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АНАЛІЗ СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ ЗА МАТЕРІАЛАМИ
БЕЗПІЛОТНОГО ЗНІМАННЯ
У результаті надмірного використання людиною агроландшафтів, зокрема,
проведення меліоративних заходів, забруднення пестицидами, виснаження
земель тощо, посилюється негативний вплив на компоненти агроландшафту,
змінюється його структура, зменшується якість природних ресурсів. Усі ці
негативні фактори погіршують екологічний стан агроландшафтів, знижують
кількість і якість вирощеної продукції, провокують збільшення площ
сільськогосподарських угідь, що в свою чергу веде до значного розорення
земель.
Пошуку найкращих варіантів оптимізації агроландшафтів з метою
досягнення
екологічно
збалансованого
і
економічно
доцільного
землекористування присвячено праці багатьох вітчизняних учених – С.Ю.
Булигіна, В.І. Буракова, Л.Я. Новаковського, В.Ф. Сайка, О.Г. Тараріко, А.М.
Третяка, О.І. Фурдичка, С.Г. Чорного, Н.М. Шелякіна та інших. Однак, питання
збереження агроландшафтів досі залишається актуальним і потребує
подальшого наукового дослідження і обґрунтування.
Одним із сучасних способів здійснення аналізу агроландшафтів є
використання безпілотних літальних апаратів, які є найбільш оперативними та
ефективними засобами з економічної точки зору.
Метою даної роботи є дослідження стану агроландшафтів Бориспільського
району з використанням безпілотних літальних апаратів.
Для досягнення даної мети поставлені наступні завдання:
1. Проаналізувати сучасний стан агроландшафтів України;
2. Визначити основні етапи проведення аналізу стану агроландшафтів за
допомогою безпілотних літальних апаратів;
3. Дослідити ефективність використання БПЛА для оцінки стану
агроландшафтів;
4. Виконати обробку різночасових мультиспектральних знімків
отриманих із БПЛА та розробити растрову модель на основі
отриманих значень вегетаційного індексу;
5. Обґрунтувати заходи оптимізації агроландшафту території.
Об’єктом обрано ділянку агроландшафту, розташовану поблизу с. Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області.
Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади здійснення
аналізу стану агроландшафтів за допомогою БПЛА.

Матеріали і методи дослідження. У даному дослідженні використані
загальнонаукові методи пізнання, а саме: аналізу і синтезу, алгоритмізації,
вимірювання та спостереження.
Аерозйомка досліджуваної ділянки агроландшафту виконувалась за
допомогою квадрокоптера Phantom 4 RTK. Для отримання мультиспектральних
знімків використано камеру Parrot Sequoia. Оброблення отриманих даних та
створення растрової моделі вегетаційного індексу виконано в програмному
забезпеченні Pix4D Mapper.
Наукове та практичне значення отриманих результатів. Отримані
результати мають практичне значення при здійсненні оцінки стану
агроланшафтів, аналізу якості виконання польових робіт, здійсненні
різночасових спостережень за розвитком сільськогосподарських культур,
прогнозуванні врожайності тощо.
Розроблена карта вегетаційного індексу обраної території може слугувати
основою для подальшого здійснення аналізу агроландшафтів Бориспільського
району Київської області. Також результати даної роботи підтверджують
ефективність використання безпілотних літальних апаратів для проведення
оцінки стану агроландшафтів.
Результати та їх аналіз. Сучасний екологічний стан агроландшафтів
України є незадовільним. Зокрема на їх функціонування впливає комплекс
негативних факторів, серед яких: недотримання вимог науково-обґрунтованої
системи ведення сільського господарства, виснаження родючості та деградація
ґрунтів, розповсюдження бур’янів, хвороб, шкідників, порушення
гідрологічного режиму.
Ще однією проблемою агроландшафтів України є їх значна розореність, де
в загальній структурі земель частка ріллі складає 56,1%, у той час як у інших
країнах Європи даний показник не перевищує 35,7 %. Інші площі
використовуються під багаторічні насадження (1,5 %), сінокоси (3,1 %) і
пасовища (11 %). Першочерговим завданням, яке декларується в законодавчоправових актах, є зменшення площі орних земель до 37-41% та збільшення
частки сільськогосподарських угідь екстенсивного використання – сіножатей,
пасовищ.
Для створення умов збалансованого розвитку агроландшафтів необхідно
запровадити моделювання агроекосистем на основі інформації про їх стан,
систему землекористування, технологію ведення сільськогосподарського
виробництва, використання сортів і гібридів сільськогосподарських рослин,
регулювання розповсюдження хвороб та бур'янів із урахуванням ґрунтовокліматичних умов та запланованої продуктивності.
Одним із способів отримання інформації про стан агроландшафтів є
проведення аерозйомки з використанням безпілотних літальних апаратів, які
мають ряд переваг, порівняно з космічним зніманням або натурними
спостереженнями, зокрема: можливість виконання низьковисотного знімання
(100-300 м); висока розрізненність отриманих знімків (3-50 см/піксель);
здійснення перспективного знімання (під кутом до горизонту); можливість
точкового застосування; висока мобільність та оперативність отримання даних;

можливість використання мультиспектральних камер для отримання інформації
про відбиваючі характеристики об'єктів у різних спектральних діапазонах;
маневреність, що полягає у виконанні знімань не тільки за визначеним
маршрутом, а і з можливістю детального сканування окремих об’єктів території;
простота в експлуатації та обслуговуванні; низька собівартість отриманих даних.
Ефективність використання безпілотних літальних апаратів для
агромоніторингу досліджено на прикладі ділянки агроландшафту поблизу с.
Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області. Основою для
даного дослідження стали виконані різночасові знімання за допомогою БПЛА у
період із 02.06.2021 по 15.07.2021. Площа угіддя склала 3,4 га.
Знімання здійснювалось квадрокоптером Phantom 4 RTK, який завдяки
вбудованому модулю забезпечує отримання даних позиціювання в режимі
реального часу (Real Time Kinematic) та з високою точністю (вертикальна ± 0,015
м, горизонтальна ±0,01 м). Маршрут польоту і час на його виконання
розраховувались автоматично в програмному засобі DroneDeploy, відповідно до
вказаних параметрів: висота знімання 150 метрів, розрізненність знімка 4
см/піксель, перекриття між знімками 80 % повздовжнє, 75 % поперечне;
швидкість зйомки 10 м/с.
На першому етапі автоматичної обробки даних в програмному засобі Pix4D
Mapper на основі RGB-знімків сформовано ортофотоплан досліджуваної ділянки
агроландшафту, який відображає зростання насаджень кукурудзи за період з
02.06.21 р. по 15.07.2021 р.
Точність створених ортофотопланів перевірено за контрольними точками,
лініями "зшивання" частин ортофотопланів та зведенням із суміжними
ортофотопланами. Розбіжність на контрольних 9 фотограмметричних точках не
повинна перевищувати 0,2 мм, на лініях "зшивання" частин ортофотокарти – 0,3
мм, при зведенні суміжних ортофотокарт – 0,4 мм в масштабі плану.
Цифрова модель рельєфу (ЦМР) та цифрова модель місцевості (ЦММ)
створена на другому етапі автоматичної обробки матеріалів в Pix4D mapper, яка
має назву «DSM, Orthomosaic та Index». На основі отриманих даних про ЦММ та
ЦМР розраховано висоту рослинності на окремі дати та отримано відповідні
результати (Табл.1).
Таблиця 1. Висота рослинності на окремі дати
Висота (м)
0 – 0.8
0.8 – 1
1 – 2.5

Дата знімання
19.06.2021
24.06.2021
15.07.2021

Для виконання мультиспектральної зйомки до Phantom 4 RTK було
приєднано камеру Parrot Sequoia, завдяки якій отримано дані про кількість
відбитого рослинами світла в чотирьох спектральних каналах: зеленому
(GREEN) (530-570 нм), червоному (RED) (640-680 нм), крайньому червоному
(RED EDGE) (730-740 нм) та ближньому інфрачервоному діапазонах (NIR) (770-

810 нм). Наявність сенсору освітленості дозволило зафіксувати інтенсивність
сонячного світла у вищевказаних спектральних діапазонах.
Отримані знімки в червоному і інфрачервоному спектрі (NIR та RED) стали
основою для розрахунку вегетаційного індексу. Для цього першочергово
створено карту відбивної здатності поверхні, на якій кожному пікселю надано
значення коефіцієнту відбивання. Отримані значення відбивання використано
для розрахунку вегетаційного індексу NDVI. Обраний індекс найкраще
характеризує густоту рослинного покриву, що дозволяє дати оцінку схожості
культур, обґрунтувати продуктивність посівів та сільськогосподарських угідь.
На третьому етапі обробки даних в програмному забезпеченні Pix4D Mapper
виконано оброблення мультиспектральних знімків та отримано значення
відбивання, що стали основою для розрахунку NDVI та формування растрових
моделей вегетаційного індексу заданої території за період із 19.06.2021 р. по
15.07.21 р.
Отримані значення NDVI знаходяться в межах від 0.2 (min) до 0.6 (max).
Враховуючи фазу росту і тип культури, кожному значенню NDVI надано
відповідне значення густоти насаджень, що відповідає середньорічному
показнику на досліджуваній території (Табл.3).
Таблиця 3. Відповідність отриманих значень NDVI густоті насаджень
кукурудзи на досліджуваній ділянці агроландшафту
Значення NDVI
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

Густота насаджень (рос/га)
< 10000
10000-20000
20000-30000
30000-40000
40000-50000

Досліджувану ділянку агроландшафту поділено на кластери за значеннями
густоти насаджень та надано кожному з них відповідний колір. Розподіл густоти
насаджень кукурудзи відображено на Рис.4.

Рис.4. Розподіл густоти насаджень кукурудзи на заданій території

Висновки. В результаті виконання кваліфікаційної роботи встановлено, що
сучасний стан агроландшафтів України є незадовільним, зокрема існує комплекс
чинників, що погуршують його стан: виснаження та деградація ґрунтів,
розповсюдження бур’янів, шкідників, хвороб, порушення гідрологічного
режиму. Також негативним фактором є значна розореність земель (56,1% від
загальної площі земель), яка пов’язана з екстенсивним способом ведення
сільського господарства.
Безпілотні літальні апарати є ефективним інструментом при здійсненні
оцінки стану агроландшафтів. Зокрема, виявлено, що використання БПЛА у
сільському господарстві дозволить досягти збалансованого розвитку
агроландшафтів, економічний ефект від запровадження якого полягатиме у
зменшенні витрат на відшкодування збитків від негативних явищ в
агроландшафтах; попередженні втрат від зниження родючості ґрунтів, їх
деградації; підвищенні урожайності вирощуваних сільськогосподарських
культур. Даний підхід у перспективі дозволить реалізувати державну програму
скорочення площ ріллі на 10-12 млн. га.
Основними етапами здійснення аналізу стану агроландшафтів за допомогою
БПЛА є: отримання RGB та мультиспектральних знімків, побудова
ортофотоплану місцевості, створення ЦММ та ЦМР заданого об’єкту, побудова
растрової моделі вегетаційного індексу, аналіз отриманих результатів,
визначення заходів для оптимізації агроландшафтів.
Результатом проведеного дослідження стало створення різночасових
растрових моделей вегетаційного індексу в програмному забезпеченні Pix4D
Mapper. Створені індексні карти насаджень кукурудзи відображають поступове
дозрівання насаджень кукурудзи на ділянці агроландшафту, поблизу с. Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області.Також на основні
отриманих значень NDVI розроблена карта густоти насаджень кукурудзи, що
відображає нерівномірний розвиток рослини на обраній території.
Малопродуктивні ділянки якої потребують додаткового обстеження і прийняття
відповідних рішень із покращення посівів, зокрема проведення натурних
спостережень, лабораторних обстежень зразків ґрунту та рослинності,
меліоративних та інженерно-захисних заходів.
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МОНІТОРИНГ ЕКОТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вступ.
Основним національним багатством в Чернігівській області та й в Україні
загалом є земельні ресурси, які складають головний фундамент життєдіяльності
суспільства і є територіальною основою для всіх видів діяльності людини та
виробничим чинником багатьох галузей національного господарства.
Відіграючи вирішальне значення в розвитку економіки, всі землі в межах
території України перебувають під особливою охороною держави. Тому для
оцінки
екологічного стану земель, прогнозування подальших змін та
запобігання негативним тенденціям пов’язаним з розвитком деградаційних
процесів, особливо ерозії земель, яка може призвести до зниження
продуктивності використання земельних ресурсів та погіршення стану довкілля
доцільно проводити моніторинг трансформації земельних ресурсів.
Питання моніторингу екологічного стану земельних ресурсів висвітлено в
наукових працях вчених: Гудзя В. П., Вороненка В. І., Петриченка В. Ф., Сайка
В. Ф., Тараріко А. Г., Шувара І. А. тощо. Однак нині загострення екологічної
ситуації вимагає проведення досліджень із застосуванням геоінформаційних
технологій та програмного забезпечення для оцінки екологічного стану
земельних ресурсів регіону та визначення пріоритетів щодо запобігання
екотрансформації угідь.
Метою дослідження є моніторинг динаміки екотрансформації стану
земельних ресурсів Чернігівської області. Об’єкт дослідження - процес зміни
екологічного стану земельних ресурсів регіону. Предметом дослідження –
теоретичні засади та методичні підходи удосконалення системи екологічного
моніторингу земельних ресурсів. Відповідно для досягнення поставленої мети
виконувалися наступні завдання: дослідити структуру земельних угідь
Чернігівської області; проаналізувати сучасний стан екологічно стабілізуючих
угідь; оцінити ступінь порушення екологічної рівноваги; визначити ступінь
екотрансформації земельних угідь та їх динаміку протягом 2000-2020 рр.;
удосконалити алгоритм проведення моніторингу екологічного стану земельних
ресурсів регіону; розробити рекомендації щодо раціонального використання
земельних ресурсів та їх охорони. Методи дослідження. При опрацюванні
матеріалу було використано такі методи дослідження: аналізу і синтезу –
застосовувалися при зборі та аналізі статистичних даних і їх подальшому
застосуванні для синтезу інформації; статистичний та порівняння – при
дослідженні об’єкта дослідження, а також знаходження взаємозв’язків і
кореляцій між отриманими даними по Чернігівській області і Україні загалом;
ретроспективний – при аналізі тенденцій і динаміки змін, що спостерігаються
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протягом досліджуваного періоду, а саме 2000-2020 роки; графічний та
описовий – при аналізі досліджуваних явищ, а саме динаміки змін показників
основних складових земельного фонду області, а також їх співвідношень у
вигляді наочних графіків; літературний – при ознайомленні з науковими
тематичними роботами вчених.
З практичної точки зору, отримані результати дослідження можна
використовувати при вивченні географії та екології Чернігівської області, в
школі та курсах підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, в
презентаційних та дослідницьких цілях департаментом екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, а також у подальшому
дослідженні даної та суміжних тем.
Викладення основного матеріалу.
Моніторинг земель являє собою систематичне спостереження за станом
земельних ресурсів з метою своєчасного виявлення змін та проведення оцінки і
контролю за негативними процесами з метою їх відвернення чи ліквідації.
Найбільш важливими для екологічного моніторингу земельних ресурсів
вважаються статистичні, картографічні та аерокосмічні інформаційні ресурси.
Нині ці ресурси класифікують та систематизують за характером і джерелом
інформації, періодом часового охвату, об’єктом прив’язки та характером
прив’язки інформації та ступенем покриття території, групами організмів
(оцінки), видом подачі інформації та рівнем розгляду по територіальному
охопленні, а також рівнем розгляду за ієрархією об’єктів.
Для дослідження екологічного стану земельних ресурсів було використано
показники в розрізі площ ріллі, лісів та лісовкритих площ, заболочених земель
та земель під поверхневими водами за період 2000-2020 рр., які дають змогу
оцінити ступінь екологічної стабільності земель всієї території регіону.
Встановлено, що станом на 2020 р. площа сільськогосподарських угідь
Чернігівської області складає 2060,4 тис. га, що становить 64,6% від усієї
території регіону, із них ріллею зайнято 1455,9 тис. га (45,6%), що сприяло
зростанню рівня освоєння продуктивних сільськогосподарських угідь та
призвело до високого ступеню їх розораності - 70,7%. Площі, вкриті лісами
займають 23,4%, а під поверхневими водами перебуває 6,1% території (табл. 1).
Таблиця 1
Структура земельного фонду Чернігівської області*
Основні види земельних угідь

2000

2010

2020

усього,
% до
усього,
% до
усього,
% до
тис. га загальної тис. га загальної тис. га загальної
площі
площі
площі
2090,9
65,5
2076,7
65,1
2060,4
64,6
1. Сільськогосподарські угіддя, з них:
1341,1
42,0
1396,1
43,8
1455,9
45,6
- рілля
626,6
19,6
600,7
18,8
558,8
17,5
- сіножаті та пасовища
712,2
22,3
734,0
23,0
747,9
23,4
2. Ліси та інші лісовкриті площі
123,2
3,8
127,2
4,0
126,3
4
3. Відкриті заболочені землі
67,7
2,1
67,9
2,1
67,8
2,1
4. Території вкриті поверхневими водами
3190,3
100
3190,3
100
3190,3
100
Загальна площа території
*Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2020 р.
ДУЕіПРЧО. Чернігів, 2021. С. 115-205.
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Формування екологічно стійких ландшафтів потребує визначення
оптимального співвідношення природних і змінених господарською діяльністю
угідь. Численні сучасні дослідження вказують, що агроландшафт уже може
набувати стійких характеристик, якщо співвідношення екологічно нестійких
угідь, передусім ріллі, і екологостабілізуючих угідь (ліси, природні кормові
угіддя, водойми тощо) становить 50 до 50%.
В процесі дослідження було встановлено, що станом 2000 р. в
Чернігівській області співвідношення ріллі (Р) до екологостабілізуючих угідь
(ЕСУ) становило – 46,7% до 53,3%. У 2010 р. співвідношення питомої ваги
ріллі до ЕСУ змінилося та вже становило 47,7% до 52,3%. А в 2020 р. – набуло
виду Р:ЕСУ - 49,25% до 50,75%. За модифікованою шкалою, яка дає
можливість оцінити екологічний стан земельних ресурсів від оптимального
(20% до 80%) до критичного (більше 70% до менше 30%) отримані показники
по Чернігівській області вказують на те, що екологічний стан земельних угідь
на даний час можна вважати задовільним. Однак прослідковується чітка
тенденція до збільшення частки екологодестабілізуючих угідь з середнім
темпом за кожні 10 років у 1,1% (рис. 1). Таке нарощування площ розораних
територій в динаміці до 2030 року може змінити співвідношення Р:ЕСУ
(50,3:49,7) та призвести до ще більшої трансформації екологічного стану
земельних ресурсів в незадовільному напрямі.

