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РІВНОГО 
 
Розглянуто методичні аспекти землеустрою з формування терито-
ріальних структур приміської зони, побудовано структурну модель 
системи приміської зони та ієрархічну схему технологічної послі-
довності виконання робіт з землеустрою приміської території, за-
пропоновано оптимальне управління такими територіями. 
Ключові слова: приміська зона, землекористування, управління 
територіями. 
 

Вступ. Ринкові перетворення суспільно-виробничих відносин, які 
супроводжуються трансформацією форм власності на засоби виробни-
цтва, динамічним розвитком і зміною функціонального значення земе-
льних ресурсів, змінами в політиці їх освоєння й облаштування, знахо-
дять своє суперечливе відображення в комплексі проблем, які виника-
ють у процесі формування і розвитку приміських зон. Сьогодні в Укра-
їні відбувається посилення ролі приміських територій у соціально-
економічному житті суспільства – збільшуються обсяги виробництва, 
активізуються інституційні перетворення та міграційні процеси, зрос-
тає ринкова вартість земельно-майнового комплексу передмість, під-
вищується рівень використання приміських місцевих ресурсів. На та-
ких територіях інтенсивно змінюються схеми землекористування і 
ускладнюється функціонально-планувальна структура, що зумовлю-
ється посиленням взаємодії міста-центру і прилеглих територій. 

Вирішення проблеми оптимального адміністративно-терито-
ріального визначення й співвідношення повноважень органів управ-
ління різного рівня та органів місцевого самоврядування – один з ета-
пів раціоналізації системи управління приміськими зонами. Уваги та-
кож потребує питання визначення меж приміської зони, обумовлене 
гармонізацією розвитку центрального міста і населених пунктів, які 
пов’язані з ним, та пошуком засобів координації соціально-
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економічної політики, а це відповідає загальноєвропейським уявлен-
ням про міський регіон як суспільно-територіальну систему (утворен-
ня). 

Таким чином, актуальність теми дослідження обумовлюється необ-
хідністю розробки теоретичних, методологічних та прикладних аспек-
тів, спрямованих на комплексне вивчення приміської зони великого 
міста як частини складної соціально-економічної територіальної сис-
теми і удосконалення механізмів забезпечення її сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень. Одним із важливих понять системи 
міст є територіальна сфера впливу міста, яку прийнято називати при-
міською зоною. Згідно з Законом України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності» приміська зона – територія, що забезпечує просто-
ровий та соціально-економічний розвиток міста [10].  

Вирішення проблем управління розвитком приміських зон і раціо-
нальної організації приміського землекористування здійснюється за рі-
зними напрямами у працях економістів-географів, економістів-
землевпорядників, вчених-урбаністів, зокрема з питань регіональної 
економіки, розвитку системи населених пунктів і міських агломерацій, 
функціонування й розвитку містобудівних систем, просторової органі-
зації території тощо.  

Окремі аспекти досліджуваної проблематики висвітлені у працях 
М.М. Габреля, М.М. Дьоміна, Є.Є. Клюшниченка, В.І. Нудельмана, 
Т.Ф. Панченко, С.Б. Усаковського, Г.Й. Фільварова. Формування та 
планування землекористувань, управління територіями та земельними 
ресурсами розроблені в працях С.П. Войтенка, М.О. Володіна,  
В.В. Горлачука, Г.К. Лоїка, Л.В. Корнілова, В.М. Кривова, Л.Я. Нова-
ковського, Л.М. Перовича, А.М. Третяка, О.С. Третяка, П.Г. Черняги 
та інших. Вивченням питань кадастрового зонування та створення ГІС 
міських територій займалися та займаються вчені Ю.О. Карпінський, 
М.Г. Лихогруд, А.А. Лященко. 

Методика дослідження. Для реалізації поставлених завдань вико-
ристовувалися наступні методи: абстрактно-логічний та причинно-
наслідкових зв’язків, системний аналіз як прикладна наукова методо-
логія, метод аналогій та порівнянь, розрахунково-аналітичний, картог-
рафічний. Теоретичною базою стали праці провідних вчених з проблем 
організації землекористувань, оптимізації структури територій, плану-
вання використання та охорони земель приміської зони. Використову-
валися законодавчі та нормативно-правові акти, документи державних 
органів влади, матеріали Головного Управління Статистики у Рівнен-
ській області, Управління Держземагентства у Рівненському та Здол-
бунівському районах, спеціальні наукові видання, державні будівельні 
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норми та державні стандарти. 
Постановка завдання. Приміські території виступають не-

