).  

Гірничотехнічні  нормативи  потребують  уточнення  щодо  на‐
прямів рекультивації порушених земель. Вони мають бути як дер‐
жавні стандарти. 

Режимні, які включають зони особливого режиму землекори‐
стування  (ЗОРЗ) –  охоронні  зони,  зони  санітарної охорони,  водоо‐
хоронні  зони,  зони  особливого  режиму,  санітарно‐захисні  зони, 
шумові зони.  

Зони  особливого  режиму  землекористування  –  території  з 
особливим режимом використання землі, що виділяються  відпові‐
дно до чинного законодавства України. Особливий режим викорис‐
тання земель – режим землекористування, що обмежує ті або інші 
види господарської (або) правової діяльності на території зон особ‐
ливого  режиму  землекористування,  з  метою  гарантування  прав 
власників землі, захисту населення від шкідливого впливу промис‐
лових та інших об’єктів, що мають спеціальний режим виробничої 
діяльності.  Особливий  режим  землекористування  встановлюється 
системою обмежень на використання землі. 

До об’єктів, що мають особливий режим діяльності (землеко‐
ристування) належать обʹєкти:  промисловості, транспорту, зв’язку, 
оборони та іншого призначення; природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історико‐культурного призначення. 

 У земельному законодавстві виділено такі типи зон особливо‐
го режиму використання земель.  

Охоронна зона – територія з особливим режимом використан‐
ня  земель  і  природокористування  виділяється  навколо 
особливо цінних природних об’єктів, об’єктів історичної і 
культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій з ме‐
тою їхньої охорони  і захисту від несприятливих антропо‐
генних  впливів,  а  також  уздовж  ліній  зв’язку,  електропе‐
редач, магістральних трубопроводів,  земель транспорту – 
для забезпечення нормальних умов експлуатації та запобі‐
гання випадкам можливого ушкодження. 
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Зона санітарної охорони –  територія, що прилягає до підзе‐
мних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних 
споруд,  водоводів, на які поширюються обмеження гос‐
подарської  діяльності  з метою  забезпечення  їхньої  сані‐
тарно‐епідеміологічної надійності. 

Водоохоронна  зона  –  природна  територія  господарської  дія‐
льності, що регулюється  і  встановлюється вздовж річок, 
морів  та  навколо  озер,  водосховищ  та  інших  водойм. 
Створюється для сприятливого режиму водних об’єктів, 
запобігання  їх  забрудненню,  засміченню  і  вичерпанню, 
знищенню навколоводних рослин і тварин, а також зме‐
ншенню коливань їх стоку. 

Прибережна захисна смуга – встановлюється в межах водоохо‐
ронних  зон  по  обидва  береги  річок  та  навколо  водойм 
уздовж  урізу  води  (меженний  період)  завширшки  від  
25 метрів – для малих річок, струмків і потічків, а також 
ставків площею менше 3 га до 100 м – для великих річок, 
водосховищ  на  них  та  озер.  Створюються  з  метою  охо‐
рони поверхневих  водних  об’єктів  від  забруднення  і  за‐
смічення та збереження їх водності. 

Зона особливого режиму – території, що прилягають до війсь‐
кових об’єктів Міністерства оборони та інших військових 
формувань,  призначені  для  забезпечення  безпеки,  збе‐
реження озброєння, військової техніки й іншого військо‐
вого  майна,  а  також  захисту  населення,  народногоспо‐
дарських об’єктів і навколишнього середовища від впли‐
ву  аварійних  ситуацій,  що  можуть  виникнути  на  цих 
об’єктах унаслідок пожеж, аварій і стихійних лих. 

Санітарно‐захисна  зона  –  територія,  що  відокремлює 
об’єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, 
запахів, підвищених рівнів шуму,  вібрацій,  ультразвуку, 
електромагнітних хвиль радіочастот, електричних полів, 
іонізуючих випромінювань, від житлової забудови. 

Шумова зона – територія, у межах якої перевищуються допу‐
стимі  рівні  шуму,  що  виділяється  навколо  (уздовж)  ае‐
родромів та інших об’єктів, що є його джерелами, з ме‐
тою захисту населення від його впливу. 

Встановлення ЗОРЗ об’єктів  з  особливим режимом  викорис‐
тання земель проводиться від меж цих об’єктів, зокрема для: 



 

 176

охоронних  зон:  повітряних  ліній  зв’язку,  радіофікації  й  елект‐
ропередачі  –  від  крайніх  проводів,  магістральних  трубопроводів  – 
від  осі  трубопроводів,  магістральних  багатониткових  трубопрово‐
дів – від осі крайніх трубопроводів; 

санітарно‐захисних зон водоводів – від крайніх водоводів; 
водоохоронних  зон:  рік  і  озер –  уздовж урізу  води  в меженний 

період, водоймищ – від урізу води за нормального підпірного рівня; 
прибережних смуг – так само, як і для водоохоронних зон; 
санітарно‐захисних зон: підприємств із технологічними проце‐

сами, що є джерелами забруднення атмосферного повітря шкідли‐
вими речовинами з неприємним запахом – безпосередньо від дже‐
рел  забруднення  атмосфери  зосередженими  викидами  (труби  та 
інше)  або  розосередженими  викидами  (ліхтарі  будинків  тощо),  а 
також від місць розвантаження сировини,  смітників або відкритих 
складів; цвинтарів – від його меж; залізниць – від осі крайньої заліз‐
ничної колії; 

зон мінімальних  відстаней:  автомобільних доріг –  від підошви 
насипу або зовнішньої бровки канави; 

теплових  мереж  –  від  зовнішньої  грані  будівельних  конструк‐
цій каналів і тунелів за підземної прокладки; 

вибухонебезпечних  зон  кар’єрів  –  безпосередньо  від  межі 
кар’єру.  

Для режимних об’єктів, які утворюють кілька зон особливого 
режиму  землекористування  (ЗОРЗ)  і  території  яких  розташовані 
одна до одної в різному порядку, межі можуть накладатися одна на 
одну, або примикати одна до одної. 

Зокрема, у ЗОРЗ курорту: перша зона округу санітарної охо‐
рони розташовується в центрі об’єкта, третя зона санітарної охоро‐
ни у вигляді поясу по периферії, а друга зона розташовується у ви‐
гляді поясу між першою і третьою зонами. Прибережна смуга ви‐
діляється в межах водоохоронних зон рік, озер, водоймищ і накла‐
дається на їхню територію. 

Режим господарського використання земель і природокорис‐
тування на  території державних природних  заповідників, націона‐
льних  парків,  природних  парків,  ботанічних  садів  установлюється 
відповідними проектами організації використання земель. Рекоме‐
ндується затвердити  їх  із використанням норм уже визначених зе‐
мельним, природоохоронним та іншим законодавством як галузеві 
регламенти та стандарти.  

Землеємкості та інтенсивності землекористування. 
Проектування, будівництво і благоустрій нових та реконструкція 

існуючих міських  і  сільських  поселень  України  регламентується  дер‐
жавними  будівельними  нормами,  зокрема  ДБН  «Містобудування. 
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Планування і забудова міських і сільських поселень», який чинний з 1 
квітня 1992 р. Розміри земельних ділянок, які надаються у постійне та у 
тимчасове користування в період будівництва, для об’єктів електрич‐
них мереж регламентується ДБН В.2.5‐16‐99. 

Існуючі нормативи відведення земельних ділянок для потреб 
промисловості, транспорту, енергетики у 2,5–2,7 рази перевищують 
нормативи, які прийняті в країнах Західної Європи. Гостро ця про‐
блема постала у містах, де вилучення родючих земель для несільсь‐
когосподарського будівництва досягло величезних розмірів, що від‐
чутно  позначилося  на  різкому  скороченні  сільськогосподарських 
угідь в приміських зонах населених пунктів міського типу. Слід пе‐
реглянути містобудівні норми під житлове та інші види будівницт‐
ва, відводити тільки малопродуктивні ділянки міських територій – 
яри,  балки,  гірничі  виробки,  території  з  крутими  схилами  тощо. 
Дуже обережно  слід  ставитися до  відведення  земель навколо міст, 
запобігаючи  необґрунтованому  вилученню  земельних  ділянок  для 
ведення  особистих  підсобних  господарств,  оскільки  це  може  за‐
шкодити перспективам розвитку містобудування. 

Зокрема,  документом  нормування  є  нормативи,  затверджені 
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  11.02.2010  р.  №  164 
«Про  затвердження  нормативів  оптимального  співвідношення  ку‐
льтур у сівозмінах в різних природно‐сільськогосподарських регіо‐
нах». Також Держкомземом розроблені проекти Постанов Кабінету 
Міністрів  України  «Про  затвердження  нормативів  оптимального 
співвідношення земельних угідь» та «Про затвердження нормативів 
показників деградації земель та ґрунтів».  

До національних стандартів у сфері землеустрою належать іс‐
нуючі стандарти:  

СОУ ДКЗР 00032632‐01:2009. Правила розроблення норматив‐
них  документів,  побудови,  викладення,  оформлення  та  вимоги  до 
змісту нормативних документів;  

СОУ  ДКЗР  00032632‐004:2009.  Землеустрій.  Правила  розроб‐
лення. Проекти землеустрою щодо організації  і  встановлення меж 
територій історико‐культурного призначення; 

СОУ  ДКЗР  00032632‐005:2009.  Землеустрій.  Правила  розроб‐
лення. Проекти землеустрою щодо створення водоохоронних зон. 

Проекти галузевих стандартів, що готуються до затвердження 
наказами  Держкомзему  з  подальшою  реєстрацією  в  УкрНДНЦ, 
наведені нижче. 

Землеустрій.  Правила  розроблення.  Проекти  землеустрою 
щодо  встановлення  і  зміни  меж  адміністративно‐територіальних 
утворень; 
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Землеустрій.  Правила  розроблення.  Проекти  землеустрою 
щодо розмежування земель державної власності; 

Землеустрій. Класифікатор цільового призначення земельних 
ділянок. Загальні положення; 

Землеустрій.  Правила  розроблення.  Технічна  документація  з 
оновлення  планово‐картографічних  матеріалів  при  проведенні  зе‐
млеустрою; 

Охорона  земель.  Сільськогосподарські  ландшафти.  Загальні 
вимоги; 

Охорона  земель.  Сільськогосподарські  ландшафти.  Оцінка 
процесів деградації; 

Охорона  земель.  Сільськогосподарські  ландшафти.  Оцінка 
процесів опустелювання; 

Оцінка земель. Правила розроблення. Технічна документація 
з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. 

Фрагмент  плану  організації  робіт  із  стандартизаційного  за‐
безпечення  стосовно  землеустрою  як  пропозиції  до  Мінагрополі‐
тики та продовольства України наведено в табл. 6.1. 
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6.2. Система стандартів та нормативів  
у сфері охорони земель 
 
Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону земель» 

стандартизація  і нормування в  галузі охорони земель полягають у 
забезпеченні екологічної та санітарно‐гігієнічної безпеки громадян 
шляхом визначення вимог щодо якості земель, родючості ґрунтів  і 
допустимого  антропогенного  навантаження  та  господарського 
освоєння земель.  

До нормативних документів із стандартизації в галузі охорони 
земель відповідно до статті 29 належать: 

1) терміни, поняття класифікації; 
2) методи, методики і засоби визначення складу та властивос‐

тей земель; 
3) вимоги  до  збирання,  обліку,  обробки,  зберігання,  аналізу 

інформації  про  якість  земель,  прогнозування  зміни  родючості  
ґрунтів; 

4) вимоги  щодо  раціонального  використання  та  охорони  
земель; 

5) технічні  умови  щодо  процесів  та  послуг  у  сфері  охорони 
земель; 

6) метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт; 
7) інші нормативні  документи  із  стандартизації  у  галузі  охо‐

рони земель. 
Нормативні документи в галузі охорони земель розробляють‐

ся,  затверджуються,  перевіряються  і  переглядаються  в  порядку, 
встановленому Законом України «Про стандартизацію». 

У  галузі  охорони  земель  та  відтворення  родючості  ґрунтів 
встановлюються відповідно до статті 30 такі нормативи: 

• гранично‐допустимого забруднення ґрунтів; 
• якісного стану ґрунтів; 
• оптимального співвідношення земельних угідь; 
• показників деградації земель та ґрунтів. 
 Нормативи в галузі охорони земель та відтворення родючості 

ґрунтів встановлює Кабінет Міністрів України. 
Нормативи  гранично‐допустимого  забруднення  ґрунтів  визна‐

чаються відповідно до статті 31 з метою встановлення критеріїв при‐
датності земель для використання їх за цільовим призначенням. 

 До  нормативів  гранично‐допустимого  забруднення  ґрунтів 
належать: 

• гранично‐допустимі концентрації у ґрунтах хімічних речо‐
вин, залишкових кількостей пестицидів  і агрохімікатів,  важких ме‐
талів тощо; 
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• максимально допустимі рівні забруднення ґрунтів радіоак‐
тивними речовинами. 

Нормативи якісного стану ґрунтів встановлюються відповідно 
до статті 32 з метою запобігання їх виснаженню і використовуються 
для здійснення контролю за якісним станом ґрунтів. 

Нормативи  якісного  стану  ґрунтів  визначають  рівень  забруд‐
нення, оптимальний вміст поживних речовин, фізико‐хімічні влас‐
тивості тощо. 

Нормативи  оптимального  співвідношення  земельних  угідь 
встановлюються відповідно до  статті 33  для  запобігання надмірно‐
му антропогенному впливу на них, у тому числі надмірній розора‐
ності сільськогосподарських угідь. 