Рис. 1. Оцінка екологічного стану земельних ресурсів Чернігівської області
Щодо оптимального співвідношення всіх (екологостабілізуючих і
екологодестабілізуючих) видів земельних угідь та підтримання екологічної
рівноваги ландшафтів доцільно, щоб на 1 га ріллі (Р) припадало 1,6 га
природних кормових угідь (П) та 3,5 га лісу (Л) включаючи площі зайняті
поверхневими водами (В) - 1:1,6:3,5. Для порівняння в Україні даний показник
становить 1:0,23:0,3:0,1, що свідчить про значне погіршення екологічного стану
земельних ресурсів загалом. Щодо Чернігівської області, то станом на 2000 р.
співвідношення Р:П:Л:В становило 1:0,47:0,53:0,1. Зміни в структурі угідь, які
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відбувалися протягом десятиліття змінили це співвідношення і у 2010 р. воно
склало 1:0,43:0,53:0,1, а в 2020 р. - 1:0,38:0,51:0,1.
Поліпшення екологічної ситуації досягається зниженням питомої частки
орних земель і збільшенням частки екологостабілізуючих угідь. Для досягнення
екологічної стабільності та упередження в подальшому екотрансформації
земельних ресурсів Чернігівської області (опираючись на рекомендації по
структурі землекористування в різних ґрунтово-кліматичних зонах, розроблені
Вороненком В. І.), доцільно було б вилучити з господарського обігу до 30%
(від сумарної кількості сільськогосподарських земель) земель зайнятих ріллею,
що становить понад 400 тис. га з їх подальшим переведенням в екостабілізуючі
угіддя, здебільшого в природні кормові угіддя (330 тис. га) та на відновлення
лісовкритих площ (80 тис. га). А для збереження родючості ґрунтів орних
сільськогосподарських земель та покращення їх стану - оптимізувати внесення
органічних та мінеральних добрив.
Застосування
геоінформаційних
технологій
та
екологічного
картографування для оцінки екологічного стану земельних ресурсів забезпечує
цілий ряд можливостей, таких як: ведення і обробку цифрової картографічної та
екологічної інформації, побудову на їх основі тематичних карт, що
відображають поточний стан екосистеми та її окремих елементів. Отримані
тематичні карти дають змогу розробляти графіки, блок-діаграми, таблиці,
пов’язувати досліджувані дані у просторі і часі, а також дають змогу вводити в
процес використання геопросторових даних та результатів моніторингу
земельних ресурсів мільйони споживачів у глобальному інформаційному
просторі.
Реалізований у роботі алгоритм проведення моніторингу екологічного
стану земельних ресурсів характеризується швидшим оновленням, аналізом
актуальної статистичної інформації та виявленням найбільш важливих проблем
екостану регіону з метою запобігання їх подальшому розвитку. Тим не менш,
для більш комплексного аналізу і виявлення конкретних чинників, що
впливають на стан довкілля, доцільно удосконалити даний алгоритм. Так, варто
розширити, доповнивши спектр даних в розрізі земельних ресурсів:
класифікацією ґрунтів у регіоні (розробка каталогу); відомостями про
малопродуктивні та деградовані землі; відомостями про ураженість земель
ерозійними процесами: яружною та площинною ерозією, дефляцією;
відомостями про зсуви, карстові процеси, засолення, просідання,
перезволоження та заболочення, а також по внесенню добрив (по категоріях
земель). Із застосуванням можливостей ГІС та охоплюючи певний часовий
проміжок, проведення екологічного моніторингу стану земельних ресурсів
надаватиме змогу виявляти конкретні осередки погіршення екологічної ситуації
в певному районі області із вказанням характеру проблеми для якомога
раціональнішого вирішення ситуації. Проведення даного дослідження
проводилось загалом в програмному забезпеченні пакету Office, здебільшого в
середовищі Excel для зручності редагування, доповнення та синтезу даних на
основі попередніх.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, моніторинг екологічного стану земельних ресурсів є
важливим інструментом для забезпечення функціонування аграрнопромислового сектору, так як земля є не тільки природним ресурсом, а й
матеріальною основою життя українського суспільства. Проведення
моніторингу дозволило виявити незбалансованість у структурі земельного
фонду Чернігівської області та визначити динаміку його змін.
Встановлено, що більшу частину земель регіону займають
сільськогосподарські угіддя з високим рівнем розораності. Сумарна площа
еколого-стабілізуючих угідь на 2020 р. становить 1500,8 тис. га, більшу частину
з яких покривають ліси (47,5%) та природні кормові угіддя (41,7%). Ступінь
порушення екологічної рівноваги в регіоні станом на 2020 р. є задовільним –
частка ріллі до еколого-стабілізуючих угідь становить 49,25% до 50,75% з
тенденцією до дестабілізації рівноваги в майбутньому. Визначено ступінь
трансформації земельних угідь Чернігівської області зокрема, станом на 2020
р.: на 1 га ріллі припадає всього лише 0,38 га природних кормових угідь та 0,51
га лісу.
Удосконалення алгоритму моніторингу ґрунтується на застосуванні ГІСтехнологій в сукупності з більшим об’ємом статистичних даних по районах
області, що дасть можливість більш чітко встановлювати проблематику
екостану земельних ресурсів в просторовому і часовому аспекті. Раціональне
використання та охорона земельних ресурсів ґрунтується на зменшенні питомої
частки ріллі в структурі сільськогосподарських угідь з подальшим
відновленням площ екологостабілізуючих територій та запровадженням
меліоративних заходів.
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Вступ.
Геоінформаційний моніторинг відіграє особливу роль у формуванні
інформаційної бази для ефективного управління земельними ресурсами.
Зокрема ГІС технології є інструментом для одержання земельнокадастрових даних, ведення статистичної звітності, землеустрою та
регулювання земельних відносин. Сучасна геоінформаційна система тільки
формується, через що є не достатньо збалансованою та потребує розробки
загальної концепції використання, спрямованої на забезпечення
позитивного результату високої ефективності використання та охорони
земель. Це пояснюється недостатністю досліджень в цій сфері та
обґрунтуванням окремих аспектів
впровадження та використання
геоінформаційних систем, зокрема, для моніторингу екологічного стану
земель.
Дослідження окремих аспектів геоінформаційного моніторингу
екологічного стану земель висвітлено в наукових працях вчених: А.М.
Третяк, Р.А. Третяк, Є.В. Бутенко, В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець, В.В.
Сергієнко, М.І. Шелковська. Однак загострення екологічної ситуації
вимагає проведення нових досліджень, які мають за мету удосконалення
структурно-функціональної моделі геоінформаційного моніторингу
екологічного стану земель.
Об’єктом дослідження є процес зміни екологічного стану земельних
угідь. Предмет дослідження – теоретико-методичні засади удосконалення
системи геоінформаційного моніторингу земель. Мета дослідження –
моніторинг динаміки екологічного стану земель Київської області. Для
досягнення поставленої мети виконуються наступні завдання: дослідити
сучасний екологічний стан земель Київської області; проаналізувати
структуру використання земель регіону в умовах сталого розвитку;
дослідити показники екологічного стану земель в розрізі домінуючих видів
земельних угідь; оцінити екологічний стан земель та їх динаміку протягом
періоду 2000-2020 рр.; удосконалити структурно-функціональну модель
геоінформаційного моніторингу екологічного стану земель в регіоні.
Методи дослідження. При опрацюванні матеріалу використовувались такі
методи дослідження: аналізу і синтезу – проаналізовано екологічний стан
земель в розрізі основних видів земель та угідь та на основі виявлених
закономірностей визначено динаміку змін; статистики – збір, обробка

інформації, яка характеризує кількісне співвідношення основних видів
земель та угідь станом на 2000, 2010 та 2020 рр.; розрахунковий – визначено
чисельне значення екологічної стабільності та антропогенного
навантаження на земельні угіддя Київської області; графічний – для
вивчення взаємозв’язків та узагальнення їх динаміки.
Викладення основного матеріалу.
Здійснення моніторингу передбачає створення системи проведення
повторних спостережень за використанням земель для виявлення випадків
нецільового використання, які погіршують якість земель, а також
спостереження за загальною екологічною ситуацією. Основними
завданнями моніторингу земель є збір інформації для ведення державного
земельного
кадастру,
організації
землекористування
та
землевпорядкування, здійснення державного контролю за використанням і
охороною земель з метою уникнення негативних процесів. Моніторинг
визначає кількісні та якісні характеристики земельних ресурсів і, при
потребі, дозволяє впровадити необхідні заходи, з метою покращення
фонового стану земель. Моніторинг забезпечує природоохоронний та
раціональний характер використання земельних ресурсів, забезпечуючи
збереження і обмеження негативного впливу на ґрунти.
Геоінформаційний моніторинг представлений автоматизованою
системою, яка на основі даних з інформаційних джерел проводить
моделювання, оцінювання та прогнозування стану об’єктів моніторингу в
середовищі геоінформаційних систем із застосуванням баз геопросторових
даних і баз знань. Геоінформаційний моніторинг є підвидом
моніторингових систем, тому усі їх загальні властивості, цілі і призначення
успадковує від них. Щодо ГІС, то вони є незамінним засобом при
дослідженні задач пов’язаних з просторово-розподіленою інформацією,
надають можливість введення і збереження вихідної інформації, обробки
просторових даних, візуального і геостатистичного аналізу, а також
розробки різного роду картографічних й інших документів.
Вплив на екологічну стабільність території можна оцінити за
освоєнням сільськогосподарських земель, розораністю й інтенсивністю
використання земельних угідь, забудовою територій та іншими
показниками, які залежать від складу угідь території.
Для моніторингу екологічного стану земель Київської області за
рекомендаціями ДП «Головний науково-дослідний та проектний Інститут
землеустрою» було використано показники екологічної стабільності та
антропогенного навантаження, які дають змогу оцінити стійкість та ступінь
трансформації екологічного стану земель під впливом господарської
діяльності та екологічну збалансованість агроландшафту.
Дослідження проводилися в адміністративних межах Київської області
площа земель якої станом на 2020 р. становить 2816,2 тис. га, з урахуванням
2,1 тис. га земель міста Славутича (табл. 1).

Таблиця 1
Структура земельного фонду Київської області*
Основні види земель та угідь

Сільськогосподарські угіддя:
рілля
перелоги
багаторічні насадження
сіножаті та пасовища
Ліси
Забудовані землі
Вкриті поверхневими водами

2000
2010
2020
усього,
% до
усього,
% до
усього,
% до
тис. га загальної тис. га загальної тис. га загальної
площі
площі
площі
1676,0
59,6
1664,9
59,2
1658,9
58,9
1365,1
48,5
1356,2
48,2
1353,7
48,1
18,4
0,7
12,6
0,4
11,7
0,42
40,6
1,4
43,7
1,6
46,2
1,64
251,8
9,0
252,4
9,0
247,3
8,8
649,8
23,1
649,0
23,1
648,7
23,03
112,6
4,0
126,6
4,5
137,4
4,9
173,8
6,2
175,3
6,2
175,1
6,2

Загальна територія
2812,1
100
2812,1
100
2816,2
100
*за даними Держгеокадастру Київської області та Державного управління охорони
навколишнього середовища в Київській області, 2021р.

Алгоритм розрахунку коефіцієнту екологічної стабільності
земельних угідь (за Третяк А.М.) полягав у визначенні видів угідь та для
кожного виду угідь визначенні коефіцієнту екологічної стабільності
(забудовані території та дороги (0); рілля (0,14); багаторічні насадження
(0,43); сіножаті (0,62); пасовища (0,68); води (0,79); лісосмуги (0,38); ліс
(1,00). Коефіцієнт може приймати значення від 0 до 1, де ≤ 0,33 – екологічно
нестабільна, а ≥ 0,67 – екологічно стабільна територія регіону. В процесі
дослідження було визначено коефіцієнт екологічної стабільності земельних
угідь Київської області. Так станом на 2000 р. цей показник становив 0,447;
2010 р. – 0,446; 2020 р. – 0,444. Його результати вказують на нестійку
(слабостабільну) ступінь екологічної стабільності та її негативну динаміку.
Антропогенне навантаження на сільськогосподарські ландшафти
проявляється в науково необґрунтованому веденні землеробства, зокрема
недотриманні структури посівних площ та сівозмін, скороченні
застосування добрив, забрудненні пестицидами, скороченні заходів щодо
меліорації ґрунтів. Коефіцієнт антропогенного навантаження території
дозволяє оцінити вплив діяльності людини на стан довкілля. Алгоритм
розрахунку коефіцієнту антропогенного навантаження земельних угідь (за
Третяк А.М.) полягав у визначенні видів угідь, по яких відбуватиметься
підрахунок коефіцієнту та для кожного виду угідь визначенні балу
антропогенного навантаження (забудовані території та дороги (5); рілля (4);
багаторічні насадження (4); сіножаті (3); пасовища (3); води (2); лісосмуги
(2); ліс (2). Коефіцієнт антропогенного навантаження території приймає
значення від 1,0 до 5,0, де 1 – це низька ступінь, а 5 – висока ступінь
антропогенного навантаження. В процесі дослідження було встановлено,
що коефіцієнт антропогенного навантаження земельних угідь Київської
області станом на 2000 р. становив 3,311; 2010 р. – 3,318 ; 2020 – 3,326, що

вказує на підвищений ступінь антропогенного навантаження та його
нарощування в динаміці (рис. 1).
3,34

0,45
y = 0,01x + 3,3

3,33
3,32

0,445
y = -0,0015x + 0,4487

3,31
3,3

0,44
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2010
Антропогенне навантаження
Екологічна стабільність
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Риc. 1. Моніторинг динаміки екологічного стану земель Київської області
Таким чином, результати аналізу свідчать, що земельні угіддя
Київської області характеризуються несприятливим слабостабільним
екологічним станом з підвищеним ступенем антропогенного навантаження.
Можна стверджувати, що сучасне ведення сільськогосподарського
виробництва в області призводить до порушення екологічної стабільності
території та збільшення деградаційних процесів. Регіон знаходиться під
впливом ерозійних процесів у ґрунтах, що призводить до вимивання
поживних речовин із родючого шару землі, деградації основних елементів
агроландшафтів та збіднення флори та фауни. Втім результати розрахунків
корелюються із загальною тенденцією в Україні.
Система геоінформаційного моніторингу земель як складова
державного моніторингу довкілля вимагає змін. Зважаючи на міжнародний
досвід нами запропоновано її удосконалення шляхом створення в
Державному бюджеті України програми «Моніторинг земель», метою якої
буде фінансування комплексної системи спостережень, надання
геопросторових даних, розробка та покращення програмного забезпечення,
об’єднання з органами які здійснюють державний контроль у сфері
природокористування, забезпечення публікації результатів моніторингу.
Регулярні спостереження за характером використання земель мають стати
в пріоритеті, а інтелектуальна обробка одержаних матеріалів повинна
проводитися з використанням даних державного земельного кадастру та
інших галузевих кадастрів, а не лише визначення стану ґрунтів на
моніторингових ділянках.
Крім того, незалежна інституція (наприклад, Національна академія
аграрних наук України) повинна стати спеціальним органом, що
здійснюватиме моніторинг земель. Такий орган зможе забезпечити якісне