від’ємними елементами групових систем поселень, міських агломера-
цій, які розвиваються на основі великого міста. Зважаючи на недостат-
ню координацію адміністративного та фінансово-економічного регу-
лювання використання земельних ресурсів, що знаходяться у зоні 
впливу міст, відсутність узгодженості цілей і завдань спільного розви-
тку системи міста і прилеглих територій, єдності методів управління 
земельними ресурсами, актуальним є створення дієвого механізму 
управління приміською зоною міста, на території якої функціонує пев-
на кількість адміністративно-територіальних одиниць різних рівнів, 
але які, водночас, не складають єдиної територіальної громади. Тому 
метою роботи є розробка методичних аспектів землеустрою з форму-
вання територіальних структур приміської зони на прикладі м. Рівного. 
Відповідно до мети в роботі поставлено та вирішено наступні завдан-
ня: 

- проаналізувати наукову, правову та містобудівну систему форму-
вання приміських територій; 

- запропонувати оптимальне управління територіями приміських 
зон; 

- створити структурну модель системи приміської зони; 
- побудувати ієрархічну модель технологічної послідовності вико-

нання робіт з землеустрою приміської території; 
- проаналізувати використання земельних ресурсів у приміській 

зоні; 
- проаналізувати еколого-економічний стан приміської зони та ви-

значити напрямки охорони та відтворення природних ресурсів. 
Результати досліджень. Особливості розвитку приміських зон ха-

рактеризуються надзвичайною складністю і багатоаспектністю систе-
ми «місто – приміська зона» та її системоутворюючих зв’язків, таких 
як трудові, культурно-побутові, виробничо-економічні, аграрно-
промислові, адміністративно-управлінські, рекреаційні та інші. Зрос-
тання великого міста і його вплив на приміську зону є нелінійним про-
цесом з великою кількістю факторів і закономірностей, що діють в 
просторі та часі [6]. При цьому, для приміської зони характерною є ві-
дсутність чітких меж, недостатньо виражена просторова організація, 
неоднозначність, а часто і суперечливість цілей розвитку окремих її 
елементів.  

Передмістя характеризуються багатофункціональністю наванта-
ження усіх видів економічної діяльності, виступаючи територією ди-
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фузії, змішуванням міського і сільського середовища, накладанням на 
обмеженій територій міських і сільських функцій, за рахунок чого тут 
виникають нові просторові властивості та проявляються системні ефе-
кти.  

Особливістю приміської зони є те, що останнім часом значного 
поширення набуло забезпечення міста і його передмістя єдиними ін-
женерно-транспортними мережами та єдиною системою культурно-
побутового обслуговування населення.  

Характерні особливості розвитку територій приміської зони наве-
дені на рисунку 1. 

Важливим методологічним і практичним завданням функціонуван-
ня міста є визначення меж приміської зони. Сьогодні немає чітко ви-
раженої наукової думки щодо цього питання. Проте відомо, що місту 
неможливо розвиватись виключно у власних адміністративних межах, 
тому необхідні додаткові території для функціонування міського гос-
подарства. 
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Рис. 1. Схема функціональних ознак впливу на розвиток територій  
приміської зони 

 
Розмір приміської території має великий вплив на формування тру-

дових, сировинних і енергетичних ресурсів розвитку міста-центру й, 
насамперед, галузей легкої і харчової промисловості, які переробляють 
сільськогосподарську продукцію. При зменшенні розмірів приміської 
території з перевантаженням працюватимуть заклади культурно-
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побутового обслуговування і комунального господарства. Вивчення 
виробничих, торгових і трудових зв’язків великого міста показує, що 
кожному з них властива своя зона дії. Так, виробничі зв’язки охоплю-
ють територію в радіусі 50-60 км, торгові 40-50 км, трудові 30-40 км 
[3].  

Загальна площа приміської зони залежить від величини міста-
центру агломерації, розміщення системи сільських і міських поселень, 
інженерної інфраструктури, розвитку виробничих комплексів, екологі-
чного стану, рекреаційних територій, архітектурно-планувальних, са-
нітарно-гігієнічних вимог, спеціалізації сільськогосподарських підпри-
ємств тощо. Орієнтовані межі агломерації визначаються у відповіднос-
ті з Державними будівельними нормами 360-92* [5]. 