До нормативів оптимального співвідношення земельних угідь 
належать: 

• оптимальне  співвідношення  земель  сільськогосподарсько‐
го,  природно‐заповідного  та  іншого природоохоронного,  оздоров‐
чого,  історико‐культурного,  рекреаційного  призначення,  а  також 
земель лісового та водного фондів; 

• оптимальне  співвідношення  ріллі  та  багаторічних  наса‐
джень, сіножатей, пасовищ, а також земель під полезахисними лі‐
сосмугами в агроландшафтах. 

Нормативи  показників  деградації  земель  установлюються  ві‐
дповідно  до  статті 34  для  кожної  категорії  земель  з метою  запобі‐
гання погіршенню їх стану і використовуються для здійснення кон‐
тролю за використанням та охороною земель.  

До нормативів показників деградації  земель належать показ‐
ники гранично‐допустимого погіршення стану і властивостей земе‐
льних  ресурсів  внаслідок  антропогенного  впливу  та  негативних 
природних  явищ,  а  також  нормативи  інтенсивності  використання 
земель сільськогосподарського призначення. 

Використання  в  сільськогосподарському  виробництві  сільсь‐
когосподарської  техніки,  питомий  тиск  ходових  частин  якої  на  
ґрунт перевищує нормативи, забороняється. 

Показники  інтенсивності  використання земель сільськогоспо‐
дарського призначення встановлюються з урахуванням даних агро‐
хімічної паспортизації земель. 

Під  час  встановлення показників  інтенсивності  використання 
земель сільськогосподарського призначення визначаються сільсько‐
господарські  культури,  вирощування  яких  обмежується  або  забо‐
роняється, а також технології та окремі агротехнічні операції щодо 
їх вирощування. 

 Показники  інтенсивності  використання  земель  сільськогос‐
подарського  призначення  використовуються  в  процесі  складання 
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проектно‐технологічної  документації  на  вирощування  сільськогос‐
подарських культур. 

Характеристика  існуючих  стандартів  у  сфері  охорони  земель 
приведено в табл. 6.2. 

Таблиця 6.2 
Характеристика існуючих стандартів у сфері охорони земель 
№ з/п  Назва стандарту Зміст стандартів  Характеристика 

1  ГОСТ  
17.4.1.02‐83 

Охрана природы. Почвы. Классифи‐
кация химических веществ для конт‐
роля загрязнения 

Діє (потребує 
гармонізації до 
міжнародних) 

8 
ГОСТ 17.4.3.03‐
85 (СТ СЗВ 4469‐

84) 

Охрана природы. Почвы. Общие тре‐
бования к методам определения за‐
грязняющих веществ 

Діє (потребує 
редагування) 

9  ГОСТ  
17.4.3.05‐86 

Охрана природы. Почвы. Требования 
к сточным водам и их осадкам для 
орошения и удобрения 

Діє (потребує 
редагування) 

10  ГОСТ  
17.4.3.06‐86 

Охрана природы. Почвы. Общие тре‐
бования к классификации почв по 
влиянию на них химических загряз‐
няющих веществ 

Діє (потребує 
редагування) 

11  ГОСТ  
17.4.4.02‐84 

Охрана природы. Почвы. Методи от‐
бора и подготовки проб для химичес‐
кого, бактериологического, гельмин‐
тологического анализа 

Діє (потребує 
редагування) 

12  ГОСТ  
17.4.4.03‐86 

Охрана природы. Почвы. Метод 
определения потенциальной опасно‐
сти зрозии под воздействием дождей

Діє (потребує 
редагування) 

13  ГОСТ  
17.4.3.04‐85 

Грунты. Общие требования к контро‐
лю и охране от загрязнения 

Не включено до 
переліку стан‐
дартів, що діють 

в Україні. 

14  ДСТУ  
150‐14001‐ 97 

Система управління навколишнім се‐
редовищем. Склад та опис елементів і 
настанови щодо їх застосування. 

ДІЄ 
(гармонізовано 
до міжнарод‐

них) 

15  ДСТУ  
150‐14004‐ 97 

Система управління навколишнім се‐
редовищем. Загальні настанови щодо 
принципів управління, систем та за‐
собів забезпечення. 

Діє 
(гармонізовано 
до міжнарод‐

них) 

16  ДСТУ  
150‐14010‐ 97 

Настанови щодо здійснення екологіч‐
ного аудиту. Загальні принципи. 

Діє 
(гармонізовано 
до міжнарод‐

них) 
Фрагмент  плану  організації  робіт  із  стандартизації  у  сфері 

охорони земель як пропозиції до Мінагрополітики та продовольст‐
ва України наведено в табл. 6.2. 
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6.3. Система стандартів сталого землекористування 
 
В Україні робота  із створення національного комплексу стан‐

дартів у галузі сталого землекористування та охорони ґрунтів тіль‐
ки розпочинається. Склалася ситуація, коли на національному рів‐
ні  переважають  міждержавні  та  галузеві  стандарти  колишнього 
СРСР. Тому слід використати все напрацьоване раніше і врахувати 
як міжнародний досвід,  так  і  специфіку,  яка  випливає  із  суттєвих 
особливостей  соціально‐економічних,  грунтово‐кліматичних  та  ін‐
ших умов. 

Чинна нині нормативна база галузі застаріла та вимагає пере‐
гляду,  систематизації,  оновлення,  вдосконалення  та  гармонізації  з 
міжнародними нормативними документами. 

Системним аналізом переглянуто чинні нормативні докумен‐
ти (НД). Результатом є розподіл цих документів на чотири групи, а 
саме: 

1) НД, що втратили актуальність, практично не застосовують‐
ся. ці НД застарілі та не відповідають чинному в країні законодавст‐
ву, отже мають бути скасовані;  

2) НД, що цілком придатні до застосування без змін  і допов‐
нень, тому слід подовжити термін їх застосування; 

3) НД, що потребують значних змін  і доповнень,  тому мають 
бути замінені заново розробленими ДСТУ або СОУ;  

 4) НД, що не мають національних  та міжнародних  аналогів, 
тому  потребує  розроблення  ДСТУ  або  СОУ.  Орієнтація  на  сучас‐
ний рівень науки вимагає розроблення нових ДСТУ або СОУ,  гар‐
монізованих  з  міжнародними  та  європейськими  стандартами,  які 
сприятимуть ефективному розвитку земельної реформи.  

Системний аналіз стану нормативної бази дає можливість ви‐
значити, в яких саме напрямах слід у першу чергу провести доско‐
налу роботу і внести зміни. Для цього фахівцями національного на‐
укового  центру  «Інститут  ґрунтознавства  та  агрохімії  
ім. О.Н.Соколовського» НААН (ННЦ «ІГА»), на базі якого створено 
Технічний  комітет  стандартизації  ТК  142  «Грунтознавство»  було 
переглянуто  майже  200  НД,  що  стосуються  галузі  ґрунтознавства, 
агрохімії та охорони ґрунтів.  

Подальший  розвиток  національної  системи  стандартизації 
має бути спрямований на зближення її з міжнародною та європей‐
ською, до того ж це зближення має на меті забезпечити доступ на 
світовий ринок української продукції. 

Законом України «Про землеустрій» (ст.1) стале землекористу‐
вання визначено як «форма та відповідні до неї методи використан‐
ня  земель,  що  забезпечують  оптимальні  параметри  екологічних  і 
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соціально‐економічних функцій територій». Зауважимо, що термі‐
ни «відновлюване», «гармонійне», «стійке», «збалансоване», «стабі‐
льне»,  «природовідповідне»  землекористування  розглядаються  як 
синоніми із сталим землекористуванням. 

Незважаючи на те, що ідея сталого землекористування в Укра‐
їні  не  є  пріоритетною,  здійснено  дуже  мало  кроків  до  її  запрова‐
дження, а декому взагалі здається нереальною мрією, проте, альте‐
рнативи цьому напряму розвитку немає. У ХХІ ст. ідея сталого зем‐
лекористування  буде  визначальною.  Чим  швидше  землекористу‐
вання в Україні перейде на шлях сталого розвитку, тим успішніше 
буде  розв’язано  екологічні,  економічні,  технологічні,  гуманітарні  і 
взагалі  освітницько‐світоглядні  проблеми.  Стале  землекористуван‐
ня – якісно новий етап розвитку аграрної сфери, точніше, жадане і 
обнадійливе бажання майбутнього, реалізація якого потребує дов‐
готривалих, нелегких зусиль. Це не якийсь фіксований момент, це 
процес еволюції, перетворень, зміни пріоритетів, технологій, онов‐
лення кадрів.  

Стале землекористування орієнтується насамперед на сталос‐
ті ґрунту. Під сталістю ґрунтів слід розуміти комплекс властивостей 
ґрунтів  і  відповідних процесів,  існування  яких  дозволяє підтриму‐
вати  їх  характерні  (модальні,  які  найчастіше  зустрічаються)  пара‐
метри у просторі і часі. Зауважимо: у вітчизняній літературі систе‐
матичне висвітлення цього феномену не зроблено. Сталість ґрунту 
розглядається лише як хімічна буферність –  здатність  ґрунту підт‐
римувати у певних межах реакцію ґрунтового розчину за дії кисло‐
ти чи лугу за рахунок особливих властивостей колоїдних міцел. 

Дещо  по‐іншому  тлумачення  сталості  ґрунту  зустрічається  в 
іноземній літературі. Йому приділяють увагу провідні дослідники. 
Зрозуміло чому: слід теоретично обґрунтувати закономірності вза‐
ємодії антропогенних навантажень з ґрунтами, визначити здатність 
ґрунту  сприймати  ці  навантаження,  регламентувати  (нормувати) 
навантаження, щоб запобігти необоротним негативним наслідкам. 

Сталість  ґрунту  (soil  resilience)  розглядається  як  природна 
властивість ґрунту чинити опір навантаженням – стресам, протиді‐
яти  будь‐яким  впливам,  які  здатні  змінити  характер  обміну  речо‐
вини і енергії в ґрунті. Сталість ґрунту включає в себе такі властиво‐
сті:  буферність  (хімічну,  фізичну,  біологічну),  або  здатність  ґрунту 
до опору; здатність до трансформації (перш за все до розкладу і си‐
нтезу)  і  до  детоксикації;  здатність  до  процесів  оновлення  складу 
(органічних речовин, мікробіологічного пилу тощо). 

Вихідні  теоретичні  позиції  тут  такі.  У  будь‐якому  ґрунті  діє 
механізм толерантності до стресів, механізм збереження тіла ґрунту 
і ґрунтового покриву. Ґрунт утворюється і функціонує на стику різ‐
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них  фаз:  атмосфери,  біосфери,  літосфери,  гідросфери.  У  ньому 
створюється певний баланс речовин і енергії, складовими частина‐
ми якого є сонячна радіація, тепло, опади, різні ендогенні потоки, в 
тому  числі  вивітрювання,  синтез  і  розклад  органічних  речовин, 
акумуляція, вилуговування і перерозподіл речовин, окислення – ві‐
дновлення, вивільнення та фіксація елементів. Потоки антропоген‐
ного походження за своєю основною суттю не властиві цій системі, 
чужі їй. Обробіток ґрунту, внесення хімікатів, меліоративні заходи, 
збирання  врожаю,  різного  роду  техногенні  забруднення  виклика‐
ють зміни характерного для природних умов обміну речовин і ене‐
ргії. Висока сталість ґрунту означає його здатність відновлювати ха‐
рактерні  параметри  після  припинення  дії  навантаження,  низька 
сталість – нездатність ґрунту до оновлення. 

Особливо підкреслимо те, що в умовах сталого землекористу‐
вання  досягається  економічно  і  екологічно  виправдана продуктив‐
ність  агроландшафту,  зберігається  сталість  ґрунту,  відновлюються 
характерні  (вихідні)  параметри.  Вперше  утворюються  реальні  мо‐
жливості для досягнення оптимальної стратегії продуктивності та її 
підтримання  за  часом.  В  умовах  оптимальної  стратегії  продуктив‐
ності  вірогідність  одержання  підвищеного  врожаю  чи  прибутку 
впродовж часу незмінно вища,  а  сталість не повинна руйнуватися. 
Тобто,  діапазон  коливань  врожаю  чи  прибутку  за  оптимальної 
стратегії сталості суттєво менший, ніж за незадовільної стратегії.  

Концепція сталого землекористування має ґрунтуватися: 
1) на значному збільшенні площ під еколого‐стабілізуючими 

угіддями (лісами, луками, пасовищами, заповідним фондом тощо) 
і  суттєвому  зменшенні  під  еколого‐дестабілізуючими  угіддями 
(перш за все ріллею); 

2) на  додержанні  екологічно  обґрунтованих  нормативів  всіх 
видів антропогенних навантажень на земельні ресурси – меліорати‐
вних, хімічних та інших; 

3) на забезпеченні розширеного відтворення ґрунтової родю‐
чості  ріллі,  продуктивності  і  охоронних  властивостей  лісів,  луків, 
пасовищ,  створенні  сприятливих  умов  для  формування  стійких  
агроландшафтів,  розвитку  біологічного  і  адаптивного  (менш  ви‐
снажливих для земельних ресурсів) землеробства, повної реалізації 
потенціалу  земельно‐кліматичних  ресурсів,  сортів  рослин,  порід 
дерев; 

4) на  диференціації  принципів  використання  земельних  ре‐
сурсів, в основу яких покладено ландшафтно‐геохімічні властивості 
і  кліматичні особливості,  а  також детальне мікрорайонування міс‐
цевості (замість загальноприйнятого нині мікрорайонування); 
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5) на  створенні  економічних  стимулів  для  екологічно нормо‐
ваного  використання  земельних  ресурсів,  формуванні  механізмів 
економічної  і  адміністративної  відповідальності  природокористу‐
вачів за порушення екологічних вимог; 

6) на  систематичному  (базовому)  і  кризовому  моніторингу, 
активному використанню їх результатів в управлінських рішеннях, 
розробці  довго‐  і  короткострокових  програм  для  перспективних  і 
оперативних  заходів  поліпшення  стану  земельних  ресурсів  і  особ‐
ливо усунення чи призупинення кризових явищ; 

7) на  використанні  міжнародного  досвіду  природоохоронної 
діяльності і землекористування. У світі існує чимало прикладів про‐
гресивного землекористування, які заслуговують вивчення  і макси‐
мально можливого поширення в Україні; 

8) на еколого‐виховній роботі в галузі охорони земельних, во‐
дних і лісових ресурсів. 