функціонування технічної інфраструктури моніторингу завдяки створенню
центру обробки даних, оскільки матиме належне кадрове забезпечення та
буде політично незалежним від органів державного контролю та нагляду.
Необхідно проводити обробку одержаних геопросторових даних за
допомогою передових автоматизованих технологій Big Data, Deep Learning
та штучних нейромереж. Доцільно забезпечити інтероперабельність та
повну публічність одержаних первинних даних моніторингу земель, а
також результатів їхньої обробки через спеціальний вебпортал та сприяти
вільному доступу до моніторингової інформації.
Висновки.
Таким чином, моніторинг екологічного стану земель показав, що
одним із головних чинників дестабілізації ситуації є інтенсивний розвиток
сільського господарства в регіоні. Переважно збільшення орних земель
відбувалося за рахунок розорювання схилів та сприяло порушенню
екологічно балансу між природними та антропогенними угіддями.
В процесі дослідження було визначено коефіцієнт екологічної
стабільності та коефіцієнт антропогенного навантаження земельних угідь
Київської області. Так станом на 2000 р. показники становили 0,447 та
3,311; в 2010 р. – 0,446 та 3,318; а в 2020 р. – 0,444 та 3,326 відповідно.
Результати вказують що, в період 2000-2020 рр. екологічний стан був
несприятливим, слабостабільним та характеризувався підвищеним
ступенем антропогенного навантаження з негативною динамікою.
Збільшення забудованих територій та зменшення площі лісів також
негативно вплинуло на показники екологічного стану земель.
Враховуючи результати дослідження нами запропоновано
удосконалити систему геоінформаційного моніторингу екологічного стану
земель шляхом розширення програми «Моніторингу земель» та
застосування
передових
технологій
автоматизованої
обробки
геопросторових даних (Big Data, Deep Learning). При цьому моніторинг
земель на національну рівні повинна проводити незалежна інституція, яка
забезпечуватиме інтероперабельність та повну публічність первинних
даних моніторингу земель, а також результатів їхньої обробки.
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МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛІСІВ
ЗАСОБАМИ ГІС ТА ДЗЗ
Вступ. Моніторинг лісів – це система спостережень, оцінювання і
прогнозування стану і динаміки лісового фонду для державного управління в галузі
використання, охорони, захисту лісового фонду, відтворення лісів і покращення
їхніх екологічних функцій.
Доцільність використання матеріалів дистанційного зондування Землі для
моніторингу стану лісів визначається їхніми перевагами над традиційними
методами, зокрема високою інформативністю даних дистанційного зондування, їх
об’єктивністю, регулярністю отримання та широкими можливостями опрацювання
цих матеріалів для значних територій.
Об’єктом дослідження є ліси Житомирської області.
Предмет дослідження – методи використання геоінформаційних систем та
даних дистанційного зондування Землі для моніторингу екологічного стану лісів.
Мета дослідження – моніторинг та оцінка екологічного стану лісів
Коростенського району Житомирської області.
Для досягнення поставленої мети виконуються наступні завдання:
1.
Аналіз предметної області дослідження, а саме поняття екологічного
стану лісу;
2.
Проаналізувати сутність та особливості існуючих методик моніторингу
екологічного стану лісів;
3.
Дослідити доступні програмні та аналітичні засоби моніторингу
екологічного стану лісів;
4.
Провести моніторинг окремих лісових масивів засобами ГІС та ДЗЗ.
Методи дослідження. При опрацюванні матеріалу використовувались методи
теоретичного та емпіричного рівня: аналіз, синтез та опис. Також
використовувались статистичний аналіз, класифікація, оверлейна візуалізація та
картографічний методи дослідження.
Викладення основного матеріалу.
Однією з важливих екологічних проблем Європи та України є стрімке
скорочення площ лісів. В якості причин цього явища можна виділити такі групи
чинників:

вирубки лісів;

лісові пожежі;

вплив шкідників.
Європейський союз цілеспрямовано впроваджує дедалі суворіші правові
норми стосовно рубок та пожежної безпеки лісів в ЄС. Наслідком цього є поступове
зменшення питомої ваги рубок і пожеж серед причин зникнення лісів в Європі. Це
саме, але в значно меншій мірі стосується й України. Проте невирішеним

залишається питання ураження лісів шкідниками, тому саме на цьому аспекті було
зосереджено увагу в розрізі екологічного моніторингу лісів.
Проблеми шкідників сильно загострює в першу чергу зміна клімату та
практика насадження вторинних лісів – тобто лісів переважно з одного виду
деревини, найчастіше не місцевої. Це прямо впливає на захисні здібності дерев. В
зоні підвищеного ризику – хвойні ліси Полісся. Основним видом шкідників, що
загрожує цим лісам є жуки-короїди.
Спалахи жуків-короїдів мають глибокий і тривалий вплив на лісові
екосистеми. Проте залежно від того, як цінуються ліси, короїди можуть
розглядатися як природні шкідники, які сприяють нормальному функціонуванню
екосистеми, або як конкуренти за бажані ресурси та економічний зиск.
Таким чином, вплив спалахів може сприйматися як дуже позитивний
(наприклад, сприяння біорізноманіттю) або ж дуже негативний (порушення потоків
деревини та біомаси). Спалахи також впливають на регіональну економіку та ринки
через низку каскадних процесів. Сюди входять, наприклад, тимчасовий вплив на
ринки круглого лісу (наприклад, надлишок пропозиції, зниження цін на деревину),
вплив на неринкові цінності та туризм, зменшення поглинання вуглецю, а також
збільшення попиту на працівників лісового господарства, що впливає на зайнятість
у регіоні.
Такі відмінності в сприйнятті одного й того ж явища породжують два підходи
до вирішення проблем шкідників:

«невтручання» в екосистему лісу

та «втручання» з метою запобігти втрати деревини.
Україна, як і деякі країни Центральної та Східної Європи практикує другий
підхід. Головним проявом такого підходу є масові вирубки та рятувальні рубки для
боротьби зі спалахами.
Такий стан речей ілюструює проблему надання важливих рекомендацій для
підтримки управління та збереження лісів у різноманітному екологічному,
соціальному, історичному та політичному ландшафті Європи. Також труднощі
виникають через обмежену документацію та наукове розуміння ефективності
традиційних заходів з охорони лісу та того, якою буде динаміка порушень у
майбутньому. В таких умовах універсальною мірою є впровадження ефективного
моніторингу стану лісів. Такий моніторинг неможливий без застосування ГІС та
ДЗЗ.
Для моніторингу екологічного стану лісів підходять два існуючі проєкти
наземних спостережень – Landsat та Sentinel.
Програма Landsat – найтриваліший проект з отримання супутникових знімків.
Перший з супутників у рамках цієї космічної програми був запущений в 1972 році;
останній, на цей момент, Landsat 8 – 11 лютого 2013 року.
Знімки, отримані в США і на станціях отримання даних із супутників по
всьому світу, є унікальним ресурсом для проведення безлічі наукових досліджень
у галузі сільського господарства, картографії, геології, лісівництва, розвідки,
освіти і національної безпеки. Наприклад, супутник Landsat 7 надає знімки у 8
спектральних діапазонах з просторовою роздільною здатністю від 15 до 60 метрів
на точку; періодичність збору даних для всієї планети становить 16–18 діб.

Copernicus – це європейська професійна програма, яка працює під
керівництвом Європейського Союзу, а Європейське космічне агентство (ESA)
координує космічну складову програми. Дана програма надає необхідні дані для
оперативного моніторингу навколишнього середовища та цивільної безпеки. Всі
дані є безкоштовними та знаходяться у відкритому доступі.
ЄКА в даний час розробляє сім місій програми Sentinel. Місія Sentinel
забезпечує радарні та мультиспектральні космічні знімки для спостереження за
суходолом, океаном та атмосферою. Кожна місія Sentinel базується на двох
супутниках, забезпечуючи надійні набори даних для якісного виконання всіх
послуг програми Copernicus.
Найефективнішим шляхом обробки та аналізу даних ДЗЗ є використання
геоінформаційних систем. Для зваженого вибору ГІС був проведений
порівняльний аналіз двох найрозповсюдженіших на сьогодні систем – ArcGIS та
QGIS.
Таблиця 1 – Порівняння програмних продуктів
№
Найменування вимоги до ГІС
QGIS
ArcGIS
1

2
3

ГІС повинна бути розгорнута в багатьох
організаціях і в кожної з організацій – на багатьох
робочих місцях під час роботи з єдиною картою.
Система повинна мати архітектуру «клієнт / сервер»
Максимальна «відкритість» архітектури
Повнофункціональний ГІС

Доступність роботи безкоштовно з різними типами
даних
5
Можливість роботи на будь-якій ОС
4

+

+

+
+

+

+

-

+

-

Зберігання
картографічної
і
семантичної
+
+
інформації на SQL-сервері
В результаті порівняння було прийнято рішення використовувати QGIS.
Житомирщина, що є однією з найбільш лісистих областей України, нині
потерпає від масового всихання соснових насаджень. Науковці та лісівники вже не
один рік б’ють на сполох через навалу небезпечного шкідника – верхівкового
короїда, який знищує здорові дерева.
Упродовж останніх трьох років на теренах Житомирщини спостерігається
вкрай негативна тенденція. Спочатку короїд уражував переважно стиглі й
пристигаючі насадження, тобто найбільш цінні. Потім перейшов на середньовікові,
а тепер – на молоді дерева, яким по 15-20 років. Найсильніші сосни від моменту
заселення верхівкового короїда у крону гинуть за 2 місяці. Всихання відбувається
згори, тьмяніє хвоя, набуваючи сіруватого або жовтуватого забарвлення, вона стає
вкороченою та рідіє, а згодом набуває рудого кольору.
За допомогою геопорталу «Ліси України» було отримано дані по санітарних
рубках, пов'язаних з нашестям жука короїда на території Білокровицького лісного
6

господарства, а саме в лісництвах: Білокровицьке, Озерянське, Поясківське,
Радовельске, Тепеницьке, Замисловське, Жубровицьке та Зубковицьке. Всі вище
перелічені лісництва знаходяться на території Коростенського району
Житомирської області.
Ці дані були використані для оцінки точності розробленої методики, по
детекції лісових масивів, що постраждали в наслідок нашестя верхівкового короїда.
Дані про локалізацію санітарних рубок було отримано за допомогою
двухчастотного GNSS приймача South Galaxy G1.
Для власне моніторингу стану лісових масивів були використані супутникові
знімки з порталу EarthExplorer. Це джерело надає вільний доступ до знімків з
супутників Terra і Aqua MODIS, ASTER, VIIRS, Resourcesat-1, 2 та Sentinel-2.
Для подальшої роботи через сервіс EarthExplorer було отримано 2 знімки
Sentinel 2 рівня обробки L2A (з атмосферною корекцією) на територію колишнього
Олевського району Житомирської області на дати 3 квітня 2020 року та 5 травня
2021. Були обрані саме такі дати, тому що в цей період року сніг не перешкоджає
дешифруванню.
Для класифікації супутникових знімків Sentinel 2 використовувалась
комбінація зеленого, червоного та інфрачервоного каналів. Оскільки вона
найбільш корисна для вивчення рослинності, моніторингу ґрунту і різних стадій
зростання сільськогосподарських культур.
Наступним кроком була напівавтоматична класифікація з навчанням.
Оскільки в ПЗ QGIS немає вбудованої функціональності для проведення
класифікації – було використано плагін Dzetsaka
Для проведення класифікації був обраний алгоритм Random Forest, який
потребує створення навчальної вибірки для кожного зображення, що буде
класифіковано. Було створено 2 шейп-файли з навчальними вибірками для таких
класів: здоровий ліс, голий ґрунт, низька рослинність (кущі, трава) та
сільськогосподарські угіддя.
В результаті класифікації та подальшої обробки отриманих даних було
проаналізовано та визначено площі, що були вражені шкідниками та площі
санітарних та інших рубок.
Висновки.
В ході дослідження було проаналізовано головні причини погіршення
екологічного стану лісів, і як наслідок їх зникнення. Так, було виділено рубки,
пожежі та шкідники. Пріоритетний напрямок дослідження, я саме вплив шкідників
був додатково розглянутий. Так було розглянуто дві основні групи заходів по
боротьбі зі шкідниками: санітарні рубки та «невтручання» в екосистему лісу.
Зроблено висновок, що для вибору оптимального підходу складова своєчасного
моніторингу стану лісу є ключовою.
Для забезпечення належного моніторингу та аналізу стану лісів було
досліджено доступні програмні та аналітичні засоби такого моніторингу. А саме
проведено порівняльний аналіз двох ГІС систем – ArcGIS та QGIS. В результаті
аналізу, для реалізації дослідження було вибрано ПЗ QGIS через його доступність.
Головним результатом роботи є проведення моніторингу окремих лісових
масивів засобами ГІС та ДЗЗ. Так, за допомогою даних супутників Sentinel 2, була

досліджена
територія
Білокровицького,
Озерянського,
Поясківського,
Радовельського, Тепеницького, Замисловського, Жубровицького та Зубковицького
лісництв Коростенського району Житомирської області. Було визначено площі
лісів ушкоджених шкідниками та площі санітарних рубок.
Очікуваними науково-практичними результатами роботи є обгрунтування
використання даних ДЗЗ для проведення постійного моніторингу лісів, що
дозволяє підвищити оперативність прийняття рішень щодо попередження
негативних наслідків ураження лісів шкідниками і оцінити масштаби такого
ураження.
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УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ
РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Вступ
Актуальність дослідження. Важливою складовою реформи децентралізації
влади є земельна реформа. Проведення цієї реформи можна пов’язати зі зміною
систем, що склалися впродовж багатьох років земельних відносин. Земельна
реформа спрямовує свої дії на створення основ для успішного і рівноправного
розвитку всіх форм власності та користування землею. Створення передумов для
справедливого та обґрунтованого розподілу задля переходу до економічних
способів управління земельними ресурсами, більш екологічного використання
землеволодінь та землекористувань. Із зростанням інвестиційно-виробничого
потенціалу землі як самостійного чинника економічного зростання потребується
реалізація більш важливих заходів і завдань для подальшого розвитку земельних
відносин, забезпечення прав на землю, створення хорошого децентралізованого
середовища. Тому з метою недопущення погіршення та деградації економічних
відносин слід постійно контролювати процеси землекористування в умовах
децентралізації влади.
Значний внесок у розробку аспектів державного управління земельними
ресурсами зробили Болдуєв М.В., Андрєйцев В.І., Боколаг В.І., Гуцуляк Ю.Г.,
Волков В.П., Головатюк М.С., Шеремет А.П., Єрмоленко В.М., Мерзляк А.В.,
Статівка Н.В., Мартин А.Г., Шапоренко О.І., Федоров М.М., Шарий Г.І.,
Юрченко А.Д. та ін. Незважаючи на велику кількість публікацій, недостатньо
досліджені питання управління земельними ресурсами в процесі децентралізації
в Україні, а також вдосконалення шляхів і механізмів її практичної реалізації.
Метою роботи є система управління земельними ресурсами
територіальних громад України в умовах децентралізації влади.
Завдяки визначенню мети нами було сформульовано наступні завдання:
- Розглянути теоретичні основи управління земельними ресурсами.
- Проаналізувати вплив децентралізації влади на управління земельними
ресурсами.
- Визначити особливості переходу земель державної власності у власність
об’єднаних територіальних громад.
- Проаналізувати ефективність управління земельними ресурсами ОТГ.
- Встановити важливість проведення інвентаризації земель ОТГ та
встановлення їх меж.
Об’єктом дослідження – суспільні відносини, що виникають під час
діяльності органів місцевого самоврядування в системі управління земельними
ресурсами в умовах реалізації реформи децентралізації.

Предметом вивчення є теоретико-методичні засади становлення та
розвитку системи управління земельними ресурсами на рівні об’єднаних
територіальних громад в Україні.
Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є ґрунтовні
положення теорії державного управління, які визначають закономірності
соціально-економічного розвитку держави й становлення системи державного
управління на всіх адміністративних рівнях. В роботі використано такі
загальнонаукові та спеціальні методи: монографічний − для дослідження рівня
наукової розробленості даної проблематики українськими й зарубіжними
вченими; абстрактно-логічний − для уточнення та вдосконалення понятійнокатегоріального апарату науки державного управління; порівняльно-правовий −
для аналізу законодавчих актів та інших нормативних документів щодо
регулювання земельних відносин у країні; аналізу та синтезу − для оцінювання
сучасного стану системи управління територіями громад і визначення напрямів
розвитку й удосконалення; описового моделювання та узагальнення − для
формулювання висновків і пропозицій з удосконалення державної політики у
сфері управління земельними ресурсами, обґрунтування теоретичних положень
щодо перспектив та напрямів розвитку земельної політики.
Викладення основного матеріалу.
Управління земельними ресурсами є сукупністю взаємозв’язків між
елементами системи управління, спрямованих на раціональне використання
земельних ресурсів. Складнощі землеустрою вимагають системного підходу до
управління використанням та збереженням земель, ефективного поєднання
організаційно-технологічних рішень з можливими екологічними та
економічними наслідками.
Розпорядження
земельними
ресурсами
здійснюється
органами
законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування, які регулюють
земельні відносини, визначають загальний план розвитку системи
землеволодіння та загальні стратегії землекористування, законодавчі акти та
правозастосування.
В умовах реформи децентралізації влади, що бере свій початок з 2015 року,
в Україні було утворено нові адміністративно-територіальні одиниці – об’єднані
територіальні громади. Шляхом добровільного об’єднання суміжних населених
пунктів нині в Україні налічується 1469 територіальних громад.
Земельні ресурси є цінними для територіальних громад з двох причин – як
невід’ємна частина навколишнього середовища та розселення людей, і як
економічний ресурс для організації сільськогосподарського виробництва.
Земельні ресурси мають деякі характеристики, які впливають на державну
політику у сфері земельних відносин. Ці особливості включають природність і
вичерпність ресурсу, просторову обмеженість, постійність розташування та
здатність до погіршення властивостей ґрунтів через неправильне
безгосподарське землекористування.
Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні передбачала, що основною частиною земельних
ресурсів мають розпоряджатися органи місцевого самоврядування та об'єднані

територіальні громади, а управління іншою частиною залишається за державою.
В цей час державний контроль за використанням земельних ресурсів має
здійснювати Держгеокадастр.
Згідно з статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», право комунальної власності на землю належить територіальним
громадам сіл, селищ, міст, районів у містах. До земель комунальної власності
належать усі землі в межах населеного пункту за виключенням земельних
ділянок державної і приватної власності, а також земельні ділянки, на яких
розміщуються будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної
власності незалежно від місця їх розташування.
Усі землі та земельні ділянки за межами населених пунктів (окрім земель
оборони, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного
призначення на об’єктах природно-заповідного фонду загальнодержавного
значення та інших, які мають важливе значення для країни) з моменту набрання
чинності Закону № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері
земельних відносин», тобто з 27 травня 2021 року, перейшли в комунальну
власність територіальних громад. Виняток становлять земельні ділянки, на які
вже зареєстровано державну власність. Якщо відповідна державна земельна
ділянка переходить у комунальну власність, мають бути внесені відповідні зміни
до Реєстру речових прав за заявою об’єднаної територіальної громади.
Успіх розвитку ОТГ значною мірою залежить від ефективності
використання всіх земельних ресурсів, а її особлива цінність полягає у
забезпеченні трьох основних атрибутів: життєзабезпечення (як частина
екосистеми), фактори виробництва (сільське господарство, будівництво,
гірничодобувна промисловість, лісове господарство) та цивільний обіг (земельні
та майнові відносини). Для зібрання інформації про всі земельні ділянки та
встановлення кількості та якості їхнього використання територіальні громади
проводять інвентаризацію земель. Це забезпечує створення бази даних всіх
ділянок громади, що допомагає більш чітко та якісно організувати управління
земельними ресурсами.
Сформульована думка полягає в тому, що тільки територіальні громади
повинні вирішувати, як розпоряджатися землею та якою має бути ставка
земельного податку. Це стане важливим інструментом у боротьбі з корупцією у
сфері земельних відносин.
Висновки.
В результаті виконання кваліфікаційної роботи магістра було розглянуто
теоретичні основи управління земельними ресурсами. Можна сказати, що
поняття управління земельними ресурсами не є достатньо формалізованим, тому
йому не можливо дати достатньо точне та широке визначення. Під управлінням
розуміють дію активного начала на деякі об'єкти або суб'єкта управління на
керовані об'єкти. Ця дія розрахована на досягнення конкретної мети, бажаного
результату. Та все ж можна стверджувати, що управління земельними ресурсами
є систематичним та цілеспрямованим впливом держави і суспільства на
раціональне використання земельних ресурсів.