Територіальний розвиток системи землекористування міста відбу-
вається за рахунок земель приміської зони. Проникненню елементів 
інфраструктури міста за його межі, тобто на приміське землекористу-
вання, насамперед сприяє: зростання вартості земельної власності (на-
багато нижча вартість позаміських земель у порівнянні з міськими); 
докорінна зміна типів землекористування та функціонального викори-
стання земель (наприклад, через вплив будівництва магістральних ав-
томобільних доріг); вплив земельних інтересів обласної та місцевої 
влади на приміське землекористування [4].  

Тому, щоб уникнути додаткових проблем і поліпшити якість місь-
кої території, необхідно проводити оптимальне функціональне зону-
вання приміської зони з виділенням житлових масивів, паркових тери-
торій, об’єктів історичної спадщини, громадських центрів, промисло-
вих комплексів, транспортних систем тощо. 

Формування приміських територій залежить від багатьох факторів, 
які між собою тісно пов’язані: транспортні зв’язки, інженерні комуні-
кації; господарська діяльність; соціальний розвиток; комерційна діяль-
ність; рекреаційна діяльність тощо. Щоб простежити як формується 
приміська зона, розглянемо її структурну модель, яка має шість рівнів 
з відповідними підсистемами (рис. 2). 

Організацію і планування землеустрою на загальнодержавному і міс-
цевому рівнях здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування відповід-
но до повноважень, визначених в земельному законодавстві. Нормативно-
правові акти з питань здійснення землеустрою встановлюють 
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Рис. 2.  Структурна модель приміської зони 

 
порядок організації, державні стандарти, норми і правила виконання 
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робіт із землеустрою, їх склад і зміст та є обов’язковими до виконання 
всіма суб’єктами землеустрою [9]. 

Проектна та технічна документація із землеустрою розробляється у 
вигляді програм, схем, спеціальних тематичних карт, атласів, технічної 
документації. 

Послідовність виконання робіт із землеустрою приміської території 
представлено ієрархічною схемою (рис. 3). 

Для міста Рівного в якому проживає 249,6 тис. чол., прийнята зона 
30-хвилинної доступності до міста-центру, з розрахунку забезпечення 
сумарних затрат часу на переїзди від місця проживання до місця прик-
ладання праці не більше однієї години (табл. 1). 

 
Таблиця 1 
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Рис. 3. Ієрархічна схема технологічної послідовності виконання робіт із земле-

устрою приміської території  
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Для вищенаведеної чисельності населення доцільно формувати 
приміську зону у два пояси, перший з яких має радіус 5-10 км, другий 
– 20-30 км згідно з таблицею. Умовні розміри цих поясів встановлю-
ються від існуючої межі м. Рівного – центру, а їх границі ув’язуються з 
межами адміністративно-територіального поділу (сільськими, селищ-
ними, міськими радами). Таким чином, враховуючи, що розширення 
населених пунктів приміських територій відбувається вздовж основ-
них транспортних коридорів, на нашу думку, до першого поясу варто 
віднести Білокриницьку, Великожитинську, Великоомелянську, Горо-
дищенську, Городоцьку, Квасилівську, Корнинську, Обарівську, Тай-
курську, Шпанівську сільські ради Рівненського району. Другий пояс 
представлений Кустинською, Клеванською, Оржівською, Дядьковиць-
кою, Заборольською, Верхівською, Малошпаківською, Олександрійсь-
кою, Жобринською, Новоукраїнською, Бронниківською, Грушвиць-
кою, Радухівською, Зорянською, Шубківською сільськими радами Рів-
ненського району та Здолбунівською міською і Здовбицькою, Глинсь-
кою, П’ятигірською, Богдашівською, Копитківською, Новосілківською 
сільськими радами Здолбунівського району. 

Отже, загальна площа приміської зони становить 136785 га (І пояс 
складає 36091 га, ІІ пояс – 100694 га), з яких сільськогосподарські 
угіддя займають 66%, ліси – 22%, забудовані землі – 6%, води – 2%, 
інші землі – 4% території. 

Можливі різні шляхи змін системи землекористування приміської 
зони. Це залежатиме від рішень генерального плану Рівного, який на-
разі є актуальним питанням для обговорення, оскільки на сьогодні 
склалася така ситуація, коли сама міська дійсність давно випередила 
розрахункові терміни реалізації окремих положень генерального пла-
ну. Відповідно до техніко-економічного обґрунтування міста в най-
ближчій перспективі нова межа Рівного зміниться за рахунок Шпанів-
ської, Великожитинської, Білокриницької, Корниниської, Обарівської 
сільських рад. 