Для  визначення  оптимальної  стратегії  відновлення  еколого‐
відтворних  і  продуктивних  функцій  ґрунтів  і  формування  сталого 
землекористування слід призупинити і поступово усунути процеси 
деградації  ґрунтів,  поліпшити  і  оптимізувати  властивості  ґрунтів 
згідно  з  екологічними  і  продуктивними  вимогами,  стабілізувати  у 
просторі і часі оптимальні параметри ґрунтів. Це – головна конце‐
птуально‐програмна мета.  

На сьогодні досить зрозумілі причини, за існування яких зем‐
лекористування  в  Україні  не  можна  вважати  еколого‐безпечним  і 
ефективним, а саме: 

1) нераціональна структура сільгоспугідь, посівних площ, ро‐
зміщення  культур  без  достатньо  повного  врахування  ґрунтово‐
кліматичних  умов,  підвищений  (майже  удвічі)  рівень  розораності, 
включаючи частину схилів і заплав; 

2) дефіцитний  баланс  біофільних  елементів  (особливо С,  Са, 
Р, К та  інших) через невеликі дози гною і мінеральних добрив, які 
застосовуються; 

3) недосконалий рівень ґрунтообробних технологій (підвище‐
ний до допустимого рівня у 2–3  рази  середній  тиск  сільськогоспо‐
дарських машин і знарядь на ґрунти, виключно висока чисельність 
механічних операцій,  розтягування оранки,  строків  сівби, міжряд‐
них розпушувань у часі і проведення їх за межами інтервалу опти‐
мальної вологості); 

4) надто  низький  рівень  захищеності  орних  земель  агролісо‐
меліоративними,  гідротехнічними  і  агротехнічними  заходами  і 
поширення через це різноманітних деградацій; 

5) високий рівень забур’яненості полів. 



 

 188

Стале землекористування можна сформувати за таких голов‐
них умов: 

• раціональної  структури  сільгоспугідь  та  еколого‐
стабілізуючих  угідь,  посівних  площ,  розміщення  культур  із  враху‐
ванням ґрунтово‐кліматичних умов; 

• коли  ґрунти  функціонує  за  принципом  розширеного  або 
навіть простого відтворення (розмір повернення відібраних у ґрун‐
ту ресурсів не менше за відчужену частину), тобто врожай отриму‐
ється  за  рахунок  частини  ефективної  родючості,  якнайповнішої 
окупності ресурсів, що додатково вкладаються, а потенційна родю‐
чість не зменшується; 

• коли ступінь впливу на  ґрунти відповідає здатності  ґрунту 
до саморегуляції, тобто властивості його відновлювати характерис‐
тичні параметри без додаткових заходів після усунення впливу. 

Для реалізації зазначеного необхідно: 
1) розробити загальнодержавну програму охорони земель та 

Національну  програму  з  охорони  родючості  ґрунтів,  включаючи 
галузеві  підпрограми  для  всіх  категорій  земель,    надати  їм  статус 
Закону України; 

2) здійснити  комплексне  еколого‐економічне  оцінювання  те‐
риторії України і  відповідно виділити землі для диференційовано‐
го використання, впровадження охоронних заходів, консервації де‐
градованих земель; 

3) удосконалити  розміщення  сільськогосподарського  вироб‐
ництва з урахуванням сучасних тенденцій спеціалізації; 

4) переглянути  прийняту  у  попередні  роки  Урядом  України 
Концепцію  розвитку  землекористування  з  урахуванням  вимог  но‐
вих земельних відносин і сучасного стану земель, особливо їх дегра‐
дованості і забруднення. 

Реалізація  зазначеного  безумовно  створить  передумови  для 
стійкого розвитку економіки України. 

До обʹєктів стандартизації у сфері сталого землекористування 
на  міжнародному  та  регіональному  рівнях  можуть  бути  віднесені 
стандарти щодо методів  аналізу  складу  і  властивостей  ґрунтів,  ви‐
значення  параметрів  стану,  засобів  контролю,  грунтоохоронні  ви‐
моги (норми, правила), класифікації, термінологія. 

До обʹєктів стандартизації у сфері сталого землекористування 
на національному рівні належать: 

• основні положення комплексу стандартів  із сталого земле‐
користування;  

• терміни, визначення та класифікатори; 
• норми, правила, грунтоохоронні вимоги; 
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• режими використання та охорони земель (ґрунтів), земель‐
них ресурсів, об’єктів природно‐заповідного фонду; 

• показники гранично‐допустимого погіршення стану та вла‐
стивостей земельних ресурсів; 

• вимоги до  забезпечення  сталого екологічно безпечного  зе‐
млекористування; 

• показники якості ґрунтів (земель); 
• показники  інтенсивності  використання  земель  сільськогос‐

подарського призначення; 
• вимоги до засобів контролю за станом земель; 
• методи аналізу складу та властивостей ґрунтів; 
• інші об’єкти, що необхідні для здійснення грунтоохоронної 

діяльності на національному рівні. 
Об’єкти стандартизації та нормування також можуть бути ви‐

значені  екологічною  експертизою,  що  систематично  здійснюється 
як  відповідними  організаціями,  так  і  фахівцями,  які  працюють  у 
цій сфері. У процесі експертизи аналізуються екологічні ситуації та 
документи. 

Стандартизація  у  сфері  сталого  землекористування  повинна 
забезпечити розроблення та експертизу стандартів, норм  і правил 
щодо: 

• термінів і визначення стосовно сталого землекористування; 
• класифікації об’єктів (компонентів) навколишнього приро‐

дного середовища, забруднювальних речовин; 
• вимог  екологічної  безпеки  під  час  використання,  охорони 

та відтворення земельних ресурсів; 
• правил встановлення екологічних нормативів; 
• вимог (норм, правил) із зберігання, застосування і транспо‐

ртування агрохімікатів і пестицидів, а також промислових і побуто‐
вих відходів; 

• вимог із забезпечення якості земель та родючості грунтів; 
• методик, що регламентують процеси контролю якості ґру‐

нтів, які охоплюють весь комплекс робіт від відбору проб до одер‐
жання результатів вимірювання; 

• вимог (норм, правил) відносно режимів використання, кон‐
тролю та охорони земель (ґрунтів); 

• вимог (норм, правил) щодо запобігання негативному впли‐
ву  та  регламентації  сільськогосподарської  діяльності,  зокрема  під 
час меліорації і рекультивації земель, застосування агротехнологій.  
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6.4. Система стандартів та нормативів у сфері державного 
земельного кадастру 
 
Відповідно  до  статті  11  Закону  України  «Про  державний  зе‐

мельний  кадастр»  відомості  про  обʹєкти  Державного  земельного 
кадастру  під  час  внесення  їх  до  Державного  земельного  кадастру 
мають відповідати існуючим характеристикам обʹєктів у натурі (на 
місцевості),  визначеним  з  точністю  відповідно  до  державних  стан‐
дартів, норм та правил, технічних регламентів.  

Зміна вимог державних стандартів, норм та правил, технічних 
регламентів щодо  показників  точності  або  способів  її  визначення, 
зміна  геодезичної  або  картографічної  основи  Державного  земель‐
ного кадастру (у тому числі систем координат), що використовува‐
лися  для  його  ведення,  не  є  підставою  для  визнання  відомостей 
Державного  земельного  кадастру  такими, що підлягають  уточнен‐
ню, якщо на момент їх внесення вони відповідали державним стан‐
дартам, нормам та правилам, технічним регламентам.  

До  відомостей  про  обʹєкти Державного  земельного  кадастру 
відповідно до статей 12–15 закону належать: 

1) про державний кордон України:  
• графічне зображення державного кордону України;  
• повні назви суміжних іноземних держав;  
• опис меж прикордонної смуги;  
• інформація  про  документи,  на  підставі  яких  встановлено 

державний кордон України;  
• дані щодо демаркації державного кордону України.  
2) про землі у межах території адміністративно‐територіальних 

одиниць  (Автономної  Республіки Крим,  областей, міст Києва  і  Севас‐
тополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах):  

• найменування адміністративно‐територіальної одиниці;  
• опис меж адміністративно‐територіальної одиниці;  
• площа  земель  у  межах  території  адміністративно‐

територіальної одиниці;  
• повне  найменування  суміжних  адміністративно‐

територіальних  
• одиниць;  
• інформація про  акти,  на підставі  яких  встановлено  та  змі‐

нено межі адміністративно‐територіальних одиниць.  
• відомості  про  категорії  земель  у  межах  адміністративно‐

територіальної одиниці:  
назва, код (номер), межі категорії земель;  
опис меж;  
площа;  
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інформація про документи, на підставі яких встановлено кате‐
горію земель;  

• відомості  про  угіддя  адміністративно‐територіальної  
одиниці:  

назва, код (номер);  
контури угідь;  
площа;  
інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя;  
інформація про якісні характеристики угідь;  
• відомості  про  економічну  та  нормативну  грошову  оцінку 

земель у межах території адміністративно‐територіальної одиниці;  
• відомості  про  бонітування  ґрунтів  адміністративно‐

територіальної одиниці.  
3) про обмеження у використанні земель:  
• вид;  
• опис меж;  
• площа;  
• зміст обмеження;  
• опис режимоутворювального обʹєкта, назви та характерис‐

тики, що обумовлюють установлення обмежень (за наявності тако‐
го обʹєкта);  

• інформація  про  документи,  на  підставі  яких  установлено 
обмеження щодо використання земель.  

4) про земельні ділянки:  
• кадастровий номер;  
• місце розташування;  
•  опис меж;  
• площа;  
• міри ліній за периметром;  
• координати поворотних точок меж;  
• дані про привʹязку поворотних  точок меж до пунктів дер‐

жавної геодезичної мережі;  
• дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів;  
• відомості про інші обʹєкти Державного земельного кадаст‐

ру, до яких територіально (повністю або частково) входить земель‐
на ділянка;  

• цільове  призначення  (категорія  земель,  вид  використання 
земельної ділянки в межах певної категорії земель);  

• склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв;  
• відомості про обмеження у використанні земельних ділянок;  
• відомості про частину земельної ділянки, на яку поширю‐

ється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;  
• нормативна грошова оцінка;  
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• інформація  про  документацію  із  землеустрою  та  оцінки 
земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких 
встановлено відомості про земельну ділянку.  

Правовою основою організації та проведення робіт із стандар‐
тизації  та  нормування  у  сфері  державного  земельного  кадастру  є 
Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.2001  № 2408, норма‐
тивно‐правові  акти Кабінету Міністрів України,  керівні  документи 
Держстандарту  України,  Положення  про  службу  стандартизації 
НААН,  накази  та  нормативно‐технічні  документи  Держкомзему 
України та Президії НААН. 

Необхідність  запровадження  системи  стандартизації  в  галузі 
державного земельного кадастру передбачено також вимогами Зе‐
мельного  кодексу України  та Закону України «Про державний  зе‐
мельний кадастр». 

З  метою  організації  робіт  із  стандартизації  та  нормування  в 
галузі державного земельного кадастру слід : 

 по‐перше  –  відповідно  до  Закону  України  «Про  стандартиза‐
цію» створити окремий технічний комітет стандартизації «Земель‐
ний кадастр». Це зумовлено специфікою робіт із земельного кадас‐
тру та наявністю у складі Державного агентства із земельних ресур‐
сів  України Центру  державного  земельного  кадастру  та  інститутів 
землеустрою; 

по‐друге  –  організувати  роботу  Технічного  комітету  «Земель‐
ний кадастр» відповідно до Закону України «Про стандартизацію» з 
урахуванням своїх  господарських  та професійних  інтересів, прово‐
дити роботи із стандартизації, зокрема: 

•  розробляти,  схвалювати,  приймати,  переглядати,  зміню‐
вати стандарти та інші нормативні документи відповідного рівня та 
припиняти  їх  дію,  встановлювати  правила  їх  розроблення,  позна‐
чення та застосування; 

• подавати до центрального органу виконавчої влади у сфері 
стандартизації  пропозиції  щодо  розроблення  національних  стан‐
дартів чи прийняття як національних стандартів міжнародних (ре‐
гіональних) чи власних стандартів; 

• створювати  і  вести  інформаційні  фонди  стандартів  та  ін‐
ших нормативних документів для забезпечення своєї діяльності та 
інформаційного обміну; 

• видавати і розповсюджувати власні стандарти та інші нор‐
мативні документи; 

• інформувати центральний орган виконавчої  влади у  сфері 
стандартизації про роботи із стандартизації за своїми напрямами. 

Основними завданнями стандартизації  і нормування в  галузі дер‐
жавного земельного кадастру є: 
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• проведення  єдиної  технічної  політики  і  створення  єдиної 
системи нормативних документів; 

• встановлення вимог з розробки конкурентоспроможної на‐
уково‐технічної документації із земельного кадастру; 

• забезпечення належного науково‐технічного рівня та якості 
документів і документації із земельного кадастру на основі впрова‐
дження  досягнень  науки,  техніки  і  передового  досвіду  в  практику 
його ведення; 

• встановлення вимог з розробки єдиної автоматизованої си‐
стеми ведення державного земельного кадастру; 

• удосконалення організації земельно‐кадастрових робіт, об‐
стежень та вишукувань; 

• створення  суміщених  норм  технічного  та  технологічного 
проектування. 