Аналізуючи вплив децентралізації влади на управління земельними
ресурсами можна дійти висновку, що надання органам місцевого
самоврядування повноважень щодо управління земельним фондом громад
дозволяє формувати дохідну частину місцевих бюджетів в частині платні за
землю. Це дає змогу зміцнити матеріальну та фінансову основу місцевого
самоврядування, більш якісно й обґрунтовано проводити планування розвитку
територій. Це можливо завдяки прийняттю Закону № 1423-ІХ, яким
врегульовано перехід земель державної власності, що розташовані за межами
населених пунктів у межах таких територіальних громад, в комунальну
власність. Завдяки цьому, ОТГ в межах своєї території можуть розпоряджатися
землями майже усіх категорій, крім земель оборони, земель, які перебувають в
постійному користуванні органів державної влади, земель лісогосподарського
призначення, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення
загальнодержавного значення, земель під будівлями, спорудами, іншими
об'єктами нерухомого майна державної власності та ін.
Створення умов для ефективного використання ресурсного потенціалу,
усунення основних диспропорцій, застосування територіального маркетингу
сприяє максимальному наближенню послуг до населення, підвищенню
спроможності територіальних громад та їх представницьких органів до
вирішення питань місцевого значення власними силами. Нині в Україні безліч
позитивних прикладів ефективного управління земельними ресурсами в
об’єднаних територіальних громад та є і ті, що ще тільки почали свій шлях до
цього. Одним з найважливіших етапів для становлення ефективності
використання земель є проведення їх інвентаризації. Завдяки якій, створюється
повноцінна база даних про всі земельні ділянки в межах населеного пункту на
паперових та електронних носіях, що підвищує його інвестиційну привабливість,
спрощує пошук потенційних земельних ділянок для інвестора та містобудівних
потреб. Також влада отримує можливість організації постійного контролю за
використанням земель та виявляє всіх землекористувачів, власників землі зі
встановленням меж їх ділянок і виявляє земельні ділянки, що не
використовуються або використовуються нераціонально, не за цільовим
призначенням.
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ГЕОДЕЗИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЄКТУ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ (НА ПРИКЛАДІ ВІДНОВЛЕННЯ МЕЖ М. КІЛІЯ)
Вступ. Одним із завдань землеустрою є забезпечення меж адміністративнотериторіальних утворень, шляхом проведення геодезичних робіт із встановлення і
закріплення чітких меж земельних ділянок власників і землекористувачів на
місцевості. Іншим завданням є надання інформації для правового, економічного,
екологічного і містобудівного механізмів проведення землеустрою. Регулювання
земельних відносин проводиться на загальнодержавному, регіональному,
місцевому рівнях шляхом створення умов використання та збереження земель,
отримання інформації про кількість та якість землі, стан землеустрою, статус,
використання та збереження земель.
Науково-методичні засади створення адміністративно-територіальних
утворень в Україні розкрито в працях М.І. Долішнього, Б.М. Данилишина, І.О.
Горленко, Ф.Д. Заставного, Н.С. Зелінська, Я.П. Павлович-Сенетті, А.П. Павлюк,
М.М. Паламарчук, Ю.М. Палехі, М.Д. Пістуна, В.А. Поповкін, М.І. Росенка, С.О.
Телешуна, А.М. Третяка, О.В. Чернюка, О.І. Шаблія та ін. Проте проведені дотепер
дослідження стосуються застарілих адміністративно-територіальних відділів, а
сьогодні необхідним є залучення сучасних підходів до встановлення меж існуючих
поселень об’єднаних територіальних громад (ОТГ) утворених після проведення
адміністративної реформи в Україні.
Актуальність теми полягає в використанні сучасних технологій для
здійснення геодезичних вишукувань, виготовлення проєктів знімальних
геодезичних мереж з використанням супутникових можливостей та сучасного
програмного забезпечення.
Об’єктом роботи є межа території населеного пункту, що формується із
земель всіх без винятку землеволодінь і землекористувань. До їх складу входять
землі всіх категорій незалежно від їх цільового використання.
Предметом роботи є сукупність видів геодезичних робіт із встановлення меж
території населеного пункту Кілія Ізмаїльського району Одеської області.
Мета - окреслити роботи, необхідні для геодезичного супроводу проєкту
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста.
Для виконання робіт розроблено такі завдання:
1) проаналізувати існуючі нормативно-правові акти;
2) провести аналіз процедури встановлення (зміни) меж міста та змісту
розробленого проєкту землеустрою;

3) розглянути послідовність геодезичних робіт, виконаних під час
встановлення (зміни) меж міста.
Викладення основного матеріалу. Встановлення і регулювання меж
населених пунктів проводиться на основі розроблених в Україні нормативноправових документів: розділом 29 Земельного кодексу України, статтею 173 ЗКУ,
Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом України «Про
землеустрій», Законом України «Про земельне управління».
Відомості про межі одиниць адміністративних районів, встановлених до
набрання чинності Законом України «Про земельне управління», вносяться у
вигляді проєктів до Державного земельного кадастру.
Відповідно до Договору від 23.07.2021 № 87 проєкт землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж м. Кілія Ізмаїльського району Одеської області виконав
ТОВ «Інститут землеустрою та земельно правових відносин». Проєкт розроблено з
урахуванням дійсних законів України та статей, а саме «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України, щодо планування використання земель», статті
173 «Земельного кодексу України» та статті 46 Закону України «Про землеустрій».
Роботи проводились на підставі рішення Кілійської міської ради №640-VІІІ-10
від 30 липня 2021 р. «Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою
щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту м. Кілія Ізмаїльського району
Одеської області», технічного завдання на розробку проєкту землеустрою, договору
на виконання робіт та засідання тендерного комітету.
На території м. Кілія виконано комплекс робіт, який включає:
− збирання топографо- геодезичних даних вивченості об’єкта робіт;
− огляд та знаходження пунктів ДГМ;djduyrjklugrfklfyudjkyurhjyuo96rіkgyt
− рекогносцирування місцевості встановлення межових знаків;
− геодезичне встановлення меж земельних ділянок за допомогою ГНСС;
− закладка межових знаків.
Інженерні вишукування проведено з використанням GPS та складалися з трьох
основних етапів:
− планування (підготовка);
− виїзна частина проєкту (супутникові спостереження);
− обробка результатів вимірювань.
Інженерне планування означає не тільки проєктування мережі стаціонарних
точок, але й вибору найкращого часу доби, найсприятливішого з точки зору
найкращих геометричних показників, положення супутників та врахування
закритих умов (перешкод супутникових сигналів).
Польовою частиною методу є запланована зйомка. Вимірювання проводилось
у диференціальному режимі, коли в роботі задіяні не менше двох приймачів із
антенами. Формування території м. Кілія проводилось згідно Генерального плану
м. Кілія Ізмаїльського району Одеської області з урахуванням існуючої системи
розселення і перспектив його розвитку, розміщення землеволодінь і

землекористувань, гідрографії і рельєфу місцевості, забезпечення компактності
території та функціональних зв’язків між об’єктами виробництва та об’єктами
обслуговування населення.
Місто Кілія Ізмаїльського району Одеської області розташовано в центральній
частині району на березі річки Дунай. Відстань до обласного центру, м. Одесса
становить 197 км, а до районного центру Ізмаїл – 47 км. Через місто проходить
територіальна автомобільна дорога загального користування державного значення
Т-16-07 та Т-16-30. До населеного пункту підходить автодорога обласного значення
О 16-11-10. До найближчої залізничної станції Дзинілор – 29 км.
Інженерне облаштування населеного пункту представлене наявністю мереж
електропостачання, водопостачання, каналізацією, телефонізацією, вуличним
освітленням, асфальтованою та ґрунтовою вулично-дорожньою мережею. Житлові
території м.Кілія представлені здебільшого садибною забудовою одноквартирного
типу.
Існуюча межа м. Кілія була визначена за допомогою Плану існуючого
використання території населеного пункту міста Кілія, який був виготовлений
2019 р., даних державної статистичної звітності (форма 6-зем) станом на 01.01.2016
р та Генерального плану території м.Кілія Ізмаїльського району Одеської області,
що був розроблений у 2019 р.
Проаналізувавши план
існуючого
розміщення землеволодінь та
землекористувань визначено, що межа села відповідає межам зображеним на плані
використання території, її площа становить 2234,5000 га, що відповідає даним
державної статистичної звітності. Проєктна межа населеного пункту запроєктована
з урахуванням проєктної межі, визначеної генеральним планом.
Відповідно до проєкту землеустрою щодо встановлення і зміни меж м. Кілія
площа збільшується за рахунок земель Кілійської міської територіальної громади,
на 203,0000 га і буде становити 2437,5000 га. Зображення меж та площ територій
(земельних ділянок), що виключаються в межі населеного пункту наведено на
Викопіюванні з публічної кадастрової карти меж м. Кілія Ізмаїльського району
Одеської області з виділенням територій та земельних ділянок, що виключаються
в межі населеного пункту.
Площа територій, що включається в межі становить 203 га з них: 21,7981 га –
землі для ведення товарного селянського господарства; 66,2709 га – землі для
ведення особистого селянського господарства; 87,3427 га – землі запасу; 3,3865 га
– землі для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного
транспорту та дорожнього господарства; 10,9963 га – землі загального
користування (ґрунтова дорога); 1,9879 га – для розміщення та експлуатації
закладів із обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення; 3,7221
га – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної та теплової енергії для виробництва та розподілу
електроенергії; 3,0347 – для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 4,4608 га – землі для іншого
лісогосподарського призначення.
Збільшення площі населеного пункту відбувається за рахунок земель
Кілійської міської ради, а саме за рахунок земель наданих у власність або
користування – 16,3961 га, земель власність яких не визначено – 84,408 га та земель
державної власності не сформованих у земельні ділянки – 186,6039 га.
Таблиця 1 - Перелік сформованих земельних ділянок, які увійшли у межі
міста Кілія
Тип
Кадастровий номер
Площа, га Цільове призначення
власності
5122310100:01:005:0160

не визначено

30,0885

16.00 Землі запасу

5122310100:01:005:0149

не визначено

17,0877

16.00 Землі запасу

5122310100:01:005:0154

не визначено

37,2318

5122310100:01:005:0217

комунальна

0,6597

5122310100:01:005:0221

комунальна

2,0000

5122310100:02:022:0046

комунальна

0,2259

5122310100:01:004:0311

приватна

0,1000

5122310100:01:004:0397

приватна

2,2114

5122310100:01:004:0041

приватна

3,3036

5122310100:01:004:0396

приватна

1,0614

5122310100:01:004:0199

приватна

3,3041

5122310100:01:004:0200

приватна

3,3041

5122310100:02:022:0046

комунальна

0,2259

16.00 Землі запасу
14.02 Для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель
і споруд об’єктів передачі електричної та
теплової енергії для виробництва та
розподілу електроенергії
14.02 Для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель
і споруд об’єктів передачі електричної та
теплової енергії для виробництва та
розподілу електроенергії
12.04 Для розміщення та експлуатації
будівель і споруд автомобільного
транспорту та дорожнього господарства
02.01 Для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
01.01
Для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва
01.01
Для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва
01.01
Для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва
01.01
Для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва
01.01
Для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва
12.04 Для розміщення та експлуатації
будівель і споруд автомобільного
транспорту та дорожнього господарства

Відповідно до пункту 3 та 4 ст.173 «Земельного кодексу України» включення
земельних ділянок у межі села не веде до припинення права власності і
користування даними ділянками.
Затвердження проекту відповідає ст. Стаття 46 Закону України « Про
Землеустрій». Проект підлягає погодженню у відповідних радах, районних
державних адміністраціях, за рахунок цих ділянок проводиться збільшення меж
населеного пункту.
Винесення меж міста на місцевість здійснювалось відповідно до дійсних норм
після затвердження відповідного проєкту. Межі населеного пункту в натурі (на
місцевості) закріплені межовими знаками.
Відомості про зміну межі адміністративно-територіальних одиниць внесені до
Державного земельного кадастру та помічені у витязі з Державного земельного
кадастру, який безкоштовно надається відповідній раді адміністративної території.
Висновки.
Під час написання магістерської роботи проаналізовано нормативно-правові
акти, які регламентують та визначають процедуру встановлення (зміни) меж міста,
а також процедуру відведення земельної ділянки. Проведено аналіз процедури
встановлення (зміни) меж міста та змісту розробленого проєкту землеустрою.
Проведено геодезичні роботи які виконується при розробці проєктів землеустрою
зі встановлення меж м. Кілія Ізмаїльського району Одеської області.
Перелік джерел:
1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ (Електрон. ресурс) /
Спосіб доступу: http://zаkon4.rаdа.gov.uа/lаws/show/2768-14
2. Закон України “Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-ІV (Електрон. ресурс)/
Спосіб доступу: http://zаkon4.rаdа.gov.uа/lаws/show/858-15
3. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно від
01.07.2004 № 1952-ІV (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу:
http://zаkon2.rаdа.gov.uа/lаws/show/161-14
4. Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації” від
07.06.2004
№1808-ІV
(Електрон.
ресурс)
/
Спосіб
доступу:
http://zаkon2.rаdа.gov.uа/lаws/show/1808-15
5. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів “Про затвердження
Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та їх закріплення межовими знаками”, від 18.05.2010 №376
(Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: http://zаkon2.rаdа.gov.uа/lаws/show/z039110
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВЕДЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
Вступ.
У сучасних умовах одним із перспективних напрямів розвитку землеустрою
та кадастру може стати комплексний аналіз програмних та робочих документів
провідних фахових міжнародних інституцій.
Економіка майбутнього не потребуватиме нинішньої кількості геодезистів,
картографів, фотограмметристів та топографів бо їхні робочі місця «вкрадуть»
роботизовані та безпілотні системи ДЗЗ, програмне забезпечення із технологіями
штучного інтелекту.
Актуальність теми полягає в системному аналізі трендів, за якими геодезія
та землеустрій розвиватимуться у найближчі десятиріччя, а також визначення
перспектив розвитку даної галузі.
Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення функціонування
земельного кадастру в Україні дозволить систематизувати головні проблеми, які
потребують першочергового вирішення, а саме:
- чинна система статистичних спостережень та кадастрового обліку земель
майже не зорієнтована на облік необхідної інформації про землю як про
природний ресурс;
- недостатня якість та достовірність планово-картографічної основи та
просторових характеристик земель;
- відсутність ефективної системи моніторингу земель; розгалуженість та
дублювання інформації про земельні ресурси в різних інститутах,
відповідальних за її збір.
Серед зарубіжних учених, які зробили вагомий внесок у вивчення цих
проблем, варто відзначити Р. Беннетта, Я. Вілльямсона, П. Дейла, С. Енемарка.
Вирішенню теоретичних питань формування та функціонування кадастрових
систем, кадастрового забезпечення та ведення земельного кадастру в Україні
присвячені праці таких вітчизняних вчених, як В.А. Боклаг, А.П. Вервейко, М.О.
Володін, Д.І. Гнаткович, А.В. Мерзляк, М.Г. Ступень та ін.
Метою дослідження є обґрунтування сучасних технологій та програмних
продуктів у процесі функціонування земельного кадастру.
Для досягнення поставленої мети були окреслені наступні завдання:
- проаналізувати процес функціонування земельного кадастру України;
- оцінити етапи функціонування земельного кадастру з використанням
сучасних технологій та програмних продуктів;
- обґрунтувати сучасні технології, що забезпечують ведення земельного
кадастру(на прикладі українських виробників).
Об’єктом дослідження є сучасні технології функціонування земельного