Приміська зона м. Рівного представлена переважно землями сільсь-
когосподарського призначення, для яких важливо визначити напрями 
раціонального використання шляхом оптимізації типів землекористу-
вання і форм господарювання. При цьому важливим є збереження і ро-
звиток як агроформувань на базі приватної власності на землю, так і 
фермерських господарств, що здатні залежно від потреб ринку, швид-
ко трансформуватися на нові технології і виробництво конкурентосп-
роможних видів продукції. 

З метою оптимізації системи землекористування та покращення 
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взаємовідносин господарюючих суб’єктів міста та приміської зони не-
обхідно: 

- удосконалювати структуру посівних площ, підвищувати частку 
кормових угідь; 

- розвивати в агроформуваннях і особистих селянських господар-
ствах тваринництво, підвищувати його продуктивність із повним заве-
ршенням виробництва готової продукції; 

- поліпшувати стан природних кормових угідь та їх природоохо-
ронне значення; 

- підвищувати рівень спеціалізації і концентрації продукції овочі-
вництва, зменшувати її собівартість; 

- враховувати вікову зміну поколінь фермерів і сприяти молодіж-
ному фермерському рухові шляхом заохочувального кредитування, 
оподаткування, допомоги в організаційній і технологічній інфраструк-
турі [1]. 

Території сільськогосподарських суб’єктів господарювання фор-
муються на основі виробничого напряму діяльності господарств, наяв-
ності основних і обігових виробничих фондів, природних умов, забез-
печеності господарств трудовими ресурсами, існуючої інфраструкту-
ри. Формування земельних масивів полягає у наданні землекористу-
ванню оптимальної конфігурації, не розчленованої природними і шту-
чними перешкодами (ярами, річками, дорогами), приєднанні до складу 
основного земельного масиву господарства окремих ділянок, що рані-
ше належали іншим землекористувачам, а також різних видів угідь для 
ліквідації дрібноконтурності. На формування земель суб’єктів госпо-
дарювання суттєво впливає існуючий стан території, розміщення зем-
леволодінь та землекористувань, земель запасу і резервного фонду, на-
селених пунктів, господарських дворів, доріг, водних джерел, мережа 
меліоративних систем, земель з особливим режимом використання 
тощо [7].  

В Україні набув чинності Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» [8]. На сьогодні переважна біль-
шість територіальних громад України, маючи право вирішувати пи-
тання місцевого значення, неспроможна їх виконувати через брак вла-
сних коштів, занепад або відсутність інфраструктури, а також брак ка-
дрів відповідної кваліфікації.  

Метою реформи місцевого самоврядування є, передусім, забезпе-
чення його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, ви-
рішувати питання місцевого значення. Йдеться про наділення терито-
ріальних громад більшими ресурсами та про мобілізацію їхніх внутрі-
шніх резервів. Однак укрупнення території громад не може бути дові-
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льним, воно має свої логічні межі. Відстань від центру громади до її 
найдальшого населеного пункту має бути такою, щоб у екстрених ви-
падках її не довше ніж за 30 хвилин могли подолати пожежна команда, 
швидка допомога, поліцейський патруль. Допомога, надана через бі-
льший проміжок часу, різко втрачає ефективність. 

Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади ви-
значається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту 
інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географіч-
ного центру території об’єднаної територіальної громади [8]. 

При прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіа-
льних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні 
та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток 
об’єднаної територіальної громади. 

На нашу думку, доцільно провести ранжування територіальних 
структур приміської зони за їх значимістю, враховуючи величину те-
риторії, кількість проживаючого населення наступним чином: 

� глобальні (області), найкрупніші і крупні міста понад  
500 000 чоловік населення; 

� дуже великі (об’єднані території адміністративних районів, 
територіальні громади), міста обласного підпорядкування; 

� великі (сільські ради), населені пункти (села, смт, міста ра-
йонного підпорядкування); 

� середні (крупні сільськогосподарські та лісогосподарські пі-
дприємства промислові підприємства з різними формами господарю-
вання та власності, інші об’єкти); 

� малі (сівозмінні, пасовище- й сінокосозмінні масиви, масиви 
багаторічних насаджень та лісництва); 

� дуже малі (поля сівозмін, робочі ділянки полів сівозмін, зе-
мельні частки (паї) та інші виробничі ділянки). 