Система нормативних документів із державного земельного када‐
стру повинна містити такі розділи: 

1. Основні положення. Класифікація стандартів та норматив‐
них документів. 

2. Порядок розробки нормативних документів. 
3. Зміст та оформлення стандартів та нормативних документів. 
4. Експертиза, узгодження та затвердження стандартів та нор‐

мативних документів. 
5. Реєстрація, видання та скасування стандартів і нормативних 

документів. 
Назва Системи і зміст основних розділів не є остаточними і в 

процесі розробки можуть бути уточнені. 
У першому розділі встановлюються основні положення Систе‐

ми  нормативних  документів  із  державного  земельного  кадастру, 
класифікація нормативних документів в галузі державного земель‐
ного кадастру, види нормативних документів та основні вимоги до 
їхнього  змісту.  Класифікацію  нормативних  документів  у  галузі 
державного  земельного  кадастру  доцільно  провести  за  їх  призна‐
ченням та змістом. 

Відповідно  до рівня,  організації  та  ведення державного  земе‐
льного кадастру нормативні документи за призначення поділяють‐
ся на: 

1) єдині для всіх рівнів ведення державного земельного кадастру; 
2) для  ведення  державного  земельного  кадастру  на  націона‐

льному рівні; 
3) для ведення державного земельного кадастру на регіональ‐

ному рівні; 
4) для  ведення  державного  земельного  кадастру  на  базовому 

рівні. 
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За змістом нормативні документи слід класифікувати: 
1) загального  призначення:  організаційно‐методичні  норми, 

правила і стандарти; 
2) ті, що регламентують склад науково‐технічної документації 

із державного земельного кадастру; 
3) технічні (технологічні) норми, правила, стандарти; 
4) рекомендовані  норми,  правила  і  стандарти,  довідково‐

інформаційні матеріали. 
 
 
 
 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1.  Система  стандартів  та  нормативів  у  землеустрої,  її  характеристика.  
2. Система стандартів та нормативів у сфері охорони земель, її характерис‐
тика. 3. На яких рівнях можуть встановлюватися нормативи у сфері землеу‐
строю? 4. Які документи включають до комплексу нормативних документів 
із  стандартизації  та  нормування  в  сфері  землеустрою?  5.    Назвіть  основні 
принципи екологізації землекористування. 6. Які групи нормативів виділе‐
но для розробки землевпорядних регламентів у сфері землекористування? 
7.   Які чинники мають враховуватися під час розробки деградаційних нор‐
мативів? 8. Система стандартів сталого землекористування,  її призначення. 
9. Система нормативів у сфері державного земельного кадастру,  її призна‐
чення. 10. Що таке «зона особливого режиму землекористування»? 12. Що 
таке  «охорона  зона»?  13.  Що  таке  «санітарно‐захисна  зона»?  14.  Що  таке 
«зона  санітарної  охорони»? 15. Що  таке «водоохоронна  зона»?   16. Що  та‐
ке«прибережна  захисна  смуга»? 17. Що таке «шумова  зона»? 18. Яка доку‐
ментація  належить  до  нормативних  документів  із  стандартизації  в  галузі 
охорони земель? 19. Які нормативи встановлюють  гранично‐допустиме за‐
бруднення ґрунтів? 20. Дайте визначення поняттю «стале землекористуван‐
ня». 21. Охарактеризуйте Концепцію сталого землекористування. 22. Які ві‐
домості належать до Державного земельного кадастру? 
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РОЗДІЛ 7  
СИСТЕМА СТАНДАРТІВ З БЕЗПЕКИ ПРАЦІ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

7.1. Стандартизація професійної безпеки та гігієни 
7.2. Стандартизація безпеки праці і захист від електромагнітно‐
го та радіаційного забруднення 
7.3. Безпека праці і захист від іонізуючого випромінювання 
 
Стандарти з безпеки довкілля, праці та життєдіяльності насе‐

лення  розглядають  збереження  екологічної  рівноваги  в  регіональ‐
них системах розселення, шумове, вібраційне і електромагнітне за‐
бруднення міст і сіл; основні аспекти захисту від них довкілля: сані‐
тарно‐гігієнічні,  інженерно‐технічні,  архітектурно‐планувальні,  бу‐
дівельно‐акустичні  та  економічно‐соціальні;  безпеку праці  і  захист 
від  електромагнітного  забруднення,  загальні  санітарно‐гігієнічні 
вимоги до повітря робочої зони, шкідливі речовини,  їх класифіка‐
цію і загальні вимоги безпеки тощо. 

 
7.1. Стандартизація професійної безпеки та гігієни 
 
За умов бурхливого розвитку науково‐технічного прогресу всі 

промислові  підприємства  представляють  потенційну  небезпеку 
для персоналу, населення та навколишнього середовища. 

Небезпека  –  сукупність  факторів,  звʹязана  з  експлуатацією 
промислового  підприємства, що  діє  постійно  або  виникає  внаслі‐
док  певної  ініціюючої  події  чи  певного  збігу  обставин, що  чинять 
(здатні чинити) негативний вплив на реципієнтів. 

Безпека – відсутність неприпустимого ризику, звʹязаного з мо‐
жливістю завдавання будь‐якої шкоди. 

Властивість підприємства за нормальної експлуатації та в разі 
аварії обмежувати вплив джерел небезпеки на персонал, населення 
та навколишнє середовище встановленими межами називають без‐
печністю промислового підприємства. 

Безпека і захист довкілля, праці та життєдіяльності населення 
регламентується  санітарними  правилами  і  нормативами  –  ДСН 
3.3.6.037‐99,  ДСН  3.3.6.039‐99,  СНІП №  2971‐84,  СанПін №  5804‐91, 
НРБУ‐97, ДР‐97,  а  також  стандартами, що наводяться  нижче. Сис‐
тема  стандартів розглядається  згідно  з УКНД  і  каталогами норма‐
тивних документів (табл. 7.1). 
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Таблиця 7.1 
 

Витяг з державного класифікатора ДК 004 
 

Код  Назва 
13  Довкілля,  захист  довкілля  та  здоровʹя  лю‐

дини. Безпека 
13.020  Захист довкілля 
13.030  Відходи 
13.040  Якість повітря 
13.060  Якість води 
13.080  Якість ґрунту. Ґрунтознавство 
13.100  Професійна безпека. Промислова гігієна 
13.140  Шум та його вплив на людину 
13.160  Вібрації та удар і їхній вплив на людину 
13.200  Запобігання аваріям та катастрофам 
13.300  Захист від небезпечних вантажів 

 
Стандартизації підлягає не тільки безпека промислових підп‐

риємств, а  й персонал, населення та навколишнє середовище, а та‐
кож промислова гігієна, загальні санітарно‐гігієнічні вимоги до по‐
вітря робочої зони, вимоги до допустимого вмісту шкідливих речо‐
вин у повітрі робочої зони, загальні положення та вимоги безпеки 
праці; небезпечні й шкідливі виробничі фактори та їх класифікація, 
метрологічне  забезпечення  в  галузі безпеки праці,  загальні прави‐
ла, відображення й оформлення вимог безпеки праці в технологіч‐
ної документації, терміни й визначення тощо. 

 
Система стандартів з безпеки підприємств та безпеки праці  

Державні і міжнародні 
ДСТУ  2156‐93.  Безпечність  промислових підприємств.  Термі‐

ни і визначення. 
ДСТУ 2256‐93. Система стандартів безпеки праці. Виробництво.  
ДСТУ  2293‐99.  Охорона  праці.  Терміни  та  визначення  основ‐

них понять. 
ДСТУ  3038‐95.  Гігієна.  Терміни  та  визначення  основних  по‐

нять.  
ДСТУ 3273‐95. Безпечність промислових підприємств. Загаль‐

ні положення та вимоги.  
ДСТУ 3941 ‐2000. Лазерна безпека. Терміни та визначення.  
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Міждержавні 
ГОСТ  3.1120‐83.  Общие  правила  отражения  и  оформления 

требований безопасности труда в технологической документации.  
ГОСТ 12.0.001‐82. ССБТ. Основные положения.  
ГОСТ 12.0.002‐2003. ССБТ. Термины и определения. 
ГОСТ 12.0.003‐74. Опасные и вредные производственные фак‐

торы. Классификация. 
ГОСТ 12.0.005‐84. Метрологическое обеспечение в области бе‐

зопасности труда. Основные положения.  
ГОСТ 12.1.001‐89.  Ультразвук. Общие  требования безопаснос‐

ти. ГОСТ 12.1.002‐84. Электрические поля промышленной частоты. 
Допустимые  уровни  напряженности  и  требования  к  проведенню 
контроля на рабочих местах.  

ГОСТ  12.1.005‐88.  Система  стандартов  безопасности  труда. 
Общие  санитарно‐гигиенические  требования  к  воздуху  рабочей  
зоны. 

ГОСТ 12.1.006‐84. Электромагнитные поля радиочастот. Допу‐
стимые уровни на рабочих местах и требования к проведению кон‐
троля. 

ГОСТ 12.1.007‐76. Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности. 

ГОСТ  12.1.008‐76.  Биологическая  безопасность. Общие  требо‐
вания. ГОСТ 12.1.010‐76. Взрывобезопасность. Общие требования. 

 ГОСТ 12.1.045‐84. Электростатические поля. Допустимые уро‐
вни на рабочих местах и требования к проведению контроля.  

ГОСТ 12.3.002‐75. Процессы производственные. Общие требо‐
вания безопасности. 

ГОСТ 12.4.077‐79. Ультразвук. Метод измерения звукового да‐
вления на рабочих местах. 

ГОСТ  30333‐95.  Паспорт  безопасности  вещества  (материала). 
Основные положения. Информация по обеспечению безопасности 
при  производстве,  применении,  хранении,  транспортировке,  ути‐
лизации. 

Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкрит‐
тя теми. 

Система  стандартів  з  безпеки праці,  довкілля  та життєдіяль‐
ності  населення  розглядає  загальні  санітарно‐гігієнічні  вимоги  до 
повітря робочої зони, шкідливі речовини, їх класифікацію і загаль‐
ні вимоги безпеки;  суміші вибухонебезпечні,  їх класифікацію  і ме‐
тоди випробувань тощо. 

Терміни  та  визначення  основних  понять  безпеки  підпри‐
ємств та безпеки праці згідно із ДСТУ 2156‐93, ДСТУ 2256‐93, ДСТУ 
2293‐99, ДСТУ 3038‐95, ДСТУ 3941‐2000, ГОСТ 12.0.002‐2003. Станда‐
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рти розглядають безпечність промислових підприємств, професій‐
ну безпеку та промислову гігієну, систему стандартів безпеки праці 
на різних стадіях виробництва, терміни та визначення основних по‐
нять з охорони праці. Зміст стандартів: терміни і визначення – ава‐
рія на промисловому підприємстві, безпека (населення, матеріаль‐
них обʹєктів, навколишнього середовища), безпечність промислово‐
го підприємства,  ідентифікація небезпеки, критерій безпеки, куль‐
тура безпеки, небезпека, показник безпеки працівників (населення 
регіону) показник безпечності, показник безпечності  (промислово‐
го  підприємства)  нормований,  аналіз  і  контроль  ризиків  –  ризик 
вимушений,  ризик  віддалених  наслідків,  ризик  добровільний,  ри‐
зик  індивідуальний,  ризик колективний,  ризик промислового під‐
приємства. 

Джерела небезпеки та вимоги безпечності підприємств згідно 
із ДСТУ 3273‐95, ДСТУ 3941‐2000, ГОСТ 12.1.001‐89, ГОСТ 12.1.008‐76, 
ГОСТ 12.1.010‐76, ГОСТ 12.4.077‐79. Стандарти розглядають джерела 
небезпеки – джерела біологічної (хімічної) небезпеки, вибухонебез‐
печні, пожежної небезпеки, радіаційної небезпеки, шуму. 

Небезпечні  підприємства  –  підприємство  потенційно  небез‐
печне,  вибухонебезпечне, пожежонебезпечне, біологічно небезпеч‐
не, радіаційно небезпечне, шумонебезпечне; загальні положення та 
вимоги безпечності промислових підприємств – лазерна і ультраз‐
вукова безпека, біологічна безпека, вибухобезпечність. 

Санітарно‐гігієнічні вимоги до повітря робочої зони згідно із 
ГОСТ  12.1.005‐89.  Стандарт  розглядає  загальні  санітарно‐гігієнічні 
вимоги до повітря робочої зони. Зміст стандартів: загальні санітар‐
но‐гігієнічні вимоги до показників мікроклімату і допустимого вмі‐
сту шкідливих речовин у  повітрі робочої зони, загальні вимоги до 
методів вимірювання і контролю показників мікроклімату і конце‐
нтрації шкідливих речовин:  оптимальні  і  допустимі  величини по‐
казників мікроклімату у  виробничих приміщеннях,  вимоги до ме‐
тодів вимірювання і контролю показників мікроклімату, гранично‐
допустимий вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони, вимо‐
ги до методів  і засобів вимірювання концентрації шкідливих речо‐
вин у повітрі робочої зони. 