кадастру України.
Предметом дослідження є практичні механізми застосування програмного
забезпечення процесу функціонування земельного кадастру.
Вибір методів дослідження виконувався на основі комплексного загальнотеоретичного осмислення об’єктивних процесів формування та розвитку
земельного кадастру. Для вирішення поставлених завдань у роботі
використовувалися такі методи: монографічний (при опрацюванні наукових
публікацій з питань технологічного та програмного забезпечення
функціонування земельного кадастру, нормативних документів з питань ведення
земельного кадастру, сучасних періодичних видань); історичний (при аналізі
соціальних і економічних передумов розвитку державного земельного кадастру
в Україні); групування (при аналізі та співставленні подібних програмних
продуктів, що можуть забезпечувати етапи функціонування земельного
кадастру), економічний аналіз (при визначенні ефективності використання
програмних продуктів та інші.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали
дослідження в кваліфікаційній магістерській роботі можуть бути використані у
подальшому науковому опрацюванні загальнотеоретичних та практичних
питань щодо впровадження сучасних технологій та програмних продуктів у
процесі функціонування земельного кадастру.
Викладення основного матеріалу.
У ході роботи розкривається формування уявлень про сучасне розуміння
кадастрових систем, призначення, склад та функції геоінформаційних систем у
створенні кадастрових систем, концепцію автоматизованої системи Державного
земельного кадастру, структуру даних геоінформаційної системи Державного
земельного кадастру. Однією з передумов реформування земельних відносин є
запровадження сучасного інформаційного забезпечення ринку землі та процесів
прийняття рішень по управлінню земельними ресурсами. Для цього кадастрові
бази даних повинні поєднувати об'єктивну та актуальну інформацію про
місцезнаходження земельних ділянок, їх кількісні та якісні характеристики.
Джерелом такої інформації повинна слугувати автоматизована система
державного земельного кадастру, яка б, по-перше, базувалась на всебічній та
повній інформації про земельні ділянки, а по-друге, була б реалізована в
середовищі сучасних інформаційних технологій.
У всіх розвинутих державах, коли мова йде про кадастр, то мається на увазі
не тільки кадастрова інформація, але і сучасні комп'ютерні технології.
У сучасних умовах одним із напрямів окреслення перспектив розвитку
геодезії та землеустрою може стати комплексний аналіз програмних та робочих
документів провідних міжнародних інституцій. Безсумнівний інтерес становлять
також стратегічні оцінки, що надаються компаніями постачальниками передових
технічних рішень для геодезичних вишукувань, дистанційного зондування
Землі, такими як Esri, Autodesk, Bentley Systems,

ENVI, Google тощо. Важливу роль у топографо-геодезичній діяльності та
супутніх дисциплінах також відіграватиме подальший розвиток військових та
цивільних супутникових навігаційних систем Navstar GPS, ГЛОНАСС, Galileo,
BeiDou, NAVIC та інших.
Технології
точного
позиціонування
на
основі
супутникових
радіонавігаційних систем матимуть ще більш масове застосування у
промисловості та побуті, аніж зараз, проте вони не потребуватимуть від
користувачів наявності спеціальної освіти або проведення тривалих та об’ємних
інженерних вишукувань. Цифрові 3D-кадастри можуть бути використані тими,
хто займається процесами земельного розвитку, в тому числі земельними
реєстраторами, геодезистами, архітекторами, розробниками,проектувальниками,
агентами з нерухомості, місцевими урядами та власникамикорпорацій. 2019 рік
став роком офіційного впровадження ВІМ-технологій в Україні.
Висновки.
Досліджено питання організації та структури ведення земельного кадастру
України із застосуванням сучасних програмних продуктів.
Встановлено, що автоматизовані інформаційні системи земельного кадастру
створюють на базі спеціалізованих програмно-технічних комплексів і
спрощують виконання великих об’ємів роботи.
Результатом дослідження стало теоретичне обґрунтування сучасних
технологій та можливостей програмних продуктів українських виробників на
прикладі компаній Drone.UA, eFarmer, GlobalGIS та Skok Agro,які виконують
свою роботу із застосуванням спеціальних програмних комплексів, таких як
AgroCares, Pix4Dsurvey и DroneDeploy, які автоматично виконують розрахунки
та можуть створювати об’ємні моделі місцевості.
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ВСТАНОВЛЕННЯ (ЗМІНА) МЕЖ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ
Вступ
Реформування земельних відносин в Україні охопило всі галузі економіки
та сфери суспільства. Земельна реформа стала однією з головних ланок у
формуванні та розвитку аграрної політики, що передбачає докорінну
перебудову земельних відносин у містах та селах.
У результаті економічних змін, пов’язаних із переходом України до
ринкової економіки, а також в сучасних умовах децентралізації виникає
необхідність у коригуванні та встановленні нових меж більшості населених
пунктів.
Межі населених пунктів впливають на наповнення бюджетів, сприяють
перерозподілу повноважень із розпорядження землями між органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування. Крім цього, через значний
розвиток більшість населених пунктів потребує збільшення рекреаційних
територій, площі під індивідуальну житлову забудову та потреби підприємств.
Тому питання встановлення (зміни) меж населених пунктів є нині важливим та
актуальним.
Вивченням питання встановлення меж населених пунктів займалися такі
науковці як: А. М. Третяк, А. П. Павлюк, А. Д. Юрченко, А. Г. Мартин та ін.
Мета дослідження полягає в розробленні проектів встановлення (зміни)
меж адміністративно-територіальних утворень на прикладі встановлення меж
сіл Порохонь та Нововолодимирівка Сумської області.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
 з’ясувати історичні відомості щодо встановлення (зміни) меж
населених пунктів;
 визначити основні правові вимоги до складання проектів
встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
 описати методику складання проектів землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж населених пунктів;
 охарактеризувати об’єктів проектування;
 описати процедуру встановлення меж населених пунктів на
місцевості.
Об’єктом дослідження є проекти землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж сіл Порохонь та Нововолодимирівка Сумської області.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні засади та практичні
аспекти встановлення (зміни) меж сільських населених пунктів (Порохонь,
Нововолодимирівка).
Під час написання роботи було використано загальнонаукові та спеціальні
методи дослідження, а саме: методи аналізу та синтезу, описово-аналітичний,
абстрактно-логічний, порівняльно-правовий методи, а також метод
узагальнення.
Науково-практичне значення визначається тим, що отримані результати
можуть бути використані органами місцевого самоврядування щодо управління
землями, розширення повноважень щодо ведення земельного кадастру,
здійснення контролю за використанням та охороною земель, а також отримані
результати можуть бути використані в подальшому формуванні ЗнобНовгородської територіальної громади.
Викладення основного матеріалу
У роботі розглянуто історичні відомості щодо встановлення та зміни меж
населених пунктів, питання правових основ зміни меж адміністративнотериторіальних одиниць. Також подано загальні відомості про об’єкти
проектування,
природно-кліматичні
умови,
соціально-економічну
характеристику, техніко-економічне обґрунтування розвитку, особливості та
тенденції розвитку сіл Порохонь та Нововолодимирівка.
Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Порохонь та
села Нововолодимирівка було розроблено з урахуванням вимог: Земельного
кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Державний земельний кадастр», Закону України «Про топографо-геодезичну та
картографічну діяльність», Інструкції про встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками,
Інструкції про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та
картографічних робіт, а також інших державних стандартів, норм і правил у
сфері землеустрою.
Результатом проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл
Порохонь та Нововолодимирівка є винос меж в натуру (на місцевість) та
закріплення їх межовими знаками встановленого зразка по межі
вищезазначених сіл (встановлено 75 межових знаків встановленого зразка (тип
2) для села Порохонь та 47 межових знаків встановленого зразка (тип 2) для
села Нововолодимирівка).
Після проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл Порохонь
та Нововолодимирівка має бути змінена площа сіл з 117,0 га на 138,65 га та з
37,2 га на 39,9176 га відповідно, що дасть змогу збільшити площу під
індивідуальні житлові будинки, під озеленення, а також розширити кладовища.
Також дані проекти мають забезпечити достовірну інформацію щодо стану
земель, їх кількості та якості, а також інших даних, необхідних для ведення
державного земельного кадастру, переглянути грошову оцінку населених
пунктів, що забезпечить додаткові надходження до бюджету різних рівнів.
Висновки

У результаті виконання кваліфікаційної роботи було з’ясовано, що питання
встановлення (зміни) меж населених пунктів має свою історію. Регулювання
зміни меж населених пунктів було закріплено ще у Земельному кодексі УСРР
1922 року. На сьогодні встановлення (зміна) меж виконується з урахуванням
вимог Земельного кодексу України, а також ряду законів, інструкцій,
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою. У роботі описано
методику складання проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населених пунктів. У роботі було подано загальні відомості про об’єкти
проектування, охарактеризовано природно-кліматичні та соціально-економічні
умови, а також особливості та тенденції розвитку сіл Порохонь та
Нововолодимирівка. Також в роботі було описано процедуру встановлення меж
населених пунктів на місцевості.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД
СМІТТЄЗВАЛИЩА
Вступ.
Актуальність теми дослідження: Система поводження з твердими
побутовими відходами (ТПВ) в Україні наразі не зовсім адаптована до
сучасності. Заходи щодо вирішення цієї проблеми, як правило, не дають бажаних
результатів на різних рівнях, і всі питання твердих відходів залишаються
відкритими. Нинішня ситуація у сфері поводження з твердими побутовими
відходами на сьогодні є однією з найсерйозніших проблем усіх країн, в тому
числі й України. Характеризується високими питомими обсягами утворення
твердих побутових відходів та їх накопичення в навколишньому середовищі.
Охорона довкілля потребує негайного вирішення, оскільки пошкоджена
екосистема не в змозі забезпечити комфортне існування людини та живих
організмів загалом.
Мета дослідження: визначення проблем щодо побутових відходів та
окреслення напрямів вдосконалення нормативно-правого забезпечення при
організації земельних ділянок під сміттєзвалища.
Завдання роботи:
1. Охарактеризувати сучасний стан поводження з побутовими відходами та
збір ТПВ в Україні;
2. Визначити негативний вплив ТПВ на навколишнє середовище та на
здоров’я людей;
3. Аналіз нормативної бази у сфері поводження з побутовими відходами в
Україні та Європейському Союзі (ЄС);
4. Дослідити практичну ситуацію у сфері поводження з ТПВ в Україні та
Європі;
5. Визначити напрями та заходи щодо скорочення сміттєзвалищ.
Об’єктом дослідження є землі під сміттєзвалищами в Київській області.
Предметом дослідження є відносини між суб’єктами господарювання органами державного управлінням та місцевого самоврядування у сфері
поводження з ТПВ, що виникають у процесі управління системою поводження з
ТПВ.
Методи дослідження – аналіз та синтез літературних джерел, обробка
статистичних даних, а також узагальнення та порівняння.
Практичне значення одержаних результатів. Дані дослідження
кваліфікаційної роботи можна застосовувати у:
- вивченні поведінки населення у сфері поводження із ТПВ, що дозволяє
здійснити прогнозування впливу техногенного забруднення на довкілля
у межах регіону;

вивченні забруднення довкілля у межах впливу сміттєзвалищ на
прилеглі території і навколишнє середовище;
- як основу для розробки програм для скорочення обсягу земель зайнятих
під сміттєзвалищами .
Викладення основного матеріалу.
Сучасна практика поводження з ТПВ не захищає населення та навколишнє
середовище (НПВ) від їх шкідливого впливу. Така ситуація характерна
практично для всіх населених пунктів України і є загальнодержавною
проблемою, необхідністю вирішення, що відповідає основним засадам
державної політики у сфері поводження з відходами, сформульованим у законі
«Про відходи» для забезпечення нормального життя, повноцінного санітарного
становища, охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження.
Сміттєзвалища, полігони захоронення відходів та стихійні звалища, займають
значні площі (близько 7% території країни, що дорівнює площі природнозаповідного фонду України).
Переповнені сміттєзвалища займають величезні площі, отруюючи водойми
і повітря, є розплідниками гризунів, хвороботворних мікроорганізмів. Крім того,
нажаль сьогодні, побутові відходи продовжують зберігатися місцевими
громадами у значних природних утвореннях – ярах, балках, пересушених
долинах річок чи ставків тощо, які становлять небезпеку для довкілля, оскільки
підземні води насичуються шкідливими речовинами. Все це негативно впливає
на природне середовище, сільськогосподарську продукцію, а також зниження
якості життя в прилеглих населених пунктах, призводить до зростання
захворюваності.
До найважливіших чинних правових документів, що регулюють
поводження з відходами в Україні, належать:
- Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлює, що охорона навколишнього середовища, раціональне використання
природних ресурсів, екологічна безпека діяльності людини є необхідною
умовою розвитку економічної та соціальної стійкості України. Створює правові,
економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного
середовища в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь;
- Закон «Про відходи» - регулює звітність щодо виробництва, збору,
сортування, транспортування, переробки (утилізації), вивезення, утилізації та
захоронення відходів, що утворюються в Україні. та транспортування через її
територію, а також транспортування, переробка та утилізація відходів, що
ввозяться в Україну як сировина.
- Законом України «Про місцеве самоврядування» - визначено обов’язки
органів місцевого самоврядування, у тому числі обраних (рад) та виконавчих
(адміністративних) органів з питань надання житла в село, селища, міста нових
заводів, у тому числі місць або заводів для захоронення відходів, периметр
впливу на довкілля яких відповідно до чинного законодавства включає
відповідну територію; щодо вирішення проблем збирання, транспортування,
використання та утилізації побутових відходів, утилізації та захоронення туш
тварин тощо;
-

З метою якісного вирішення проблеми поводження з відходами в Україні
прийнято рішення про гармонізацію системи законодавства України у сфері
охорони навколишнього природного середовища із законодавством ЄС. Усі нові
законопроекти мають бути перевірені Міністерством екології та природних
ресурсів України на відповідність усім законодавству ЄС, включаючи договори,
постанови та директиви.
Встановлено, що запобігання та повторне використання відходів є
пріоритетом серед методів збирання та переробки твердих побутових відходів у
Європі, оскільки такий підхід дозволить мінімізувати негативний вплив на
навколишнє середовище. У Європі середній рівень переробки становить 60%, а
в нашій країні переробляється лише близько 5% побутових відходів. Утилізації
ТПВ, на сам перед, сприяє роздільне збирання їх у місцях утворення (у населених
пунктах). У європейських країнах на спалювання переробляється 60% побутових
відходів, в Японії – близько 65%, в США – близько 20% (у США спалювання
вважається одним з основних способів продовження терміну служби звалищ). За
зарубіжними даними, технологія прямого спалювання ТПВ становить небезпеку
для навколишнього середовища через токсичні викиди, тому нам слід
переходити на комплексну переробку ТПВ.
Тому, порівнюючи зарубіжний досвід із реальною ситуацією в Україні,
можна стверджувати, що в передових країнах всі підприємства, які виробляють
фасовану продукцію, особисто приймають та утилізують використану тару або
сплачують внески за роздільне збирання та утилізацію іншим особам.
організації, які виконали цю роботу. В Україні, як і в інших країнах СНД, цього
досі немає. Проте не виключено, що у вітчизняних спеціалістів достатньо
пропозицій щодо поводження з відходами, а українська промисловість здатна
створити всю необхідну техніку та обладнання. Однак зрозуміло, що населення
має бути основним учасником будь-якої програми поводження з побутовими
відходами. Саме її активна участь є запорукою успіху в одних країнах, а в інших
байдужість перешкоджає зусиллям.
Основними напрямками у сфері скорочення сміттєзвалищ і як наслідок,
зменшення площ земель під ними, є:
- Підвищення ефективності контролю за розміщенням, використанням та
утилізацію відходів;
- Створення єдиної для країни системи обліку поводження, сортування,
доставки, утилізації та переробки відходів;
- Удосконалення системи стимулювання населення та органів місцевого
самоврядування у поводження з відходами;
- Зміцнення потенціалу найбільш ефективних переробних підприємств,
сміттєпереробних заводів, та станцій брикетування і подальшого
транспортування;
- Збільшення кількості добре обладнаних заводів переробки та утилізації,
реконструкція, ліквідація та подальша рекультивація сміттєзвалищ.
Управління полігонами має бути стратегічним і базуватися на стратегічних
принципах, тобто не тільки вирішувати поточні проблеми, а й пропонувати низку

дій протягом тривалого періоду в 10-15 років щодо наскрізного землеустрою,
природних ресурсів, а також охорона навколишнього середовища.
Одночасно необхідно запровадити жорсткіші механізми контролю для
формування чіткої структури поводження з ТПВ. Необхідно також доповнити
нормативну базу, зокрема доопрацювати та прийняти закони щодо: зменшення
видів вивезеного сміття на звалища, і направлення його на вторинну переробку.
Необхідно розробити та запровадити стимули для залучення відходів як
вторинної сировини у виробництво.
Висновки.
В результаті виконання кваліфікаційної роботи встановлено відсутність
досконалої системи поводження з ТПВ, спрямованої на поводження з відходами,
призначеними для використання як вторинної сировини та паливноенергетичних ресурсів, є причиною стрімкого збільшення обсягів несортованого
побутового сміття, що вивозиться на полігони.
Нормативні акти, що регулюють політику поводження з ТПВ в Україні, та
затверджені регіональні програми охорони довкілля не є достатніми
економічними інструментами для забезпечення використання ТПВ як вторинної
сировини та зменшення кількості відходів, що вивозяться на полігони.
Тому для вдосконалення існуючих методів поводження з відходами
необхідно звернути увагу як на усунення недоліків існуючої системи, так і на
впровадження нової. Прикладом може бути світовий досвід розвинутих країн у
сфері поводження з відходами. Дані заходи допоможуть ефективніше та
раціональніше використовувати території та природні ресурси країни.
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Досвід впровадження національної кадастрової системи в Україні
Вступ. Призначення державного земельного кадастру полягає у
забезпеченні необхідною інформацією органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ і організацій,
а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального
використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності
земель у складі природних ресурсів, контролю за використанням і охороною
земель, економічного та екологічного обґрунтування бізнес-планів та проектів
землеустрою. Процес становлення сучасного державного земельного кадастру в
Україні досить тривалий та нелегкий, під час якого допущені значні недоліки і
помилки. Питання вдосконалення складових ДЗК знаходяться у полі зору вчених
різних галузей науки. Представники правознавчої школи досліджують питання,
пов’язані з нормативно-правовим забезпеченням ведення ДЗК, зокрема, із
правовими засадами державної реєстрації прав на земельні ділянки й
нерухомість, нормативно-правовим забезпеченням складових ДЗК тощо. Дані
про вдосконалення Публічної кадастрової карти (ПКК) України з урахуванням
зарубіжного досвіду дадуть змогу ефективніше і раціональніше використовувати
земельні ресурси держави.
Об’єктом дослідження земельний кадастр
. Предмет дослідження – сучасний стан розробки земельного
кадастру України.
. Мета дослідження – вдосконалення електронного ресурсу “Публічна
кадастрова карта України”.
● Для досягнення поставленої мети виконуються наступні завдання:
1 – Дослідження загальних відомостей про національні кадастрові карти країн
свiту;2 – Дослідження публічної кадастрової карти Укрaїни;3 – Дослідження
електронного ресурсу «Публічна кадастрова карта України» ; 4 – Методи для
покращення електронного ресурсу на основі електронних ресурсів зарубіжних
країн.
Викладення основного матеріалу.
Розділ 1. Загальні відомості про національні кадастрові системи
країн світу
В різних країнах земельні кадастри відрізняються один від одного за
змістом, а також за технікою та організацією їх проведення, що було зумовлено
особливостями історичного становлення. Спочатку проводився лише облік
земель, пізніше почали проводити їх оцінку.