Також доцільно проводити формування спроможних територіаль-
них громад в межах визначеної приміської зони, що є доцільним, оскі-
льки розвиток міської агломерації розглядається нами як єдиний соці-
ально-економічний та інноваційно-інвестиційний простір з загальною 
системою соціального, транспортного та інженерного облаштування, 
удосконалення природно-екологічного каркасу.  

У процесі територіального зростання міста відбувається перенесен-
ня частини функцій на приміську зону, які потребують для свого роз-
витку і функціонування значних територій. У зв’язку з відведенням 
земель для несільськогосподарського призначення збільшуються роз-
міри і площі санітарно-захисних зон промислових підприємств, охо-
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ронних зон джерел водопостачання, трубопроводів, ліній електропере-
дач та інших інженерних комунікацій.  

Внаслідок вилучення земель із сільськогосподарського виробницт-
ва через зростання антропогенного навантаження на ландшафт терито-
рій приміської зони, порушується екологічна рівновага. Це вимагає 
екологічного оздоровлення території, формування каркасу екологічної 
безпеки системи «місто – приміська зона». Тому важливим завданням є 
вивчення ресурсного фактора для різних видів приміського землекори-
стування та оцінка можливої деградації земельних ресурсів приміської 
зони, територій ландшафтного, історико-культурного, архітектурного 
середовища. 

Переважно всі вище вказані територіальні утворення мають перелік 
проблем, що зупиняють процес раціоналізації землекористування. Ві-
дсутність картографічних, ґрунтових, земельно-оціночних матеріалів 
та встановлених в натурі меж призводить до вилучення особливо цін-
них земель, виникнення конфліктних ситуацій при справлянні плати за 
землю. Не забезпечується відшкодування втрат з землевласників за 
погіршення якості земель. Незадовільне фінансування з державного та 
місцевих бюджетів робіт, спрямованих на раціональне використання 
та охорону земель, призводить до деградації ґрунтового покриву, зни-
ження родючості, а значить і врожайності сільськогосподарських ку-
льтур, збільшення затрат на виробництво продукції. Сільськогоспо-
дарські підприємства й фермерські господарства у багатьох випадках 
функціонують без землевпорядного супроводу та контролю. 

Прослідковуються порушення вимог законодавства в частині недо-
тримання обмеженого режиму господарської діяльності у прибереж-
них захисних смугах та передачі їх у приватну власність. Також в умо-
вах нового будівництва не дотримуються норм щодо розміщення ав-
томобільних доріг поза територією населених пунктів не ближче, як за 
100 м.  Не встановлюються шумозахисні екрани у разі порушення та-
кої відстані. Промислові підприємства, залізничний та автомобільний 
транспорт забруднюють важкими металами та високотоксичними спо-
луками ґрунти, поверхневі і підземні води, атмосферу, рослини.  

Для забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку 
приміських територій необхідною умовою є визначення критеріїв, ві-
дповідно до яких приймається рішення про необхідність проведення 
рекультивації забруднених територій. Для рекреаційних територій за-
тверджені санітарно-гігієнічні нормативи (гранично допустимі конце-
нтрації) не можуть використовуватися в якості такого критерію, адже 
методика їх визначення базується переважно на параметрах, що засто-
совуються для сільськогосподарських угідь. Ключовим етапом еколо-
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гобезпечного аграрного землекористування повинна стати науково об-
ґрунтована система використання земель суб’єктами господарювання, 
тобто визначення придатності ґрунтів земельних ділянок для вирощу-
вання районованих сільськогосподарських культур і ведення макси-
мально пристосованих до якості ґрунтового покриву сівозмін [2]. 

Узагальнюючи вищевикладений матеріал та досвід вивчення зем-
лекористування приміських територій, концептуальні причини та век-
тори раціоналізації процесу землекористування приміських території 
наведені в таблиці 2. 

Отже, приміські зони є важливими об’єктами економічного і соціа-
льно-географічного походження, що особливо цікаво, оскільки теорія 
вивчення якості середовища проживання передмість в достатній мірі 
не розроблена і представляє величезне поле для наукових досліджень, 
і насамперед для прикладних цілей. 