Шкідливі  речовини,  класифікація  і  загальні  вимоги  безпеки 
згідно із ГОСТ 12.0.003‐74, ГОСТ 12.1.007‐76, ГОСТ 12.3.002‐75, ГОСТ 
30333‐95. Стандарти розглядають загальні  вимоги безпеки,  які  вмі‐
щуються в сировині, продуктах, напівфабрикатах і відходах вироб‐
ництва  під  час  їх  виробництва,  використання  і  зберігання.  Зміст 
стандарту:  класифікація  шкідливих  речовин,  вимоги  безпеки,  ви‐
моги до санітарного обмеження вмісту шкідливих речовин у повітрі 
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робочої  зони,  основні  вимоги  до  контролю  за  вмістом шкідливих 
речовин у повітрі робочої зони. Терміни і визначання. 

Вибухонебезпека  і  суміші  вибухонебезпечні  згідно  із  ГОСТ 
12.1.010‐76  і СТ СЗВ 2775‐80. Стандарти розглядають загальні вимоги 
вибухонебезпеки, класифікацію і методи випробувань, класифікацію 
вибухонебезпечних сумішей за категоріями і групами та методи ви‐
значання параметрів вибухонебезпеки, що використовуються під час 
встановлення класифікації сумішей, методи випробування.  

Основні положення безпеки праці згідно із ГОСТ 12.0.002‐2003, 
ГОСТ 12.0.001‐82,  ГОСТ 12.0.003‐74,  ГОСТ 3.1120‐83. Стандарти роз‐
глядають  основні  положення,  загальні  правила,  відображення  й 
оформлення вимог безпеки праці в технологічній документації, не‐
безпечні й шкідливі виробничі фактори та їх класифікацію, метро‐
логічне забезпечення в галузі безпеки праці, терміни й визначення 
тощо. 

Вимоги до захисту від електромагнітного забруднення згідно 
із  ГОСТ  12.1.002‐84,  ГОСТ  12.1.006‐84,  ГОСТ  12.1.045‐84.  Стандарти 
розглядають  припустимі  рівні  напруги  електричного  поля  про‐
мислової  частоти  та  електромагнітного  поля  радіочастот  на  робо‐
чих  місцях  і  проведення  контролю;  припустимі  рівні  на  робочих 
місцях і вимоги до проведення контролю електростатичного поля. 

 
7.2. Стандартизація безпеки праці і захист  
від електромагнітного та радіаційного забруднення 
 
Природа  електромагнітного  випромінювання  повʹязана  з  ви‐

хровими електричними й магнітними полями. Внаслідок того, що 
ці поля нероздільно повʹязані між собою, вони отримали назву еле‐
ктромагнітних.  У  період  науково‐технічного  прогресу  людство 
створювало і дедалі ширше використовувало штучні (антропогенні) 
джерела ЕМП. У наш час ЕМП антропогенного походження значно 
перевищують  природний  фон  і  є  тим  несприятливим  чинником, 
вплив якого на людину та довкілля рік за роком зростає. Електро‐
магнітні поля  та  електромагнітні  випромінювання поділяються  на 
природні та антропогенні (рис. 7.1). 

Головними джерелами електромагнітних полів є: радіо‐ та те‐
левізійні станції; радіолокаційні станції (радари); високовольтні лі‐
нії  електропередач;  всі  види  електротранспорту;  промисловість,  в 
якій  використовується  потужне  електрообладнання;  телевізори, 
монітори, мобільні телефони тощо. 
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Рис. 7.1.  Класифікація електромагнітних полів  
та електромагнітного випромінювання 

 
Складові  електромагнітного  поля.  Електромагнітне  поле  являє 

собою змінні електричні та магнітні поля, які поширюються у про‐
сторі  у  формі  хвиль  і  перебувають  у  зворотній  взаємозалежності. 
Електромагнітні хвилі є поперечними, тому що вектори потужнос‐
ті електричного поля Е й магнітного поля Н коливаються у взаємно 
перпендикулярних  площинах.  Під  час  поширення  електромагніт‐
них хвиль  здійснюється перенесення енергії  у просторі  (швидкість 
поширення їх у вакуумі дорівнює швидкості світла, тобто 3*10 м‐с1). 
Електричне  поле  –  часткова  форма  виявлення  електромагнітного 
поля,  яка  визначає  дію  на  електричний  заряд  (з  боку  поля)  сили, 
що не залежить від швидкості руху заряду. 

Основні кількісні характеристики електромагнітного поля: 
1) напруга електричного поля E, яка у цій точці простору визна‐

чається відношенням сили F, що діє на заряд, розміщений у цій то‐
чці, до величини заряду g: 

Е = F / g ,  
Напруга електричного поля у системі СІ вимірюється у В/м. 

        2)  магнітна  індукція  магнітного  поля  В,  що  характеризує  дію 
магнітного  поля  на  рухомий  заряд.  Це  векторна  величина,  яка  у 

Електромагнітні поля 
та випромінювання 

Природні Антропогенні

Електричне поле Землі

Магнітне поле Землі

Радіохвилі ВЧ, УВЧ 
та НВЧ діапазону 
 

Інфрачервоне та 
ультрафіо летове 
випромінювання 

ЕМП, що генерується 
Сонцем 

Лазерне 
випромінювання 
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випадку, коли вектор B є перпендикулярним до взаємно перпенди‐
кулярних векторів сили F та швидкості V , чисельно дорівнює: 

В =  F/g*V.  
У тропосфері відбуваються явища, що викликають поділ еле‐

ктричних  зарядів  внаслідок  зміни  метеорологічних  умов  –  хмар, 
опадів, туманів тощо, внаслідок чого в атмосфері виникає позитив‐
ний обʹємний заряд, на поверхні Землі – негативний. Отже, елект‐
ричне  поле  Землі  спрямоване  приблизно  вертикально,  напруже‐
ність його становить в середньому 130 В/м. Магнітне поле характе‐
ризується його дією на заряджену частинку, що рухається із силою, 
пропорційною заряду g та її швидкості V. 

3)  вектор магнітної  індукції  В  і  напруга магнітного  поля Н,  які 
повʹязані співвідношенням: 

B= μ*H, 
де μ – магнітна проникність речовини, що характеризує зміну 

магнітної  індукції  середовища  під  впливом  магнітного  поля;  μ0  – 
магнітна стала, μ0= 4п *10‐7. 

Для повітря, вакууму та немагнітних матеріалів μ0 = 1. Одини‐
цею магнітної індукції є одна тесла (Тл): 

1 Тл = 1 кг / Ас2 = 104 Гс. 
Одиницею напруги магнітного поля є один ерстед (Е):  

1 Е = 79,5775 А/м. 
Магнітне поле Землі утворює магнітосферу – навколоземний 

простір, фізичні властивості, форма та розміри якого визначаються 
магнітним полем Землі та його взаємодією з потоком заряджених 
частинок від Сонця. Магнітосфера простягається на 70–80 тис. км у 
напрямку  до Сонця  і  на  багато мільйонів  кілометрів  у  протилеж‐
ному  напрямку.  Магнітне  поле  за  формою  нагадує  поле  диполя, 
центр якого зміщений відносно центру Землі,  вісь нахилена до осі 
Землі на 11,5°. Середня величина магнітної індукції поблизу земної 
поверхні становить приблизно 5*10‐5 Тл, а напруга магнітного поля 
спадає  від  магнітних  полюсів  (55,7  А/м)  до  магнітного  екватора  
(33,4 А/m). Електромагнітні поля  характеризуються певною енергі‐
єю, яка поширюється у просторі у вигляді електромагнітних хвиль. 

Загальні  параметри  складових  електромагнітного  поля.  До 
основних параметрів електромагнітних хвиль належать: 

1) довжина хвиль А, м; 
2) частота коливання Г, Гц; 
3) швидкість  поширення  радіохвиль  с,  яка  практично  дорів‐

нює швидкості світла с = 3*108мс‐1. 
Залежно від частоти коливання (довжини хвилі) радіочастотні 

електромагнітні коливання поділяються на: 
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1) низькі частоти: 3 *104‐З*105 Гц (104‐ 103 м); 
2) середні частоти: 3*104‐3*106 Гц (103‐102 м); 
3) високі частоти: 3*106‐З*107 Гц (102‐10м); 
4) дуже високі частоти: З*ІО7‐3*108 Гц (10‐1 м); 
5) ультрависокі частоти: 3*108‐3*109 Гц (1‐10‐1 м); 
6) надвисокі частоти: З*109‐3*1010 Гц (10‐1‐10‐2 м); 
7) надзвичайно високі частоти: 3*1010‐3*1011 Гц (10‐210‐3 м). 
Примітка: діапазони частот та довжина хвиль включають верхнє 

значення параметра і виключають нижнє. 
Зміна  ЕМП  характеризується  насамперед  параметрами  його 

складових (електричного та магнітного полів). 
Електромагнітні  поля  також  оцінюються  кількістю  енергії 

(потужності), що переноситься хвилею у напрямі свого поширення. 
Для  кількісної  характеристики  цієї  енергії  застосовують  значення 
поверхневої густини потоку енергії, що визначається у Вт*м‐2. 

Вплив  електромагнітних  полів  на  стан  здоровʹя  людини та 
деякі  обʹєкти  довкілля.  Ступінь  впливу  електромагнітних  полів 
(ЕМП) на організм людини залежить від діапазону частот, інтенси‐
вності  та  тривалості  дії,  характеру  випромінювання  (неперервного 
чи модульованого), режиму опромінювання, розміру поверхні тіла, 
що зазнає опромінювання, індивідуальних особливостей організму. 
Електромагнітні  поля  можуть  викликати  біологічні  та  функціона‐
льні  несприятливі  особливості  організму.  Функціональні  ефекти 
проявляються  у  передчасній  втомлюваності,  частих  болях  голови, 
погіршенні сну, порушенні функцій серцево‐судинної та централь‐
ної нервової систем. Тривалий та  інтенсивний вплив ЕМП призво‐
дить до стійких порушень та захворювань. 

Біологічні несприятливі ефекти впливу ЕМП проявляються у 
тепловій та нетепловій діях. Теплова дія призводить до підвищення 
температури тіла та місцевого вибіркового нагрівання органів і тка‐
нин організму внаслідок переходу електромагнітної енергії в тепло‐
ву.  Таке  нагрівання  особливо  небезпечне  для  органів  із  слабкою 
терморегуляцією (головний мозок, очі, нирки, шлунок тощо). 

Електромагнітні  поля  антропогенного  походження  також 
впливають на екосистеми довкілля. Наприклад, ЛЕП спричиняють 
окремі екологічні проблеми. Спеціальні дослідження показали, що 
ЛЕП  надвисокої  та  ультрависокої  напруги  (750–1150  кВ)  з  екологі‐
чної  точки  зору  є  дуже  небезпечними.  Навколо  них  утворюються 
потужні електромагнітні поля, які негативно впливають на людину, 
порушують природну міграцію тварин,  процеси росту рослин  то‐
що. У звʹязку з формуванням єдиної енергетичної системи країни і 
спорудження  магістральних  ліній  електропередач  надвисокої  на‐
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пруги 500, 750 і 1150 кВт, виникає проблема біологічної дії електри‐
чного поля промислової частоти в умовах населених пунктів. 

Штучні електромагнітні поля  істотно погіршують електрома‐
гнітну  обстановку,  і  більша  частина  населення живе  в  умовах  під‐
вищеної  активності  електромагнітних  полів.  Найбільш  добре  ви‐
вчений  несприятливий  вплив  на  здоровʹя  електромагнітних  полів 
низької інтенсивності у виробничих умовах. Встановлено виникнен‐
ня порушень у  системах,  органах  і  тканинах,  а  також різноманітні 
функціональні  зміни  в  діяльності  серцево‐судинної  і  ендокринної 
систем.  Електромагнітні  поля  малої  інтенсивності  не  можуть  ви‐
кликати  серйозних  змін  в  організмі  загалом,  однак  несприятливі 
слабкі зміни можуть виникнути і наслідки проявитися через кілька 
поколінь. Під  впливом електромагнітних полів низької  і  середньої 
інтенсивності виникають зміни в органах і системах, які здійснюють 
пристосування організму до умов навколишнього середовища. 

Захист  населення  від  електромагнітних  полів  промислових 
частот. Для захисту населення від впливу електричного поля висо‐
ковольтних ліній установлюються  санітарно‐захисні  зони. Санітар‐
но‐захисна  зона  –  зона,  в  якій  напруга  електричного  поля  не  пе‐
ревищує  1  кВ/м,  це  територія  уздовж пролягання  високовольтних 
ліній.  Для  житлових  обʹєктів  допускається  границя  санітарно‐
захисних зон вздовж пролягання високовольтних ліній з горизонта‐
льним розміщенням проводів і без засобів зниження напруги елек‐
тричного поля по обидва боки від них на такій відстані від проекції 
на землю крайніх фазних проводів у напрямі, перпендикулярному 
до високовольтних ліній. 

Оцінювання  електромагнітного  забруднення.  Інтенсивний 
розвиток  електроніки  та  радіотехніки  викликав  забруднення  при‐
родного  середовища  електромагнітними  випромінюваннями  (по‐
лями).  Головними  їх  джерелами  є  радіо‐,  телевізійні  і  радіолока‐
ційні  станції,  високовольтні  лінії  електропередач,  електротранс‐
порт.  Поблизу  кожного  обласного  центру,  багатьох  районних 
центрів, великих міст розміщені центри або ретранслятори, радіо‐
центри, засоби радіозвʹязку різного призначення. Рівень електрома‐
гнітних  випромінювань  у  таких районах  (діапазон радіочастот мо‐
же  змінюватися  від 50–100 Гц до 100 ГГц)  часто перевищує допус‐
тимі  гігієнічні  норми  та  дуже шкодить  здоровʹю  людей, що меш‐
кають поруч. 