Традиційний кадастр - це офіційний запис про розміри та вартість
земельних ділянок, що використовуються для запису права власності та
допомоги в розрахунку податків. Нинішній кадастр, однак, перетворився на
багатоцільову інформаційну систему землі, а також основоположну складову
просторової інфраструктури даних країни (SDI). У більшості європейських
країн, наприклад, кадастр не тільки надає інформацію про власність і вартість
землі, але також може містити інформацію про використання землі; правові
обмеження; нормативні акти щодо використання земель; і реєстрація важливих
активів або інфраструктури, таких як комунальні послуги.
З ростом вимог до національних картографічних і кадастрових
агентств Європи (NMCA), їх роль продовжує розширюватися, фундаментальне
значення і цінність використання ГІС також зростає. Технологія GIS дозволяє
NMCA не тільки ефективно запускати свій основний національний кадастр
бізнесу, але й інтегрувати його з іншими темами інформації в національному
SDI. Таким чином, NMCA можуть відповідати багатьом іншим вимогам до
землеустрою та географічної інформації, особливо в контексті сталого розвитку
та покращення землеустрою.
В останні роки в низці зарубіжних країн накопичено великий досвід
створення автоматизованих інформаційних систем (АІС) земельного кадастру.
Автоматизовані системи реєстрації нерухомої власності на базі земельного
кадастру розроблені і функціонують у Швеції, Австрії, Данії, Швейцарії, Канаді,
Німеччині та ін. За допомогою цих систем проводиться контроль
землекористування, управління, планування; здійснюється оперативна
реєстрація правового статусу в кадастрових записах; відкриваються можливості
оперативного доступу до даних земельного кадастру всіх зацікавлених
організацій.
Веб-додаток кадастрових карт дозволяє користувачам отримувати
інформацію про кадастр нерухомості та реєструвати дані, адреси майна та зони
оцінки шляхом пошуку за унікальним ідентифікатором, адресою або
географічним розташуванням. Приватні геодезисти також можуть
використовувати додаток для завантаження нових кадастрових опитувань в
різних форматах і порівнювати їх з існуючими зареєстрованими для
забезпечення правильності меж.
SECR також запустив легкий веб-браузер, який дозволяє приватним
геодезистам і співробітникам SECR вводити нові дані безпосередньо в
центральну базу даних кадастру. Ця програма ArcGIS Server усуває необхідність
використання робочого столу для створення кадастрової документації
обстеження. Завдяки лише веб-браузеру та різноманітним інструментам
редагування в Інтернеті, співробітник геодезичної служби або SECR може
подати кадастрові дані в електронному вигляді без паперових кадастрових
файлів та ручного введення даних. Система також включає в себе цифрові
підписи, які вже використовуються нотаріусами і, які затверджують акти на
нерухоме майно та інші адміністративні документи.

Розділ 2. Публічна кадастрова карта України
Для громадян України, землевласників, державної кадастрової карти
України передбачено дві основні особливості:
а) перевірка наявності земельної ділянки в державному земельному
кадастрі України та відсутність помилок і розбіжностей у її відображенні;
б) Відправка електронної заявки про відсутність ділянок на карті або
помилок на її дисплеї.
Ця карта включає в себе традиційні сервіси такого перегляду
матеріалів про державний кордон, визначні місця, регіони та міста України.
Радянські топографічні карти 1:100 000 і порівняно «свіжі» карти ортофото,
побудовані на матеріалах повітряних зображень 2011-2012 років, служать для
нього растровим базовим шаром. Нещодавно творці сервісу додали можливість
завантаження супутникових знімків з Google Map. Крім того, на сайті доступна
малогабаритна карта ґрунтів.
Дані про земельні ділянки: межі, кадастровий номер, власність,
призначення, площа, є основним інформаційним змістом ПКК. З 7 жовтня 2015
року вводиться можливість отримання інформації про власника або користувача
будь-якої земельної ділянки онлайн. Вам просто потрібно пройти короткий
процес реєстрації в системі.
ПКК має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Набір просторових
фільтрів, які дозволяють знаходити певне місце розташування, а панель «шари»
дозволяє вибирати необхідні шари картографічної інформації. Карта має
традиційні інструменти для навігації та вимірювання довжин і областей.
Є цікавий варіант додавання інформації про кадастровий поділ,
розташування земельних ділянок і грунтів до проектів ArcMap або QGIS.
Розділ 3. Переваги, недоліки та методи для покращення
електронного ресурсу “Публічна кадастрова карта”
На Публічній кадастровій карті є суттєві недоліки. Зокрема, на карті
вказані не всі ділянки, яким присвоєно кадастровий номер. І цей факт справді міг
стурбувати будь-якого власника землі, який не виявив своєї ділянки. Існують
випадки, коли ділянки некоректно відображені на карті, і земля, зареєстрована в
одному регіоні, опиняється в іншому. Більше того, деякі ділянки візуально
позначені і за межами державного кордону України, і навіть у морі, що є,
природно, нонсенсом.
Переваги публічної картки є колосальними. Перетворивши все в
цифровий формат, позбавили неохайних людей можливості одним розчерком
пера змінювати межі земельних ділянок, спалювати реєстри, топити архіви, як
це траплялося раніше. Крім того, процеси виділення землі стали прозорішими,
адже все відображається автоматично. Публічна карта дозволяє громадськості
контролювати виділення ділянок у прибережних та заповідних зонах, лісах,
контролювати використання земель у зонах обмеження.
Висновки. Аналізуючи кадастрові системи Польщі, Франції, США та
порівнюючи їх з українською системою ведення Державного земельного
кадастру, можна виділити такі аспекти:

-необхідно створити єдині європейські стандарти, щодо ведення бази
даних ДЗК;
-обов’язковим етапом є здійснення контролю над використанням
земель, на основі цих спостережень створення нової інформаційної бази, яка б
відображала кількісний і якісний стан земель;
-доцільно розробити схему, яка б дала змогу пришвидшити процес
виправлення помилок в публічній кадастровій карті;
-вигідним чинником було б об’єднання інформації ДЗК та Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно.
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Вступ.
Земля – основне національне багатство держави. Державний земельний
кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб для
регулювання земельних відносин, управління земельними ресурсами, організації
раціонального використання та охорони земель, здійснення землеустрою,
формуванні та веденні містобудівного та інших видів кадастрі. Державний
земельний кадастр відіграє особливу роль у реформування земельних відносин,
як інформаційна база для ефективного управління земельними ресурсами,
здійснення землеустрою, становлення ринку землі тощо.
Питанням актуальності проблем здійснення землеустрою, топографогеодезичних вишукувань присвячені праці науковців А. М. Третяка, А. Г.
Мартина, В. І. Ярмолюка, Ю. Карпінського, В. М. Голотова, А. В. Гуніної та
питанням вирішення геодезичних завдань з використанням безпілотних
літальних апаратів присвячені праці провідних вітчизняних вчених С. Л.
Данилюка, С. М. Чумаченка та інших.
Актуальність теми дослідження. Топографо–геодезичні роботи
здійснюються з метою створення та оновлення планово-картографічної основи
для здійснення землеустрою та розглядаються, як складова інженерногеодезичних вишукувань. На сьогодні застосування безпілотних літальних
апаратів для забезпечення отримання точних та достовірних матеріалів для
створення картографічної основи для здійснення землеустрою є доволі
актуальним методом.
Мета дослідження полягає у аналізі переваг використання
аерофотознімання з використанням безпілотних літальних апаратів для
виконання топографо-геодезичних робіт (вишукувань) для здійснення
землеустрою.
Відповідно до сформованої мети були визначені наступні завдання:
- проаналізувати історичні аспекти ведення державного земельного кадастру
України та здійснення землеустрою;
- ознайомитися з видами топографо-геодезичних вишукувань для здійснення
землеустрою;
- дослідити існуючі методи здійснення геодезичних робіт;
- дослідити особливості та доцільність використання безпілотних літальних
апаратів для забезпечення оптимізації вишукувань для кадастрування земель.
Об’єктом дослідження є земельна ділянка, на якій передбачено
проведення топографо-геодезичних вишукувань.

Предметом дослідження виступає оптимізація методів збору цифрової
просторової інформації для виконання топографо-геодезичних робіт із
застосуванням безпілотних літальних апаратів.
Виклад основного матеріалу.
Інформаційне забезпечення ведення державного земельного кадастру та
землеустрою базується на використання сучасних інформаційних технологій і
систем та методів збору, обробки, накопичення, зберігання, накопичення та
візуалізації цифрової географічної інформації.
Історичні корені виникнення кадастру сягають глибокої давнини. Перші
відомості про кадастрові роботи, які почали здійснюватися з метою
оподаткування та обліку земельних ділянок з зазначенням їх меж, проводились
ще у 3000 році до н. е. у стародавньому Єгипті. Є відомості про поземельні
кадастри, які велися ще у Стародавньому Китаї, Стародавній Греції, Римі,
Месапотамії та на інших територіях. Земельно–кадастрові роботи пов’язані з
плануванням територій в Україні мають також давню історію, ще коли територія
нашої держави була у складі Австро-Угорщини, Польщі, Румунії,
Чехословаччини. У Галичині практикували австро-угорський, польський і
чеський кадастри, доволі вдалий був австро-угорський. Важливим етапом
розвитку землеустрою в незалежній державі Україні вважається період з 1990
року. Виділяється декілька етапів розвитку Державного земельного кадастру
України. Перший етап з 1990 – 1992 рр. – прийняття «основ законодавства Союзу
РСР і союзних республік про землю» (28.02.1990 р.), «Земельний кодекс
Української РСР» (18.012.1990 р.), з якого і починаються земельні реформи в
Україні. Наступним є період з 1992 – 2001 рр. – прийняття Земельного кодексу
України та подальше реформування у сфері землеустрою. І третій етап з 2001 р.
по сьогодення – приймається нова редакція «Земельного кодексу Україні», закон
«Про землеустрій» (22.05.2003 р.) та велика кількість нормативно-правових
актів, які регламентують ведення земельного кадастру та здійснення
землеустрою. З 1 липня 2021 року набув чинності закон України (№ 552-ІХ від
31.03.2020 р.) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який відкрив ринок
землі в нашій державі.
Землеустрій
–
це
інструмент
ефективного
забезпечення
землевпорядкування і правильно організований землеустрій є запорукою
здійснення процесу землевпорядкування. Землеустрій виступає інструментом
ефективної організації земельних відносин, що засновується на задоволенні
потреб держави в цілому, територіальних громад або окремих громадян. Отже
землеустрій є важливою складовою частиною земельних відносин і виконує роль
державного механізму в організації сільськогосподарського виробництва та є
регулятором суспільних відносин у користуванні володінні і розпорядженні
землею.
Проведення топографо-геодезичних вишукувань є однією із
землевпорядних дій, що є складовою здійснення землеустрою і є необхідним для
забезпечення топографічною основою у вигляді топографічних карт та планів. А
саме розробки проектів землеустрою з метою відведення та вилучення земельних

ділянок, уточнення та зміни їх меж, внутрішньогосподарської організації
територій (міських, селищних та сільських населених пунктів), об’єднаних
територіальних громад, фермерських господарств тощо. Все вище перераховане
вимагає певної точності, яка визначається відповідно масштабами планів та карт,
які використовуються у землеустрої, детальності та повноти змісту.
Інформаційне забезпечення здійснення землеустрою передбачає формування
інформації у вигляді геодезичних робіт і картографічних матеріалів,
автоматичній системі з обробки земельно-кадастрових даних, отриманих
методами дистанційного зондування, топографо-геодезичних знімань,
плануванню, статистичним даним та ін. Таким чином геодезія є важливим
інструментом, завдяки якому формується єдиний геоінформаційний простір, що
включає розташування земельних ділянок та об’єктів нерухомості, а також
прив’язки прав власності на господарювання.
Землевпорядна діяльність є багатогранною та охоплює різні дії, що
різняться між собою методами проєктування (розроблення), змістом, завданнями
у функціонуючий системі використані земель. Землевпорядні роботи
складаються з двох основних частин: вишукувальні та проектні роботи. До
вишукувальних робіт відноситься комплекс дій із вивчення та обстеження
території (земельної ділянки), з метою отримання необхідних даних для
складання землевпорядної документації. Види землевпорядних вишукувальних
робіт:
топографічні
роботи,
інженерно-геологічні,
геодезичні,
аерофотознімання. Варто детальніше зупинитися на топографічних та
геодезичних видах робіт, які містять створення геодезичної основи,
топографічного плану завданого масштабу, інструментальні вимірювання тощо,
які можна виконувати як із використанням геодезичних приладів,
аерофотозйомки, так і з застосуванням БПЛА. Застосування БПЛА дає змогу
значно скоротити терміни геодезичних робіт, отримувати точніші дані для
виконання такого виду робіт. Результати аерофотознімальних робіт, а саме
ортофотоплани місцевості є інформаційною основою для актуалізації наявних
даних інвентаризації земель та визначення сучасного стану їх використання,
ведення державного земельного кадастру, ведення чергових кадастрових планів
із відображенням усіх об’єктів кадастрового обліку. Застосування БПЛА під час
аерофотознімань дозволить виконувати знімання на невеликих за площею
земельних ділянках та з метою складання топографічних та кадастрових планів.
Сфера застосування БПЛА у різних сферах нашого життя безмежна, а у
сільському господарстві не має меж, а саме – це збір географічної інформації про
господарство, території (поля), культури тощо, та створення на її основі карт
полів для проведення моніторингу та прийняття рішень. Аналогічно можна
використовувати БПЛА і для ведення містобудівного, лісового та водного
кадастрів. Однак на нашу думку найбільш затребуваним в нинішніх умовах
виконання аерофотознімання із застосування БПЛА є більш перспективним
порівняно з іншими методами. У системі управління земельними ресурсами,
значну кількість завдань не можливо буде виконати через відсутність доступу до
земельних ділянок та проведення на них геодезичних вимірювань з
використанням геодезичного інструментарію. В більшості випадків наземні

спостереження не мають меж для їх ідентифікації. Саме тому доцільніше буде
застосування методу збору кадастрових і топографічних даних за допомогою
безпілотного літального апарату.
Застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА), як одного з
оптимізованих методів топографо-геодезичних вишукувань, може бути не лише
одним із засобів створення кадастрових планів, а і дозволить вирішити ряд
проблем, з якими стикається сфера землеустрою. Аерофотознімання місцевості,
здійснюване з використанням БПЛА на сьогоднішній день є актуальним,
економічно ефективним, рентабельним та оптимізованим рішенням багатьох
задач у інформаційному наповненні державного земельного кадастру.
Висновки.
У дослідженні проаналізовано історичні аспекти розвитку та ведення
Державного земельного кадастру та землевпорядкування України. Державний
земельний кадастр на всіх етапах розвитку суспільства є основним засобом
реалізації земельної політики держави.
Для забезпечення здійснення землеустрою виконуються геодезичні види
робіт, які містять створення геодезичної основи, топографічного плану певного
масштабу, інструментальні вимірювання тощо, які можна виконувати з
використанням геодезичних приладів, аерофотозйомки так і з застосуванням
БПЛА. Застосування БПЛА дає змогу значно пришвидшити терміни геодезичних
робіт, а саме скорочення часу на польові робіти, отримувати точніші дані,
створення цифрових моделей місцевості та рельєфу, ортофотопланів. В останні
роки збільшуються сфери використання безпілотників серед яких землеустрій,
архітектура та будівництво проектування та багато ін.
Сучасними технологіями в землеустрої є забезпечення геоінформацією
потреб для управління міських та сільських територій, територіальних
об’єднаних громад, створення топографічних карт та кадастрових планів різних
масштабів, що базується на використанні створення цифрових моделей
місцевості за даними аерофотознімань з використанням БПЛА.
Отже за матеріалами аерофотознімань БПЛА можна отримати без доступу
до ділянки, якісний картографічний матеріал високої точності з подальшим
визначенням локальних просторових даних землекористування. Такий підхід до
збору кадастрових даних значно підвищить оперативність отримання
інформації, її точність та буде економічно доцільним.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ OБЛАСТІ
Резюме.
У вступі дослідження обґрунтовано актуальність теми, її мета та визначені
задачі до виконання роботи.
Перший розділ магістерської роботи містить аналіз нормативно-правових актів
України, які регулюють формування об’єднаних територіальних громад.
Другий
розділ
містить
аналіз
процедури
передачі
земель
сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених
пунктів у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.
У третьому розділі визначено порядок виконання геодезичних робіт при
встановленні меж земельної ділянки.
У четвертому розділі визначено проблеми формування земель об’єднаних
територіальних громад у Дніпропетровській області.
Ключові слова: межа, громада, інвентаризація, ділянка.
Вступ.
Мета роботи полягає у аналізі сучасного стану земель об’єднаних
територіальних громад у Дніпропетровській області та визначенні проблем їх
формування.
Задачі для виконання магістерської роботи:
- проаналізувати нормативно-правові акти України, що регулюють
формування об’єднаних територіальних громад та наукові публікації за темою
дослідження;
- проаналізувати процес передачі земель сільськогосподарського призначення
з державної власності у комунальну;
- визначити головні геодезичні роботи під час робіт із землеустрою;
- розглянути проблеми формування об’єднаних територіальних громад у
Дніпропетровській області.
Об’єктом дослідження виступають об’єднані територіальні громади
Дніпропетровської області.
Предметом дослідження є процеси формування земель об’єднаних
територіальних громад.
Виклад основного матеріалу.