Таблиця 2 
Напрями раціоналізації землекористування приміських територій 

Негативні аспекти використання земель 

Причини Шляхи подолання 

- відсутність зваженої дер-
жавної земельної політики та 
механізмів її реалізації у сфе-
рі ведення й фінансування 
землеустрою та державного 
земельного кадастру, еколо-
го-економічного збалансова-
ного розвитку та формування 
інвестиційно-привабливого 
землекористування; 

- недостатнє нормативно-
правове та методичне забез-
печення відносин щодо вико-
ристання й охорони земель; 

- економічно та екологіч-
но необґрунтоване господар-
ське освоєння територій 
(особливо приміських); 

- прийняття та реалізація переліку 
нормативно-правових актів, що регу-
люють питання власності та розподі-
лу земель, формування ринку обліку 
та моніторингу земель, проведення 
інвентаризації усіх земель з метою 
отримання достовірної інформації 
про їх кількісний та якісний стан; 

- розмежування повноважень у 
сфері землеустрою та його проведен-
ня на загальнодержавному та регіона-
льному рівнях, що сприятиме ство-
ренню системи раціонального вико-
ристання земель; 

- консолідація сільськогосподар-
ського землекористування, що забез-
печить організацію землекористувань 
підприємств з урахуванням оптима-
льних розмірів та сприятиме форму-
ванню конкурентоспроможних гос-
подарських структур; 
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продовження табл. 2 
- стихійне формування 

нових типів землекористу-
вання в ринкових умовах 
шляхом оренди земельних 
часток, непередбачених для 
відповідних сфер викорис-
тання; 

- недостатність земель 
рекреаційного, природно-
заповідного, лісового та ін-
шого природоохоронного, 
оздоровчого та рекреаційного 
призначення у приміських 
зонах; 

- високий рівень техно-
генного забруднення довкіл-
ля в багатьох регіонах, недо-
статній розвиток екологічної 
інфраструктури; 

- наявність значних площ 
територій обмеженого стату-
су використання, розміри 
охоронних зон яких не вста-
новлено та дозволені види ді-
яльності законодавчо не за-
кріплені 

- вдосконалення автоматизованої 
системи ведення державного земель-
ного кадастру, що сприятиме забез-
печенню повноти інформації органів 
державної влади і місцевого самовря-
дування та формуванню системи га-
рантування прав земельної власності; 

- підвищення ефективності 
управління землекористуванням на 
основі усунення міжвідомчих неузго-
дженостей, перерозподілу обов’язків 
та підпорядкованості органів держав-
ної влади у сфері земельних відносин; 

- регулювання платності землеко-
ристування шляхом диференціації ро-
зміру земельних платежів на землях 
всіх форм власності в різних районах 
міста, з різною сукупною ефективніс-
тю землекористування та обсягами 
викидів і скидів забруднюючих речо-
вин; 

- відшкодування втрат сільсько-
господарського і лісогосподарського 
виробництва, збитків та шкоди, запо-
діяної суб’єктам господарювання   

 
Висновки. В роботі проаналізовано наукову, правову та містобуді-

вну систему формування приміських територій, використання земель-
них ресурсів; запропоновано оптимальне управління територіями при-
міських зон; розроблено структурну модель системи приміської зони; 
побудовано ієрархічну схему технологічної послідовності виконання 
робіт з землеустрою приміської території. 

В результаті проведених досліджень пропонується: 
1. Для розширення міста на перспективу доцільно внести зміни 

до Законів України щодо зняття заборони на купівлю-продаж земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення державної та кому-
нальної власності, а також купівлю-продаж або відчуження іншим 
способом земельних ділянок і зміну цільового призначення (викорис-
тання) земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарсь-
кого виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевос-
ті) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянсь-
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кого господарства.  
2. Враховуючи потреби земель для розвитку міста Рівного, до-

цільним є його розширення за рахунок земель Шпанівської, Велико-
житинської, Білокриницької, Корниниської, Обарівської сільських рад 
приміської зони. 

3. Розробити схему землеустрою і техніко-економічне обґрун-
тування використання та охорони земель на території приміської зони 
м. Рівного. 

4. Для забезпечення реалізації Закону України «Про добровіль-
не об’єднання територіальних громад» провести укрупнення територі-
альних громад в межах приміської зони м. Рівного. 

5. Розвивати територіальні структури суб’єктів господарюван-
ня в межах територіальних громад, використовуючи планові й фактич-
ні показники просторового, соціально-економічного розвитку та еко-
логічного стану земельних ресурсів приміської зони. 

6. Доцільно в земельному і містобудівному законодавстві пе-
редбачити розділ правового регулювання земельних і містобудівних 
відносин в  межах новоутворених територіальних громад та примісь-
ких зонах найкрупніших, крупних і великих міст. 
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