Мірою  забруднення  електромагнітними  полями  є  напруги 
поля  (В/м). Ці поля завдають шкоди перш за все нервовій системі. 
Так, напруга поля 1000 В/м спричиняє головний біль  і  сильну вто‐
му, більші значення зумовлюють розвиток неврозів, безсоння, важкі 
захворювання.  Існують  розроблені  на  основі  медико‐біологічних 
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досліджень санітарні норми та правила щодо радіотехнічних і еле‐
ктротехнічних обʹєктів. Вони регламентують умови їх експлуатації з 
метою охорони населення від шкідливого впливу електромагнітних 
випромінювань. 

Зростання  енергетичних  потужностей  становить  небезпеку 
для довкілля – розширюється мережа та  зростає напруга повітря‐
них ліній електропередач. Вони перерізають навпіл територію кра‐
їни,  впливають  на  нормальний розвиток  тваринного  і  рослинного 
світу.  Спеціальні  дослідження  показали, що  технічно  найперспек‐
тивніші  лінії  надвисокої  та  ультрависокої  напруги  (750–1150  кВт) 
становлять небезпеку. Навколо них утворюються потужні електро‐
магнітні  поля,  які  негативно  впливають  на  людину,  порушують 
природну міграцію тварин, процеси росту рослин. 

Характеристики електромагнітних полів (ЕМП). Основними 
характеристиками є:  частота,  діапазон частот,  довжина поля,  зона 
впливу, густота потоку енергії, напруженість поля. 

У  джерел ЕМП розрізняють  ближню  (індукції)  і  дальню  (ви‐
промінювання)  зони впливу: ближня зона реалізується на  відстані 
r≤ А/6 , де ЕМП що не сформувалося; як наслідок, одна зі складових 
поля набагато менша від іншої; у таких джерел ЕМП при впливі на 
навколишнє  середовище  слабко  виражена  магнітна  складова  на‐
пруженості, тому в цій зоні ЕМП оцінюється електричною складо‐
вою напруженості  поля Е  (В/м); у  дальній  зоні на  відстанях  r≤ А6 
сформувалося,  і  тут  виражені  обидві  його  складові –  електрична  і 
магнітна,  тому  в  цій  зоні ЕМП оцінюється поверхневою  густиною 
потоку енергії, вираженою у ватах  на квадратний метр – Вт/м2 

1 Bm/m2=0,1мВт/см2=100мкВт/см2. 
Для різних  ситуацій показники напруженості поля  і поверх‐

невої  частоти  потоку  енергії  (ПГЕ)  визначаються  за  різними  фор‐
мулами. При одночасному впливі декількох джерел визначається: 
        сумарна потужність ЕМП за формулою: 

Е 2  =  Е 2  +  Е 2  +. . .  +  Е 2 ,  
де Е1, Е2,..., Еп – напруга електричного поля, утворювана кож‐

ним передавачем у контрольованій точці даного діапазону, В/м; 
сумарна  ПГЕг  від  п  джерел  на  прилеглій  території  для  даль‐

ньої зони дорівнює: 
ПГЕ∑ = ПГЕ1 + ПГЕ2 + ... + ПГЕn.  

Система стандартів в галузі радіаційної безпеки 
Розвиток життя на Землі завжди відбувався за наявності при‐

родного радіаційного фону. Радіоактивне випромінювання – це не 
щось  нове,  створене  розумом  людини,  а  явище,  яке  існувало  зав‐
жди. Нове, що створила сама людина – це додатковий радіаційний 
вплив, якого людина зазнає, наприклад, під час рентгенівського об‐
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стеження, під час випадання радіоактивних атмосферних опадів пі‐
сля випробування ядерної зброї або внаслідок роботи (аварії) атом‐
них реакторів. Враховуючи небезпеку для біосфери від ядерного за‐
бруднення, суспільство вживає охоронних заходів. У 1963 році під‐
писано Договір про заборону випробування ядерної зброї в атмос‐
фері, космічному просторі, у 1970 році – Договір про заборону ро‐
зміщення на дні морів та океанів ядерної та інших видів зброї масо‐
вого  знищення,  а  у  1986  році  –  Конвенцію  про  оперативне  опові‐
щення у випадку ядерної аварії та про допомогу у випадку ядерної 
аварії чи аварійної ситуації. 

Стандартизація з безпеки праці і захист від радіаційного за‐
бруднення 

Основними  документами,  відповідно  до  яких  здійснюється 
радіаційний  контроль  за  безпекою  населення,  є  Закон  України 
«Про  радіаційну  безпеку  населення»,  Закон  України  «Про  право‐
вий режим території, яка піддається радіоактивному забрудненню 
внаслідок Чорнобильської  катастрофи»,  який  установлює рівні  за‐
бруднення місцевості  і  вид  екологічної  зони,  умови  проживання  і 
роботи населення в цих зонах  і прийняті «Норми радіаційної без‐
пеки України – НРБУ‐97». 

Основні джерела радіоактивного забруднення природного сере‐
довища: уранова промисловість, ядерні реактори різних типів, радіо‐
хімічна  промисловість,  місця  переробки  та  захоронення  радіоактив‐
них відходів,  використання радіонуклідів у народному  господарстві  у 
вигляді закритих радіоактивних джерел невеликої потужності у про‐
мисловості, медицині, геології, сільському господарстві. 

Щороку під час виробництва ядерної енергії утворюється 200 
тис.м3 відходів з низькою і проміжною активністю і 10 тис.м3 висо‐
коактивних  відходів  та  відпрацьованого  ядерного  палива.  Відходи 
накопичуються,  їх  кількість  стрімко  збільшується.  Динаміка  відп‐
рацьованого палива АЕС представлена на рис. 7.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7.2. Паливні відходи АЕС 



 

 206

У системі захисту від радіаційного забруднення використову‐
ються такі основні поняття: 
        поглинена доза (Дпогл) – фундаментальна дозиметрична величи‐
на, яка визначається кількістю енергії, що передана випромінюван‐
ням одиниці маси речовини. За одиницю поглиненої дози випро‐
мінювання  прийнято  грей  (Дж  кг‐1)  –  поглинена  доза  випроміню‐
вання,  передана  масі  опромінюваної  величини  в  один  кілограм  і 
вимірювана енергією в 1Дж будь‐якого іонізуючого випромінюван‐
ня: 1(Гр)=1(Дж*кг‐1) 
        еквівалентна доза (Декв) – це поглинена доза помножена на ко‐
ефіцієнт  якості  ІВ  (Q),  який  відображає  здатність  цього  виду  ви‐
промінювання  ушкоджувати  тканини  організму:  Декв  =  Дпогл  *  Qj. 
Одиницею еквівалентної дози є зіверт – тобто доза будь‐якого виду 
випромінювання,  поглинена  в  1кг  біологічної  тканини  і  така,  яка 
створює такий самий біологічний ефект, як  і поглинена доза в 1Гр 
фотонного випромінювання. 1 зіверт = 100 бер; 
      ефективна еквівалентна доза (Деед) відображає сумарний ефект 
опромінювання для організму загалом і визначається за формулою: 

Деед =∑ WTДекв  
де WT  –  коефіцієнт,  який  характеризує  відношення  ризику 

опромінювання цього органу до сумарного ризику за рівномірного 
опромінювання всього тіла. 

Закон «Про радіаційну безпеку населення» встановлює допус‐
тиме  дозове  навантаження  на  населення  на рівні 1 мЗв/рік‐1,  а  для 
людей, що безпосередньо працюють з 1В‐20 мЗв/рік‐1. 

Система стандартів з безпеки праці і захисту  
від радіаційного забруднення 

Державні і міжнародні 
ДСТУ ISO 2889‐2001 ISO 2889:1975. Захист від радіації. Загальні 

принципи відбору проб радіоактивних речовин з повітря. 
ДСТУ  ISO 3925‐2001  ISO 3925:1978.  Речовини радіоактивні не‐

герметизовані. Ідентифікація та сертифікація. 
ДСТУ ISO 7503‐1‐2001 ISO 7503‐1:1988. Захист від радіації. Оці‐

нювання  забруднення  поверхні.  Частина  1.  Бета‐  та  альфа‐
випромінювачи. 

ДСТУ ISO 7503‐2‐2001 ISO 7503‐2:1988. Захист від радіації. Оці‐
нювання  забруднення  поверхні.  Частина  2.  Забруднення  поверхні 
тритієм. 

ДСТУ ISO 8194‐2001 ISO 8194:1987. Одяг для захисту від радіоа‐
ктивного  забруднення.  Проектування,  вибір,  методи  випробувань 
та використання. 
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ДСТУ ISO 9696‐2001 ISO 9696:1992. Захист від радіації. Вимірю‐
вання  альфа‐  активності  у  прісній  воді.  Метод  концентрованого 
джерела. 

ДСТУ  ISO 9698‐2001  ISO 9698:1989.  Захист  від радіації.  Визна‐
чення обʹємної активності тритію. Метод підрахунку сцинтиляцій у 
рідкому середовищі. 

ДСТУ  ISO 10703‐2001  ISO 10703:1997.  Визначення обʹємної  ак‐
тивності радіонуклідів методом гаммаспектрометрії з високою роз‐
дільною здатністю. 

ДСТУ БА. 1.1‐67‐95. Радіаційна безпека в будівництві. Терміни 
та визначення. 

Міждержавні 
ГОСТ 12.1.048‐85. Контроль радиационный при захоронении ра‐

диоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров. 
ГОСТ 17925‐72. Знак радиационной опасности. 
ГОСТ  19465‐74.  Покрытия  полимерные  защитные  для  улуч‐

шения радиационной обстановки. 
ГОСТ 23255‐78.  Средства индивидуальной защиты от радиоа‐

ктивных веществ. Термины и определения. 
Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкрит‐

тя теми. 
Терміни та визначення, принципи відбору проб радіоактивних ре‐

човин згідно із ДСТУ БА. 1.1‐67, ДСТУ ISO 2889 і ISO 2889, ДСТУ ISO 
3925  і  ISO 3925, ДСТУ  ISO 8194  і  ISO 8194. Стандарти розглядають 
терміни  та  визначення  радіаційної  безпеки,  принципи  відбору 
проб  радіоактивних  речовин  з  повітря,  ідентифікацію  та  сертифі‐
кацію  радіоактивних  негерметизованих  речовин,  одяг  для  захисту 
від радіоактивного забруднення. 

Визначення активності радіонуклідів та оцінювання  забруднення 
поверхні згідно із ДСТУ ISO 7503‐1 і ISO 7503‐1, ДСТУ ISO 7503‐2 і ISO 
7503‐2, ДСТУ  ISO 9696  і  ISO 9696, ДСТУ  ISO 9698  і  ISO 9698, ДСТУ 
ISO 10703  і  ISO 10703. Стандарти розглядають визначення обʹємної 
активності  радіонуклідів  методом  гамма‐спектрометрії  з  високою 
роздільною здатністю; вимірювання альфа‐активності у прісній воді 
методом концентрованого джерела; оцінювання забруднення бета‐ 
та  альфа‐  випромінюванням;  оцінювання  забруднення  поверхні 
тритієм  та  визначення обʹємної  активності  тритію методом підра‐
хунку сцинтиляцій у рідкому середовищі. 

Забрудненою вважається  територія,  проживання на якій мо‐
же призвести до опромінення населення понад 1мЗ на рік понадп‐
риродний  доаварійний фон.  Існує  поділ  забрудненої  території  на 
зони: зона відчуження, зона безумовного (обовʹязкового) відселення, 
де людина може одержати додаткову дозу опромінення понад 5 мЗ 
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на рік, крім дози, яку вона одержувала в доаварійний період; зона 
гарантованого добровільного відселення,  де людина може отрима‐
ти додаткову дозу опромінення понад 1 м3 на рік до природного  і 
до аварійного. Допустимі концентрації радіонуклідів у поверхневих 
водах  водойм  встановлюють  виходячи  з  умов, щоб  у  разі  потрап‐
ляння радіонуклідів щодня в організм впродовж усього життя ство‐
рювалося  внутрішнє  опромінення,  безпечне  для  людини.  Важко‐
розчинні радіонукліди, потрапляючи в травний канал, легко надхо‐
дять  у  кров,  поширюється  по  всьому  організму,  накопичуються  в 
печінці, кісткових тканинах, щитоподібній залозі тощо. 

Захист населення від радіоактивних речовин у повітрі приміщень 
згідно  із  ДСТУ  ISO  2889,  ISO  2889,  ДСТУ  БА.  1.1‐67,  ГОСТ  19465, 
ГОСТ 23255. Основним джерелом опромінення населення є приро‐
дне  випромінювання  навколишнього  середовища.  Таким навколи‐
шнім середовищем,  у якому людина проводить 80%  усього часу,  є 
будівлі, житлові будинки і виробничі приміщення. Якщо порівняти 
повітря  в  наших  квартирах  із  забрудненим  міським,  то  в  примі‐
щенні воно виявиться в 4–6 разів бруднішим  і у 8–10 разів токсич‐
нішим.  Компонентом  природного  випромінювання  є,  по‐перше, 
будівельні матеріали, виготовлені з природної сировини, що мають 
у своєму складі природні РН –  226Rа,  232Тh,  40К, які є джерелом зов‐
нішнього  гамма‐випромінювання  всередині  приміщень;  по‐друге, 
радіоактивний  газ  радон,  який  утворюється  під  час  розпадання 
226Raі 232Тh і надходить у повітря приміщень зі стін, ґрунту, з водоп‐
роводу, побутового газу. Сумарно ці джерела вносять до 70% у за‐
гальну дозу випромінювання населення. Допустимі рівні потужно‐
сті поглиненої дози (ППД) гамма‐випромінювання в повітрі будин‐
ків та приміщень ППД  в  середині приміщень з постійним перебу‐
ванням людей, не має перевищувати 0,27 мкГр год‐1 (30 мкР год‐1). До 
приміщень  з постійним перебуванням людей  відносяться житлові 
приміщення,  а  також  приміщення  дитячих  закладів,  санаторно‐
курортних лікувально‐оздоровчих закладів. Для повітря приміщень 
установлені допустимі рівні середньоквадратичної еквівалентної рі‐
вноважної концентрації  (ЕРК)  ізотопів радону:  для повітря примі‐
щень, що проектуються і будуються та під час реконструкції будин‐
ків і споруджень с постійним перебуванням людей ЕРК 222Rп не по‐
винна перевищувати 50Бкм‐3, а для 220Rп – ЗБкм‐3; ЕРК 222Rп у повіт‐
рі будинків, що експлуатуються з постійним перебуванням людей, 
не повинна перевищувати 100 БКм‐3, а для 220Rп ‐ 6Бкм‐3 

Контроль радіаційний під час  захоронення радіоактивних відходів 
згідно із ГОСТ 12.1.048. Стандарт розглядає номенклатуру парамет‐
рів, що контролюються при захороненні радіоактивних відходів. 
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7.3. Безпека праці і захист від іонізуючого  
випромінювання 
 
Іонізуюче випромінювання – це потоки електромагнітних хвиль 

або частинок речовини, що здатні під час взаємодії з речо‐
виною утворювати в ній негативні та позитивні іони.  