З набранням чинності закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», було визначено чіткі повноваження органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад,
проте не було внесено змін у інші нормативно-правові документи України щодо
об’єднання територіальних громад та не визначено їх повноваження. Таким чином
лише один закон регулює процеси створення та ведення oб’єднаних теритoріальних
грoмад.
Можливість
та
порядок
передачі
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення з державної власності у комунальну
визначено у законі України «Про землеустрій».
Згідно з планом передачі земельних ділянок по території України 665
об’єднаних територіальних громад повинні отримати у комунальну власність землі
сільськогосподарського призначення, та зробили це лише 479 з них. За даними по
Дніпропетровській області 56 об’єднаних територіальних громад мали отримати у
комунальну власність землі сільськогосподарського призначення, проте умову
виконало лише 41 з них.
Основною проблемою формування земель об’єднаних територіальних громад
є те, що їх межі не встановлюються згідно з законами, а повторюють межі сільських,
селищних та міських рад, що входять в їх склад.
У законі України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
зазначено основні умови добровільного об’єднання території. Одна з цих умов
передбачає обов’язкову нерозривність території, а також те, що межі об’єднаної
територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад
територіальних громад, що об’єдналися.
Дотримання цієї вимоги можливе, якщо будуть об’єднані території як в межах,
так і поза межами населених пунктів.
Межі території об’єднаної територіальної громади можуть бути визначені за
умови, що:
межа проходить з прив’язкою до лінійних об’єктів на місцевості
(дороги, лісосмуги, канали) або меж землекористувань, визначених документально.
В цьому випадку до території об’єднаних територіальних громад включається вся
ширина лінійного об’єкту;
якщо межа проходить по водному об’єкту, то її потрібно проводити на
рівновіддаленій відстані до цього об’єкту.
Якщо в роботі використовується спеціалізоване програмне забезпечення,
площа вираховується за координатами точок зовнішньої межі об’єднаної
територіальної громади, тож відпадає потреба у виконанні робіт з визначення площі
об’єднаної територіальної громади.
Висновки
На основі виконаного дослідження слід зробити наступні висновки.
До існуючого інформаційного забезпечення об’єднаних територіальних
громад потрібно додати:

документацію із землеустрою, на підставі якої були встановлені межі
сільських, селищних рад, які ввійшли до складу об’єднаних територіальних громад;
державну статистичну або адміністративну звітність з кількісного
обліку земель;
дані Державного земельного кадастру (XML файли обміну інформацією
про результати робіт із землеустрою);
інформацію про межі землекористувань, розташованих на межі
сільських та селищних рад, інформація про які відсутня у Державному земельному
кадастрі.
Визначення меж землекористувань, з якими співпадає межа об’єднаних
територіальних громад шляхом звернення до землекористувачів у разі відсутності
інформації про межі земелекористувань у територіальному підрозділі Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Привести всі картографічні дані до системи координат УСК-2000, нанести
межі об’єднаних територіальних громад на топографічну основу та за необхідності
відкоригувати.
Передати всю інформацію про межі об’єднаних територіальних громад в
електронному вигляді у територіальний структурний підрозділ Державної служби з
питань геодезії, картографії та кадастру для подальшого внесення цих даних у
Державний земельний кадастр.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА МАТЕРІАЛАМИ
БЕЗПІЛОТНОГО ЗНІМАННЯ
Вступ. Аналізуючи темпи розвитку дистанційних методів отримання
інформації і геодезично-картографічних технологій, можна стверджувати, що в
майбутньому основна увага фахівців у сфері землеустрою, буде приділятися
ефективному використанню безпілотних літаючих апаратів (БПЛА), їх
можливостей та потенціалу розвитку.…………,……………..,,,:::::
Перевірка та документальне підтвердження стану, наявності та
відповідності законодавчим та нормативним документам водного фонду
України є актуальним на сьогоднішній день. Одним із таких видів робіт
фахівців землевпорядкування є інвентаризація, яка вимагає особливої уваги і
цілеспрямованих дій. Насамперед, це стосується таких завдань:
 взяття на баланс
гідротехнічних споруд органами місцевого
самоврядування;
 визначення координат меж, центрів водних формувань, для уникнення
розбіжностей, у погодженні водогосподарських організацій, які діють
в регіонах;
 виявлення дійсного стану водних об’єктів.
Метою дослідження, є, обґрунтування перспективи застосування
безпілотних літальних апаратів при здійсненні моніторингу на локальному рівні
дослідження для висвітлення проблематики та шляхів вирішення
інвентаризації водних об’єктів.
Об’єктом дослідження є водні ресурси України. Території її
Предметом дослідження є процес проведення інвентаризації,
як комплексу дій, що спрямовані на перевірку наявності та стану водних
об’єктів і ресурсів, їх документального підтвердження та оцінки.
Теоретико-методичною основою є окреслення сучасних підходів
інвентаризації водних об’єктів, як єдиного процесу обліку і контролю.
Для досягнення мети у роботі поставлено такі завдання:
1. Розкрити поняття, цілі, порядок проведення інвентаризації водних
об’єктів.
2. Проаналізувати особливості робіт у землеустрої із залученням
безпілотних літальних апаратів, як методу ефективного проведення
моніторингу й оцінки водних ресурсів.…………………………………..
3. Визначити рівень розвитку та можливості застосування безпілотних
літальних апаратів у землевпорядкуванні.
4. На основі проведеного аналізу, виявити та оцінити переваги й недоліки
сучасних методів дистанційного знімання з БПЛА.

5. Опрацювати методику обліку й контролю в землеустрої – інвентаризації,
яка застосовується для фіксації та збереження достовірних даних.
Викладення основного матеріалу. На сьогоднішній день успішний
розвиток землеустрою, неможливо уявити без використання сучасних
технологій, де надзвичайно важливу роль грають безпілотні літальні апарати.
Інвентаризація водних об’єктів у галузі землевпорядкування стала більш
ефективною за допомогою БПЛА.
Інвентаризація водних об’єктів – це комплекс заходів, спрямований на
перевірку і документальне підтвердження стану та оцінки водних ресурсів.
У процесі втілення реформи децентралізації державного управління в
Україні, яка розпочата у 2014 р. й триває до сьогоднішніх днів, величезна
кількість міст, сіл та селищ об’єднуються в територіальні громади (ОТГ). Для
подальшого успішного розвитку кожної громади та ОТГ необхідно проведення
інвентаризації всіх ресурсів, зокрема, і водних об’єктів.
Основні цілі проведення інвентаризації водних об’єктів:
- здійснення державного контролю та моніторингу за використанням і
охороною водних резервів;
- вирішення земельних спорів, спільної власності ОТГ, міст, селищ;
- вирішення питання надання у користування на умовах оренди
водних об’єктів;
- своєчасне виявлення проблем водогосподарських та гідротехнічних
споруд, які потребують реконструкції;
- не допущення порушення закону, прав наданих іншим водокористувачам,
а також протидіяння шкоді господарським об’єктам та об’єктам
навколишнього природного середовища;
- перешкоджання самовільного захоплення водних об’єктів;
- виправлення недостовірних відомостей державного земельного кадастру;
- не допущення використання земель водного фонду не за призначенням;
- наповнення даними державного водного кадастру;
- створення графічних матеріалів, для майбутнього виявлення обмежень у
використанні та обтяженні прав;
- внесення даних про об’єкти до державного земельного кадастру.
Громади мають на меті, провести інвентаризацію всіх водних ресурсів,
для чіткого управління ними, що в свою чергу, забезпечить наповнення
місцевого бюджету. Особливо слід зауважити на своєчасному проведенні
інвентаризації, яка не повинна затягуватись на роки, через те що, природні
ресурси перебувають у постійній динаміці. Одна з найбільш поширених
проблем, при інвентаризації водного фонду це водні об’єкти в гірській
місцевості, заболочені або з крутими берегами. У таких випадках питання
проведення інвентаризації вирішується із застосуванням приладів із технічними
можливостями дистанційного обстеження, які дозволяють проводити роботи за
різних
природних умов. Одним із шляхів вирішення цих проблем є
застосування безпілотних літальних апаратів.
Застосування безпілотних літальних апаратів, які для задач локального
рівня за своїми можливостями перевершують звичайну авіацію, надало

можливість землевпорядникам ефективніше виконувати роботи для досягнення
поставлених цілей інвентаризації, зокрема, отримувати актуальні дані про
об’єкти навколишнього простору більш точно, швидко та маловитратно.
Основні цілі та задачі, які вирішують землевпорядники і будуть вирішувати
у перспективі при інвентаризації земель водного фонду України, із
використанням БПЛА:
1) кількісний та якісний моніторинг стану водних ресурсів;
2) вивчення фактичного стану перетворення водних площ із часом, з
врахуванням кліматичних змін (дуже актуально на кордоні Україні,
для збереження цілісності державних границь);
3) екологічний контроль;
4) ревізія використання за основним цільовим призначенням;
5) контроль снігового і льодового покриву, межі льодоставу, прогноз
стоків річок і моніторинг місць розливів річок;
6) виконання моніторингу щодо запобігання несанкціонованого
втручання з боку інших осіб (охорона земель);
7) визначення меж та координат, площ, місце розташування озер, річок,
водосховищ, ставків тощо;
8) створення основи для картографування.
Висновки. Безпілотні літальні апарати зарекомендували себе, як надійна
технологія для проведення інвентаризації всіх ресурсів, зокрема, і водних
об’єктів.
Моніторинг на локальному рівні за допомогою БПЛА широко
застосовується для аналізу водних ресурсів та надає фахівцям унікальну
можливість ефективно відстежувати їх зміни.
Використання
безпілотних
літальних
апаратів
є
одним
із
найперспективніших напрямів у сфері землеустрою.
У результаті проведеної роботи, проаналізовано особливості робіт у
землеустрої із залученням безпілотних літальних апаратів та визначено основні
цілі проведення інвентаризації водних об’єктів. На основі проведеного аналізу
виявлено переваги сучасних методів дистанційного знімання з БПЛА. Розкрито
цілі та задачі, у тому числі перспективні, які вирішують землевпорядники при
інвентаризації земель водного фонду.
Перелік джерел
1.
https://zasluchne-rada.gov.ua/docs/982693/
2.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80
3.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
Рецензент – ас. кафедри геодезії та картографії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
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ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Вступ. Земля – це основа всіх суспільних процесів у політичній,
економічній, соціальній, промисловій, громадській, екологічній та інших
сферах. Вона має цінність і її оцінка є умовою нормального функціонування
та розвитку плюралістичної економіки. З моменту оголошення земельної
реформи в Україні змінилися земельні відносини, структура землеволодіння
та землекористування, запроваджені плата за землю, оренда землі, продаж,
дарування, міни, що призвело до запровадження грошової оцінки землі.
Достовірна оцінка вартості землі необхідна державним та
муніципальним адміністраціям при управлінні земельними ресурсами,
реалізації довгострокового розвитку населених пунктів, реалізації
раціональної земельної та податкової політики, реалізації приватними
суб’єктами різноманітних цивільно-правових угод в земельному праві.
Мета наукової роботи - дослідити та проаналізувати основні чинники
експертної оцінки земель.
Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:
розкрити поняття оцінки земель,
визначити, які бувають види оцінки земель та визначити різницю
між ними,
провести аналіз основних чинників експертної оцінки земель,
взяти участь у проведені експертної грошової оцінки земельної
ділянки.
Об’єктом дослідження є земельна ділянка для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка).
Предметом дослідження є науково-методичні та практичні аспекти
проведення аналізу експертно грошової оцінки земель в України.
Викладення основного матеріалу.
Закон України «Про оцінку земель» визначає правові основи проведення
оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в
Україні, має на меті врегулювати відносини пов’язані з процесом оцінки
земель, забезпечити проведення оцінки земель з метою захисту законних
інтересів держави та інших суб'єктів з оцінки землі, податкової інформації,
супроводу, ринку землі та ін. правовідносин.
Правове забезпечення оцінки землі здійснюється відповідно до
Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оцінку в Україні», законів України
та інших прийнятих нормативно-правових актів відповідно до них.

Об'єктами оцінки земель є: територія в межах адміністративної території
або її частин, територія району та району оцінки, ділянка або її частина чи
група ділянок та їх права, у тому числі земельна частка (пай) у межах території
України.
Для визначення ринкової вартості майна експертом, проводиться
експертна грошова оцінка землі. Необхідно враховувати різні чинники, які
можуть прямо або частково впливати на формування його вартості, а також
характеристики нерухомості.
Випадки використання експертної грошової оцінки земель:

оформлення договорів купівлі-продажу землі;

передача землі в заставу фінансовій установі (договір іпотеки);

при здійсненні правонаступництва (якщо правонаступник не
належить до найближчого кола споріднення);

при складанні договору дарування (якщо одержувач не входить до
найближчого кола родичів);

для інших договорів, які потребують нотаріального посвідчення (у
тому числі за відсутності даних про нормативні грошові оцінки);

оплата судових витрат у судовому процесі щодо земельних
ділянок;

для розробки та реалізації інвестиційних проектів;

викуп земель, що перебувають у власності громад або
територіальних громад; визначити початкову ціну ділянки під час аукціону;

коли в якості земельної ділянки використовується юридичний
капітал підприємства;
Експертна грошова оцінка земельних ділянок враховує багато чинників,
що дають змогу більш обґрунтовано і справедливо відобразити ринкову
(оціночну) вартість.
Чинники експертної оцінки земель:
Функціональне призначення або тип;
Місцерозташування;
Площа;
Інженерні комунікації;
Наявність під’їзду;
Геометрична форма і рельєф.
На відміну від грошової (нормативної) оцінки, експертна грошова оцінка
базується на принципах ринкової кон’юнктури, найкращого та найбільш
ефективного використання, очікуваних змін та підвищення рентабельності
землі.
Предметом експертної грошової оцінки є ділянка або її частина з певним
місцем розташування та пов'язаними з нею певними правами. При цьому
ділянка (її частина) вважається як вільна від поліпшень і придатною для
найбільш ефективного використання.
Експертна грошова оцінка передбачає визначення ринкової (імовірної
ціни продажу на ринку) або іншої вартості предмета оцінки (іпотека,

страхування, бухгалтерський облік тощо), який може бути проданий
(придбаний) або іншим чином переданий на дату оцінки згідно з умовами
договору.
Відповідно до методики грошової оцінки земель, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531, експертна
грошова оцінка земельної ділянки здійснюється за такими методами:
- капіталізація чистого операційного доходу або доходу від оренди
(прямого та непрямого);
- порівняння цін продажу подібних ділянок;
- врахувати витрати на поліпшення землі.
При експертній грошовій оцінці землі використовується методичний
підхід, що дає найбільш повну інформацію про земельну ділянку, що
оцінюється.
У практичній частині було взято участь у проведені оцінки земельної
ділянки. Об’єктом оцінки була земельна ділянка для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), площею 0,0448 га, розташована за адресою: Київська
область, Київо-Святошинський район (Фастівський район), с. Віта-Поштова,
вул. *************, кадастровий номер: **********:**:***:****.
Метою оцінки є визначення ринкової вартості об'єкта оцінки, з метою
розрахунку доходу платника податку - особистий продаж (обмін) майна (крім
успадкованого та/або подарованого майна, вартість якого оподатковується за
нульовою ставкою), у випадках, передбачених Податковим кодексом України.
Для реалізації оцінки було виконано ряд послідовних дій:
- було обстежено земельну ділянку і вивчено ситуацію на ринку землі;
- визначено вид вартості земельної ділянки відповідно до умов угоди;
- складане завдання на оцінку і укладено договір про оцінку;
- було зібрано, оброблено та проаналізовано початкові дані, необхідних
для проведення оцінки;
- визначено найбільш ефективне використання земельної ділянки;
- вибрано і обґрунтовано методичний підхід, що найбільш повно
відповідає меті оцінки, а саме порівняння цін продажу подібних
ділянок;
- визначено вартість земельної ділянки відповідно до вибраного
методичного підходу і сформовано остаточний висновок;
- складено звіт про оцінку.
У результаті оцінювання, ми отримали наступний висновок: ринкова
вартість земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею
0,0448 га, розташованої за адресою: Київська область, Київо-Святошинський
район (Фастівський район), с. Віта-Поштова, вул. *************, кадастровий
номер: **********:**:***:****, станом на дату оцінки, складає: *****,00 грн.
без ПДВ.
Висновки