Основними  документами,  відповідно  до  яких  здійснюється 
радіаційний контроль за безпекою населення,  є  закон «Про радіа‐
ційну безпеку населення» і прийняті як його розвиток «Норми ра‐
діаційної  безпеки України  – НРБУ‐97»,  санітарні  правила  і  норми 
(СанПіН №5804‐91),  «Основні  санітарні  правила  роботи  з  радіоак‐
тивними  речовинами  та  іншими  джерелами  іонізуючих  випромі‐
нювань ОСП‐72/87»,  гранично допустимі рівні  випромінювання на 
робочих місцях,  система  стандартів  із  захисту від опромінення. Ці 
документи слугують для забезпечення радіаційної безпеки людини, 
безпечних умов праці персоналу. 

Система стандартів з безпеки праці і захисту від іонізуючо‐
го випромінювання 

ДСТУ  ISO 10703‐2001  ISO 10703:1997.  Визначення обʹємної  ак‐
тивності радіонуклідів  методом гамма‐ спектрометрії з високою 
роздільною здатністю. 

ГОСТ 12.1.006‐84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. 
Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению 
контроля.  

ГОСТ  12.2.034‐78  ССБТ.  Аппаратура  скважинная  геофизичес‐
кая  с источниками ионизирующих излучений. Общие требования 
радиационной безопасности.  

ГОСТ 12.4.120‐83 ССБТ. Средства коллективной защиты от ио‐
низирующих излучений. Общие технические требования.  

ГОСТ 16950‐81.  Техника  радиационно‐защитная.  Термины  и 
определения. 

Усі види іонізуючого випромінювання можна поділити на дві 
групи – корпускулярне і фотонне (електромагнітне). 

Корпускулярне ІВ – це потік частинок з масою спокою, відмін‐
ною від нуля, які утворюються за радіоактивного розпа‐
ду або ядерних перетворень.  

До нього належать альфа‐, бета‐частинки, нейтрони, електро‐
ни,  протони,  мезони  тощо.  Корпускулярне  випромінювання,  яке 
складається з потоків заряджених частинок (альфа‐, бета‐частинок, 
протонів, електронів) належать до класу безпосереднього ІВ, а кор‐
пускулярне  випромінювання,  що  являє  собою  потоки  незарядже‐
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них частинок  (нейтрони та  інші елементарні частинки), називають 
непрямими ІВ. 

Фотонне ІВ – це короткохвильова ділянка електромагнітного 
випромінювання,  до  якого  належать  рентгенівське  та  
гамма‐випромінювання,  а  також  хвильова  компонента 
космічного випромінювання.  

Здатність  ядер  деяких  хімічних  елементів  спонтанно  пере‐
творюватися в ядра інших хімічних елементів з виділенням енергії у 
вигляді  іонізуючого випромінювання називається радіоактивністю. 
Під час розпаду різних нуклідів, які  існують у природі, основними 
видами випромінювання є: альфа (α), бета (β), гамма (γ) і нейтрон‐
не (n0) випромінювання. 

Альфа‐випромінювання – це потік позитивно заряджених ча‐
стинок з величиною заряду 2 і масою, яка дорівнює 4 (по 
суті  –  це  ядра  гелію),  що  рухається  зі  швидкістю  
20000 км/с. 

Цей вид випромінювання легко поглинається будь‐яким сере‐
довищем (від альфа‐випромінювання можна захиститись навіть ар‐
кушем щільного  паперу  або  картоном).  Однак  надходження  дже‐
рела  альфа‐випромінювання  всередину  живого  організму  може 
спричиняти трагічні для нього (організму) наслідки. 

Бета‐випромінювання відрізняється корпускулярною приро‐
дою і є спрямованим потоком електронів та позитронів. 

Їх  швидкість  прямує  до  швидкості  світла.  Бета‐
випромінюванню властива  досить невелика проникаюча  здатність. 
Захиститися  від  бета‐випромінювання  порівняно  не  складно.  У 
принципі,  бета‐частинки  можуть  затримуватися  навіть  неушко‐
дженою  шкірою.  Однак  у  разі  надходження  всередину  організму 
бета‐активні  радіонукліди  випромінюють  бета‐частинки,  які  легко 
поглинаються тканинами організму. Виникаючі при цьому руйну‐
вання в організмі значно перевищують руйнування, викликані гам‐
ма‐випромінюванням. 

Гамма‐випромінювання  –  це  електромагнітне  коротко‐
хвильове випромінювання високої енергії, якому власти‐
ва найбільша проникаюча здатність. 

Відповідно,  захист  від  зовнішнього  гамма‐випромінювання 
зумовлює складність вирішення цієї проблеми. 

Нейтронне  випромінювання  –  потік  нейтральних  частинок, 
що не є носіями електричних зарядів, проникаюча здат‐
ність яких дуже висока. 
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Вони  можуть  вільно  проникати  через  тіло  людини  і  більш 
щільне середовище. У повітрі довжина пробігу досягає кількох со‐
тень метрів. 

Процеси  радіоактивного  розпаду  (перехід  радіоактивного 
елемента  в  інший  хімічний  елемент)  завжди  супроводжується  ви‐
промінюванням одного або кількох видів. 

Кількісні характеристики джерела випромінювання: 
Активність – це кількість радіоактивних перетворень за оди‐

ницю  часу.  В  СІ  одиницею  активності  речовини  є  бекерель  (Бк), 
який визначений як один розпад за секунду.  Іноді використовують 
позасистемну одиницю кюрі  (Кі),  яка  відповідає активності 1  г ра‐
дію. Співвідношення цих одиниць визначається як: 

1(Кі) = 3,7‐1010(Бк). 
      Інтенсивність  альфа‐  та  бета‐випромінювання може  бути  оха‐
рактеризована активністю речовини на одиницю площі, а  інтенси‐
вність  гамма‐випромінювання  характеризують  потужністю  експо‐
зиційної дози. 
      Експозиційна доза вимірюється за іонізацією повітря і дорівнює 
кількості електрики, яка утворена дією гамма‐випромінювання в 1 
кг повітря. В СІ  експозиційна доза виражається в кулонах на кіло‐
грам  (Кл‐кг1).  Досить  часто  використовується  також  позасистемна 
одиниця експозиційної дози – рентген (Р). Рентген – це доза гамма‐ 
випромінювання, за якої в 1‐10‐6 м3 (см3) повітря за нормальних фі‐
зичних умов (температура – 0 °С, тиск – 760 мм рт. ст.) утворюєть‐
ся 2,08‐109  пар  іонів,  які  несуть одну  електростатичну одиницю кі‐
лькості електрики. 
      Потужність експозиційної дози відображає швидкість накопи‐
чення дози і виражається в Кл (кгс1) в СІ, або в позасистемній оди‐
ниці –  год‐7 (рентген на годину). 

Найбільш адекватним способом описування ступеня радіоак‐
тивного забруднення місцевості є щільність забруднення. 
      Щільність  забруднення  –  це  активність  на  одиницю  площі.  Цей 
спосіб, однак, досить трудомісткий, потребує значного обсягу лабора‐
торних аналізів  і не завжди може бути використаний для оператив‐
ного оцінювання. Зазвичай, таке оцінювання виконується за допомо‐
гою методів польової дозиметрії. Використовувані для такого оціню‐
вання прийоми, методи та одиниці  вимірювання  залежать  від  типу 
забруднення. Мірою забруднення гамма‐випромінювачами є потуж‐
ність експозиційної дози; бета‐забруднення характеризується щільні‐
стю потоку  бета‐частинок. Оцінювання  ступеня  забруднення  альфа‐
випромінювачами в польових умовах неможливе. 
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Зазвичай, за техногенного забруднення в навколишнє середо‐
вище надходить суміш радіонуклідів,  серед яких є всі види випро‐
мінювачів.  Тому,  в  першому  наближенні  ступінь  небезпеки  може 
бути оцінений за рівнем гамма‐фону. Однак у деяких випадках таке 
оцінювання  не  адекватне  реальній  ситуації.  Якщо  у  викидах  підп‐
риємств містяться,  головним чином,  бета‐випромінюючі радіонук‐
ліди, то радіаційна ситуація не може бути охарактеризована через 
величину експозиційної дози навіть на якісному рівні. Наприклад, 
забруднення русла річки,  в  яке  здійснено  скидання  забруднюваль‐
них речовин  з  хімічного  комбінату,  характеризується  досить  висо‐
кими рівнями бета‐випромінювання, водночас гамма‐фон, в основ‐
ному,  наближений  до  нормального.  Проте  населенню,  зазвичай, 
повідомляють  (переважно  через  засоби масової  інформації)  лише 
потужність  експозиційної  дози.  Така  характеристика,  однак,  є  ли‐
ше однією з характеристик радіаційної ситуації. Існує безліч штуч‐
но  створених  ізотопів,  які  практично  не  випромінюють  гамма‐
квантів,  однак  при  цьому  є  досить  небезпечними  джерелами  ви‐
промінювання. Потужність експозиційної дози, яка визначається за 
допомогою гамма‐дозиметра, не може відобразити ступеня забру‐
дненості такими ізотопами. 

 
 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Стандартизація професійної безпеки та гігієни. 2. Що таке «небезпека»? 
3. Дайте визначення поняттю «безпека». 4. Система стандартів з безпеки пі‐
дприємств та безпеки праці,  її  характеристика. 5. Стандартизація безпеки 
праці і захист від електромагнітного та радіаційного забруднення,  її харак‐
теристика. 6. Джерела небезпеки та вимоги безпечності підприємств. 7. Са‐
нітарно‐гігієнічні вимоги до повітря робочої зони. 8. Шкідливі речовини та 
їх  класифікація.  9.  Основні  положення  безпеки  праці.  10. Що  є  головним 
джерелом  електромагнітних  полів?  11.  Складові  електромагнітного  поля. 
12. Назвіть основні кількісні характеристики електромагнітного поля. 13. За‐
гальні параметри складових електромагнітного поля. 14. Який вплив елект‐
ромагнітних полів на стан здоровʹя людини та деякі обʹєкти довкілля? 15. Як 
здійснюється захист населення від електромагнітних полів промислових ча‐
стот?  16.  Оцінювання  електромагнітного  забруднення.  17.  Характеристики 
електромагнітних полів  (ЕМП). 18. Система стандартів в  галузі радіаційної 
безпеки.  19.    Дайте  визначення  поняттю  «іонізуюче  випромінювання».  
20.  Система  стандартів  з  безпеки праці  і  захисту  від  іонізуючого  випромі‐
нювання.  21.  Що  таке  «альфа‐випромінювання»?  22.    Що  таке  «бета‐
випромінювання»?  23.    Що  таке  «гамма‐випромінювання»?  24.  Що  таке 
«нейтронне  випромінювання»?  25.  Кількісні  характеристики  джерела  ви‐
промінювання. 
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реалізації земельних та економічних  інтересів сільських, селищних 
та міських рад : метод. реком. / А. М. Третяк, В. М. Другак. – К. : ІЗУ 
УААН, 2003.   

36.  Кривов  В.  М.  Основи  землевпорядкування:  навч.  посіб.  /  
В. М. Кривов. – К. : Урожай, 2008. – 324 с. 
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 Додаток А 
Перелік стандартів контролю якості ґрунту  

Американського товариства з випробувань і матеріалів (А5ТМ) 
 

Номер стан‐
дарту А5ТМ 

Найменування стандарту 

D 653‐97  Термінологія щодо ґрунту, гірських 
порід і рідин, що втримуються в них 

Standard terminology 
relating to soil, rock, and 
contained fluids 

D 1452‐80 
Посібник з дослідження ґрунту й 
здійсненню відбору проб буравлен‐
ням шнековим буром 

Standard practice for soil 
investigation and 
sampling by auger 
borings 

D 2216‐98  Метод лабораторного визначення 
вологості ґрунту й гірських порід 

Standard test method for 
laboratory determination 
of water (moisture) 
content of soil and rock 

D 2217‐85 
Посібник з вологої підготовки проб 
ґрунту для визначення розмірів час‐
ток і фізичних характеристик 

Standard practice for wet 
preparation of soil 
samples for particle‐size 
analysis and 
determination 

D 2325‐68 

Метод випробувань капілярної воло‐
гості для грубих і середньострукту‐
рованих ґрунтів приладом з порис‐
тою пластиною 

Standard test method for 
capillary‐moisture 
relationships for coarse‐ 
and medium‐textured 
soils by porous‐plate 
apparatus 

D 2487‐98 
Класифікація ґрунтів для інженер‐
них цілей (Однакова ґрунтова систе‐
ма класифікації) 

Standard classification of 
soils for engineering 
purposes (unified soil 
classification system) 

D 2488‐93  Посібник з опису й ідентифікації 
ґрунтів (візуально‐ручна процедура) 

Standard practice for 
description and 
identification of soil 
(visual‐manual 
procedure) 

D 2944‐71  Метод відбору проб оброблених то‐
рфʹяних матеріалів 

Standard test method of 
sampling processed peat 
materials 

D 2973‐71  Метод визначення загального азоту в 
торфі 

Standard test method for 
total nitrogen in peat 
materials 

D 2974‐87 
Метод визначення вологості, золи й 
органічного матеріалу в торфі й ор‐
ганічних ґрунтах 

Standard test methods for 
moisture, ash, and organic 
matter of peat and other 
organic soils 

D 2976‐71  Метод визначення рн торфу  Standard test method for 
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Номер стан‐
дарту А5ТМ 

Найменування стандарту 

pH of peat materials 

D 2977‐71  Метод визначення розмірів часток 
торфу для садівництва 

Standard test method for 
particle size range of peat 
materials for horticultural 
purposes 

D 2978‐71  Метод визначення обсягу обробле‐
ного торфу 

Standard test method for 
volume of processed peat 
materials 

D 2980‐71 
Метод визначення об’ємної маси, 
вологовмісності й повітревмісності, 
волого насиченого  торфу 

Standard test method for 
volume weights, water‐
holding, capacity, and air‐
saturated peat materials 

D 3017‐96 

Метод визначення вологоутримання 
ґрунту й гірських порід на місці яде‐
рними методами (у поверхневому 
шарі) 

Standard test method 
water content of soil and 
rock in place by nuclear 
methods (shallow depth) 

D 3213‐91 
Посібник з обігу, зберігання й підго‐
товки мʹякого непорушеного морсь‐
кого ґрунту 

Standard practices for 
handling, storing, and 
preparing soft 
undisturbed marine soil 

D 3550‐84  Керівництво відбору проб ґрунту 
циліндричним пробовідбірником 

Standard   practices for 
ring‐lined barrel sampling 
of soils 

D 3551‐90 
Метод готування в лабораторії меха‐
нічним змішуванням сумішей ґрунт 
– вапно 

Standard practices for 
laboratory preparation of 
soil‐lime mixtures using a 
mechanical mixer 

D 4083‐89  Посібник з опису заморожених ґру‐
нтів (візуальний метод) 

Standard practices for 
description of frozen soils 
(visual‐manual 
procedure) 

D 4220‐95  Консервація й  транспортування  
проб ґрунту 

Standard practices for 
preserving and 
transporting soil samplas 

D 4373‐96  Метод визначення змісту в ґрунті 
карбонату кальцію 

Standard test method for 
calcium carbonate content 
of soil 

D 4452‐85  Методи рентгенівського дослідження 
проб ґрунту 

Standard methods for X‐
ray radiography of soil 
samples 

D 4531‐86  Метод визначення обʹємної щільнос‐
ті торфу й торфʹяних продуктів 

Standard  test method for 
bulk density of peat and 
peat products 

D 4542‐95 

Метод витягу норової вологи й ви‐
значення концентрації  розчинних 
солей ґрунту за допомогою рефрак‐
тометра 

Standard  test method for 
pore water extraction and 
determination of the 
soluble salt content of 
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Номер стан‐
дарту А5ТМ 

Найменування стандарту 

soils by refractometer 

D 4547‐91 
Посібник з відбору проб відходів і 
ґрунту з летучими органічними спо‐
луками 

Standard practices for 
sampling waste and soils 
for volatile organics 

D 4643‐93  Метод визначення вологості ґрунту 
мікрохвильовим висушуванням 

Standard  test method for 
determination of water 
(moisture) content of coil 
by the microwave oven 
method 

D 4696‐92  Посібник з відбору морової вологи із 
зони поверхневих ґрунтових вод 

Standard guide for pore‐
liquid sampling from the 
vadosc zone 

D 4700‐91  Посібник з відбору проб ґрунту із зони 
поверхневих ґрунтових вод 

Standard quide for soil 
sampling from the vadosc 

D 4718‐87 
Посібник з виправлення питомої ва‐
ги й вологості для ґрунтів, що міс‐
тять частки збільшеного розміру 

Standard practices for 
correction of unit weight 
and water content for soils 
containing oversize 
particles 

D 4944‐89 
Полевой метод визначення вологості 
ґрунту приладом з газом, одержува‐
ним з карбіду кальцію 

Standard  test method for 
field determination of 
water (moisture) content 
of soil bt the calcium 
carbide  gas pressure 
tester method 

D 4959‐89  Метод визначення вологості ґрунту 
прямим нагріванням 

Standard  test method for 
determination of water 
(moisture) content of soil 
by direct heating method 

D 4972‐95  Метод визначення рн ґрунту  Standard  test method for 
pH of soils 

D 5088‐90 
Посібник із  знезаражування польо‐
вої апаратури, використовуваної на 
нерадіоактивних смітниках 

Standard practices for 
decontamination of field 
equipment used at 
nonradioactive waste sites 

D 5143‐90 
 

Метод визначення нітро‐
ароматичних і нітроамінних вибухо‐
вих речовин у ґрунті рідинною хро‐
матографією з високим дозволом 

Standard  test method for 
analysis  of nitroaromatic 
and nitramine  explosive 
in soil by high 
performance liquid 
chromatography 

D 5220‐92 

Метод визначення вологості ґрунту й 
гірської породи на місці із застосу‐
ванням глибинного нейтронного зо‐
нда 

Standard  test method for 
water content of soil and 
rock in place by the neutron 
depth probe method 

D 5255‐92  Посібник із сертифікації випробува‐
чів ґрунту гірських порід 

Standard practices for 
certification of personel 
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Номер стан‐
дарту А5ТМ 

Найменування стандарту 

engaged in the testing of 
soil and rock 

D 5268‐92 
Вимоги для верхнього ґрунтового 
шару, використовуваного для ство‐
рення штучного ландшафту 

Standard specification for 
topsoil used for 
landscaping pupposes 

D 5435‐93 
Діагностика ґрунту для вирощуван‐
ня рослин і захисту харчового лан‐
цюжка 

Standard  test method for 
diagnostic soil test for 
plant growth and foot 
chain protection 

D 5522‐94 
Перелік мінімальних вимог для. ла‐
бораторій, що займаються хімічним 
аналізом ґрунту й гірських порід 

Standard specification for 
minimum requirements 
for laboratories engaged 
in chemical analysis of 
soil, rock 

D 5608‐94 

Посібник з дезактивації польових 
апаратур, використовуваної на сміт‐
никах з невеликим рівнем радіоак‐
тивності 

Standart practice for 
decontamination of field 
equipment used at low 
leves radioactive waste 
sites 

D 5831‐96  Посібник з виявлення палива  
в ґрунті 

Standard practice for 
screening fuels in soils 

D 5995‐98 
Посібник з екологічної характерис‐
тики місцевостей з холодним кліма‐
том 

Standard guide for 
environmental site 
characterization in cold 
regions 

D 6036‐96 

Посібник з подання результатів хімі‐
чного аналізу ґрунтових вод для ос‐
новних іонів і слідів мікроелементів 
(на карті) 

Standard guide for 
displaying the results of 
chemical analysis of 
ground water for major 
ions and trance elements‐ 
use of maps 

D 6235‐98 

Посібник зі швидкого визначення 
забруднення зони поверхневих ґрун‐
тових вод і зони ґрунтових вод на ді‐
лянках з небезпечними відходами 

Standard practice for 
expedited site characteri‐
zation of vadose zone and 
ground water contami‐
nation at hazardous waste 
contaminated sites 

D 51‐95  Метод визначення рн ґрунту під час 
корозійних випробувань 

Standard test  method for 
measuring pH of soil for 
use in corrosion testing 

D 57‐95а 

Метод виміру питомого опору ґрун‐
ту в польових умовах з використан‐
ням методу чотирьох електродів за 
Веннером 

Standard test method for 
field measurement of soil 
resivity using the Wenner 
four‐electrode method 
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Додаток Б 
Перелік стандартів Агентства з охорони навколишнього  

середовища  ЕРА 
 
Номер стан‐
дарту ЕРА  Найменування стандарту 

 
440/1‐83‐079C 

Методи хімічного аналізу нетрадицій‐
них пестицидів у промисловій і муні‐
ципальній стічній водах 

Test methods for nonconven‐ 
tional pesticides chemicals 
analysis of industrial and 
municipal wastewater 

 
503/6‐90‐004 

Аналітичні методи пріоритетних за‐
бруднювачів й 301 (h) пестицидів для 
ЕРА США в гирлових і морських відк‐
ладеннях 

Analytical methods for U.S. 
EPA priority pollutants and 
301(h) pesticidcs in estuarine 
and marine sediments 

 
530/SW‐87‐006 

Метод періодичної адсорбції для оці‐
нювання зниження змісту хімікатів у 
ґрунті 

Batch‐type adsorption proce 
dures for estimating soil at‐
tenuation of chemicals 

 
530/R‐95‐036 

Посібник з відбору проб й аналізу золи 
після спалювання міського сміття для 
характеристики токсичності 

Guidance for the sampling 
and analysis of municipal 
waste combustion ash for the 
toxicity characteristic 

 
530/SW‐611 

Посібник з моніторингу грунтових вод 
на сміттєспалювальних установках 

Procedures manual for 
ground water monitoring at 
solid waste disposal facilities 

540/P‐91‐006 
Стислий посібник з методики відбору 
ЕRT проб ґрунту й поверхневого геофі‐
зичного методу 

Compendium of ERT soil 
sampling and surface 
geophysics procedures 

540/R‐95‐141 
Посібник із програми представницько‐
го відбору проб. Том 1. Ґрунт. Проміж‐
ний звіт 

Superfund program 
representa tive sampling 
guidance, Volume 1: Soil, 
interim final 

540/4‐95‐001 
Вихід підземних вод. Відбір проб ґрунту 
й аналіз на зміст летучих органічних 
речовин 

Ground‐water issue: Soil 
sampling and analysis for 
volatile organic compounds 

540/4‐91‐128  Підготовка протоколів відбору проб 
ґрунту: техніка й стратегія відбору 

Preparation of soil sampling 
protocols: sampling 
techniques and strategies 

600/R‐92‐100 
Методи визначення неорганічних речо‐
вин у зразках навколишнього середо‐
вища 

Methods for the 
determination of inorganic 
substances in envi ronmental 
samples 

600/R‐95‐077 
Лабораторні методи аналізу ґрунту й 
листя в програмі довгострокового моні‐
торингу навколишнього середовища 

Laboratory methods for soil 
and foliar analysis in long‐
term environmental 
monitoring pro grams 

600/2‐78‐054  Польові й лабораторні методи, застосо‐
вувані для наносних і карʹєрних ґрунтів 

Field and laboratory methods 
applicate to overburdens and 
minesoils 

600/2‐81‐160  Посібник з методики відбору проб для 
контролю якості ґрунтових вод 

Manual of ground‐water 
quality sampling procedures 

600/2‐85‐104  Практичний посібник  по відбору проб 
ґрунтових вод 

Practical guide for ground‐
water sampling 

600/2‐87‐027 
Виміру ґрунтового газу л; 1М визначен‐
ня підповерхневого органічного забруд‐
нення 

Soil‐gas measurement lor 
detection of subsurface 
organic contamination 
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Номер стан‐
дарту ЕРА  Найменування стандарту 

600/2‐88‐062 
Протокол оцінювання зниження токси‐
чності для муніципальних підприємств 
з обробки стічних вод 

Toxicity reduction evaluation 
protocol for municipal 
wastewater treatment plants 

600/3‐85‐019 
Аналітичні методики й план забезпе‐
чення якості для аналізу 2,3,7,8 TCDD 
для ряду з 3‐7 проб американського на‐
ціонального діоксинового дослідження 

Analytical procedures and 
qual ity assurance plan for 
the analysis of 2,3,7,8‐TCDD 
in tier 3‐7 samples of the U.S. 
LPA national dioxin study 

600/4‐79‐020  Методи хімічного аналізу воли й стічні 
води 

Methods for chemical 
analysis of water and wastes 

600/4‐90‐023 
Довідник з методів лабораторного ана‐
лізу під час дослідження кислотних 
опадів у хімії ґрунтів 

Handbook of methods for 
acid deposition studies 
laboratory analyses for soil 
chemistry 

600/4‐91‐010  Методи визначення металів у пробах 
навколишнього середовища 

Methods for the 
determination of metals in 
environmental samples 

600/8‐80‐038 
Посібник з методів аналізу пестицидів у 
пробах людини й навколишнього сере‐
довища 

Manual of analytical 
methods for the analysis of 
pesticides in humans and 
environmental 
samples 

600/8‐87‐036 
Виявлення ґрунтового газу для визна‐
чення й складання карти летучих орга‐
нічних речовин 

Soil gas sensing for detection 
and mapping of volatile 
organ‐ ics 
 

600/8‐89‐046  Керівництво користувача із забезпечен‐
ня якості відбору проб ґрунту 

Soil sampling quality 
assurance userʹs guide 
 

625/12‐91‐002  Опис і відбір проб забруднених ґрунтів 
Description and sampling of 
contaminates soils: a field 
pocket 

747/R‐95‐001 
Відбір проб на зміст свинцю поблизу 
жител: протоколи відбору проб пилу й 
ґрунти 

Residential sampling for 
lead: protocols for dust and 
soil sampling 

EPA Region 1 
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