У кваліфікаційній магістерській роботі було проаналізовано державні
нормативні та законодавчі акти що визначають суть оцінки земель та
покликані її регулювати. Так, оцінка земель поділяється на бонітування та
грошову оцінку.
Грошова оцінка в свою чергу може бути нормативною та експертною. В
роботі була розглянута саме експертна грошова оцінка земель.
Експертна грошова оцінка передбачає визначення ринкової або іншої
вартості предмета оцінки, який може бути проданий (придбаний) або іншим
чином переданий на дату оцінки згідно з умовами договору. Чинники
експертної оцінки земель:
Функціональне призначення або тип;
Місцерозташування;
Площа;
Інженерні комунікації;
Наявність під’їзду;
Геометрична форма і рельєф.
Головним практичним результатом роботи є участь у проведенні
експертної грошової оцінки земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та
створення звіту з оцінки.
Очікуваним науково-практичним результатом роботи є обґрунтування
ролі оцінки земель, в тому числі експертної грошової оцінки, як невід’ємної
складової національного земельного кадастру і як дисципліни, яка є дуже
важливою для розуміння ролі землі в сучасному суспільстві, набуття знань,
необхідних для ефективного використання землі.
Перелік посилань:
1. Закон України про оцінку земель [Електронний ресурс]/Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text
2. Експертна грошова оцінка землі. Оцінка земельних ділянок
[Електронний ресурс]/Режим доступу: http://ua.xn----7sbhjcrlcxi2g.xn-j1amh/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8
2%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96/
3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки.
Рецензент – незалежний експерт оцінювач Мамедов Г.Х..
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ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Вступ.
Своєрідне місце в функціонуванні кожного суспільства посідає земля, адже
це один з вирішальних ресурсів, що займає чільне становище в будь-якій
економіці. Відповідно ринок земель є невід'ємним елементом кожної передової
країни.
Зміст державного регулювання ринку земель в Україні займає важливе
місце, тож виникає необхідність широкої науково-практичної дискусії щодо
змісту, форм та реалізації.
На сьогодні актуальним питанням у сфері
регулювання ринкових відносин є реформи землеволодіння. Через споживацьке
ставлення до землі, на протязі багатьох років, а також нераціональне та
неефективне використання землі обтяжило процес розвитку земельного ринку.
Реформування даної галузі господарства моє особливе значення, через те що
проблематика регулювання ринку відгукується фактично у всіх областях
суспільно-економічного життя - від виробництва сільськогосподарської
продукції до збереження ландшафтного різноманіття та сільськогосподарських
угідь.
Наукова проблематика регулювання ринку земель в Україні розглядається у
працях таких дослідників: А.М. Третяк, А.Г. Мартин, В.М. Будзяк, В. І. Зубар, Г.
В. Черевко, Е. Н. Федюніна, М. М. Федоров, Л.Г. Кузьменко, А.О. Коробська,
М.А. Хвесик, П.Ф. Кулинич, Л.Я. Новаковський, О.С. Дорош, А. С. Лисецький,
В М. Трегобчук, А.М. Мірошниченко та ін.
Метою кваліфікованої магістерської роботи є обґрунтування механізмів
регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення.
Також особливу увагу приділено аналізу спрямованостей регулювання
ринку земель сільськогосподарського призначення в передових країнах світу та
можливості застосування окремих елементів відповідного досвіду задля
розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні.
Для досягнення поставленої мети у роботі було розкрито наступні завдання:
- узагальнити суспільно-історичні передумови формування ринку земель, а
також особливості земельного регулювання в Україні;
- проаналізувати земельну реформу, визначити її наслідки та дослідити
методичне забезпечення регулювання ринку земель;
- дослідити приклади ефективної державної політики міжнародного
регулювання ринку земель, а також порівняти ринок сільськогосподарських
земель у країнах-сусідах;

- проаналізувати актуальне регулювання ринку земель та визначити основні
проблеми;
виокремити перспективні складові та обґрунтувати механізми
регулювання ринку земель.
Об’єктом дослідження у кваліфікаційній магістерській роботі є процес
розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення та обґрунтування
механізмів регулювання ринку земель.
Пpeдмeтoм дослідження є тeopeтико-мeтoдологічні засади та практичні
механізми обґрунтування ринку земель в Україні.
Вибір методів дослідження виконувався на основі комплексного загальнотеоретичного осмислення об’єктивних економічних процесів формування та
розвитку ринку сільськогосподарських земель в Україні. Для вирішення
поставлених завдань у роботі використовувалися такі методи: монографічний
(при опрацюванні наукових публікацій з питань розвитку ринку земель,
нормативних документів з питань становлення ринку земель, статистичних
збірників, енциклопедій, актуальних періодичних видань); історичний (при
аналізі
соціальних
і
економічних
передумов
розвитку
ринку
сільськогосподарських земель); економічний аналіз, визначення відносних
величин, середніх величин, індукції та дедукції (при аналізі чинників, що
впливають на цінність землі при встановленні ринкової вартості, ефективність)
та інші.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали
дослідження в кваліфікаційній магістерській роботі можуть бути використані у
подальшому науковому опрацюванні загальнотеоретичних та практичних
питань щодо удосконалення та розвитку ринку земель сільськогосподарського
призначення.
Викладення основного матеріалу.
Сформований ринок земель має певний вплив на гарантування
продовольчої̈ безпеки країни, доцільне та екологічно безпечне використання
земель, збереження навколишнього природного середовища, а також створює
умови для ефективного використання земельних ділянок суб’єктів
господарювання або надає можливість відмовитися від земельної ділянки, а саме
продати її або здати в оренду, задля більш доцільного її використання. А
досвідченість передових країн світу дає можливість проаналізувати позитивні
результати формування ринку землі.
Своєрідність землі полягає у тому, що вона є невід’ємною складовою
виробничих процесів та може бути об’єктом купівлі-продажу. Задовольняючі
потреби людства земля стає основою досконалості потенційних перспектив.
Загалом Україна містить значний аграрний потенціал, однак не
використовує його раціонально задля поліпшення продуктивності та
конкурентоспроможності економіки. Дані функції будуть реалізовані лише за
умовою створення ефективних агроформувань ринкового типу та консолідації
сільськогосподарського землекористування.
Проаналізовано проблеми регулювання ринку та надано перспективні
чинники розвитку земель сільськогосподарського призначення.

Встановлено проблеми ринку, що потребують уваги, зокрема, заборона
іноземцям купувати землю сільськогосподарського призначення. Як наслідок,
іноземні інвестори не бажають розвивати свій агробізнес в Україні. Якщо земля
не є у приватній власності, досить важко запевняти інвестора вкладати гроші у
це підприємство, а це відповідно призведе до зменшення капіталізації
майбутнього ринку та обмежуватиме можливий ріст економіки для України.
Запроваджена заборона на купівлю землі іноземцями, на мій погляд,
суперечить фундаментальним для ЄС принципу недискримінації та свободі руху
капіталів. Тому, в разі вступу нашої країн до Євросоюзу така заборона має бути
скасована. В деяких європейських країнах запроваджено певні обмеження на
іноземці інвестиції, проте в країнах, де такі обмеження відсутні, це не призвело
до масового скуповування землі іноземцями. Крім того, корисним, на мою
думку, видається європейський досвід надання переважного права на купівлю
земель сільськогосподарського призначення спеціалізованій установі, що
здійснює нагляд за ринком. Зокрема, це дозволяє краще здійснювати контроль
над угодами, що відбуваються на ринку, та попередити імовірні спекуляціям.
Мораторій на землі державної та комунальної власності: відповідно понад
10 млн га сільськогосподарської землі утримується від залучення іноземних
інвестицій і в результаті одна четверта землі буде знаходиться в
непродуктивному стані.
Недолік прозорості ринкових відносин: ринкові відносини мають бути
прозорими та контрольованими, доцільним є розробка відкритої системи
ринкових відносин, в якій дані будуть у доступі та будуть завжди оновленими.
Модернізована система допоможе у відслідковуванні корупційних схем та
матиме перевагу у покращенні якості адміністративних послуг.
Важливим є формування загального електронного масиву, який має бути у
вільному доступі задля зовнішнього контролювання та надаватиме можливість
спостерігати динаміку змін ринку земель сільськогосподарського призначення.
Переважне право на купівлю землі: у Законі України «Про оренду землі»
переважне право на купівлю землі від власника отримує орендар та при
небажанні купувати землю – орендар знаходить іншу заохочену персону. Тобто
справжнім продавцем буде виходити не власник, а орендар землі. Як наслідок,
підставні покупці та можливість тіньових махінацій.
Незгода оприлюднення інформації щодо цін на ринку землі. Відповідно,
депутатами було висунули пропозицію з непотрібним офіційним оформленням
цін купівлі-продажу та незгоду з оприлюдненням інформації. Поясненням цього
стає намагання приховування договорів з обігом переважного права
Монополізації ринку земель: відношення громадськості до аграрних
холдингів та аграрних монополій має негативний характер, оскільки це впливає
на втрату робочих місць та стає на заваді розвитку ринкових відносин в державі.
Для припинення монополізації ринку земель варто контролювати, щоб на
рівні однієї громади володіння не дорівнювало більше 35 % всієї
сільськогосподарської землі.
Неоподатковані грошові потоки: державі необхідно врегулювати питання
надходження всіх грошей у чистому вигляді, що будуть оподатковані, без будь-

яких відхилень та тіньових махінацій. Оцінку має проводити Держгеокадастр,
яка складатиметься з аналізу грунтів за різними параметрами: склад, кліматичні
умови, розміщення. Відповідно має бути створена відкрита база даних з усією
інформацією щодо нормативної грошової оцінки земель у різних регіонах.
Так, наприклад, у Німеччині є незалежні комісії експертів з оцінки землі, за
допомогою яким зберігається прозорість ринку, що має стати доречним і для
України. Експерти займаються ведення баз даних про суми угод продажу
ділянок, на підставі яких формуються ключові чинники ціноутворення, що у
свою чергу перешкоджає махінаціям.
Висновки.
У процесі дослідження особливу увагу приділено питанню становлення
ринку сільськогосподарських земель, основним його завданням та функціям.
Проаналізовано досвід регулювання ринкового обігу земель зарубіжних країн,
адже світовою практикою нині напрацьовано значний досвід раціонального
регулювання земельних відносин та запропоновані заходи вдосконалення
регулювання ринку земель.
Доведено, що ринок землі повинен бути гарантією реалізації головних
конституційних прав громадян та юридичних осіб на землю; правом мати землю
в приватній власності, правом вільно здійснювати володіння, користування та
розпорядження землею; засобом здійснення економічних реформ в цілому.
Встановлено, що основне призначення в регулюванні земельних відносин
має бути відведено державі, вона зобов’язана зайняти місце гаранта
продовольчої безпеки країни, контролювати екологічну ситуацію при
використанні земель, сприяти охороні земель, їх раціональному використанню
та опрацьовувати результативну нормативно-правову базу. Вкрай важливо,
вибудовуючи прозорий ринковий обіг земель сільськогосподарського
призначення, враховувати досвід зарубіжних країн, а українська аграрноекономічна наука, базуючись на досвід інших країн, має опрацювати власну
модель ринкового обігу земель, яка враховуватиме національні особливості й
інтереси та відповідатиме потребам аграріїв.
Беручи до уваги орієнтування України на європейську інтеграцію доцільно
зважати на досвід зарубіжних країн. Стабільне функціонування та ефективне
формування в європейських країнах завдячується таким складовим: державному
регулюванню, земельному кадастру, ринковій системі оцінки землі,
спеціалізованим земельним установам тощо. У переважній більшості розвинутих
країнах законодавством передбачено особливі спеціальні норми, що в свою чергу
вимагають від землевласників та землекористувачів відповідального, доцільного
та екологічного користуватися землею. У розвинутих державах світу немає
абсолютного права приватної власності на землю та процесів з купівлею і
продажем землі, що не контролюється.
Рекомендовано використати досвід Німеччини, Франції, Іспанії, а саме, у
зв’язку з погіршенням родючості землі встановлюється припинення права
власності та передачу землі на користь держави. Практика інших країн (Канада,
США та Австралія) демонструє, що іноземні інвестиції можна тримати під

контролем шляхом спеціальної системи їх інспектування і для цього не потрібно
забороняти інвестиції.
Дотримання зазначених положень слугуватиме досконалості розвинутого,
прозорого, продуктивного та регульованого ринку сільськогосподарських
земель. Водночас синергетичний ефект можливий лише при використанні всіх
необхідних принципів. За наявності встановленої та виробленої систематичності
порядку дій, за умови стабілізації аспектів земельного ринку ділянок
сільськогосподарського призначення (ціни, попиту та пропозиції), вагань щодо
результативності земель сільськогосподарського призначення не виникатиме.
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ОРЕНДНІ ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
УКРАЇНИ
Вступ.
Ефективно організовані орендні земельні відносини – це одне з ключових
пріоритетних завдань держави. Оренда - найбільш поширена форма реалізації
права власності на землі сільськогосподарського призначення в Україні,
незважаючи на скасування мораторію на продаж аграрної землі в 2021 році.
Враховуючи рівень розораності та родючість українських земель,
сільськогосподарське виробництво може стати однією із конкурентних переваг
України на європейському та світовому ринках. Але, незважаючи на усі
позитивні передумови роботи орендного ринку сільськогосподарських земель в
Україні, питання його ефективної реалізації для нашої держави залишається
стратегічно важливим вже багато років. Тому таке дослідження є актуальним
для подальшого розвитку сучасних орендних відносин, які є важливою
частиною економічного механізму, з метою формування результативності
діяльності сільськогосподарських підприємств та створення стимулів для
іноземних інвестицій в економіку нашої країни.
Метою роботи є обґрунтування і розробка пропозицій щодо
удосконалення системи функціонування орендними відносинами у сільському
господарстві України.
Об’єктом дослідження є процеси функціонування і розвитку земельних
відносин в сільському господарстві .
Предметом дослідження є теоретичні, правові та практичні аспекти
розвитку орендних відносин у сільському господарстві.
Відповідно до зазначеної мети висувалися наступні завдання:
— Вивчити та узагальнити нормативно-правові акти, що регулюють
орендні відносини в Україні;
— Розкрити економічну сутність оренди;
— Дослідити та проаналізувати сучасні тенденції розвитку орендних
відносин та їх ефективність під час господарської діяльності на землях
сільськогосподарського призначення;

— Визначити організаційно-економічні чинники впливу на розвиток
орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств;
— Обґрунтувати пропозиції та напрями подальшого удосконалення
орендних відносин, що сприятимуть створенню умов для ефективного
господарювання.
Методи дослідження: монографічний, абстрактно-логічний, порівняльноправовий, аналізу та синтезу, описового моделювання та узагальнення.
Викладення основного матеріалу.
Оренда землі як форма реалізації власності на землю вперше юридично
була закріплена Земельним кодексом України в 1992 р. Проте, у відповідності
до його норм, найважливіші механізми орендних земельних відносин
регулювалися державою, що було свідченням того, що розвиток відносин
власності був на недостатньому рівні, а також було відсутнє чітке визначення
поняття права власності на землю зокрема. У той час не існувало чітко
встановленої та належної персональної відповідальності за її стан і результати
використання. Тільки після прийняття ряду нормативно-правових актів щодо
подальшого вдосконалення земельних відносин створено належне середовище
для впровадження орендних земельних відносин ринкового типу. Юридично
такі відносини були закріплені законом України «Про оренду землі» у жовтні
1998 р. Завдяки цьому, орендні відносини почали розглядатися як один з
важливих інструментів
поліпшення використання сільськогосподарських
земель завдяки її фокусуванню в руках тих сільськогосподарських
товаровиробників, які спроможні раціонально використовувати цей основний
засіб виробництва, враховуючи власні інтереси.
На розвиток орендних земельних відносин у сільському господарстві
впливають такі чинники:
- фізичні: розташування, розмір земельного масиву, рельєф та
характеристика ґрунтів;
- організаційні: принцип визначення орендної плати, термін оренди,
обмеження та обтяження щодо використання земельної ділянки, форма
орендної плати;
- політичні чинники: державне регулювання земельних орендних відносин,
форми власності на землю, механізм набуття прав власності, права і обов’язки
власників землі, принцип користування землею;
- економічні: грошова оцінка угідь, витрати на поліпшення земельних
ділянок.
Внаслідок взаємодії цих чинників та незавершеного реформування
аграрної сфери загострюється та набуває нового змісту процес організації
ефективного землекористування, а саме організаційного, економічного та

екологічного. Здійснені дослідження дозволяють констатувати, що нинішнє
використання земельних ресурсів у сільському господарстві здійснюється зі
значними порушеннями, а саме: не дотримуються норми раціонального
використання та охорони земель; практично відсутнє здійснення
сільськогосподарського виробництва на основі науково обґрунтованих сівозмін
та технологій; широке розповсюдження агрорейдерства (явище незаконного
заволодіння землею).
В Україні станом на 1 січня 2021 року було укладено біля 5 млн. договорів
оренди земельних часток (паїв) на загальну площу понад 17 млн. гектарів землі.
У грошовому еквіваленті річна орендна плата за цими угодами складала
35 970 195,2 тис. грн. Проведений аналіз даних плати за оренду земельних
часток (паїв) у сільськогосподарських підприємствах України по областям
дозволяє константувати, що станом на 1 січня 2021 року площа
сільськогосподарських земель, переданих в оренду, становить 18 026,4 тис. га.
При цьому середньостатистичний розмір орендної плати за 1 га по Україні
становив 3 378 грн. на рік. Найвищі орендні виплати спостерігалися у Київській
області – 4 999 грн., Хмельницькій та Тернопільській – 4 682 грн., та у
Вінницькій області – 4566 грн. А найнижчий рівень орендної плати у
Волинській області – 2173 грн./га. Ключовим аспектом орендних відносин є
орендна плата, яку у економічно розвинених країнах світу трактують рентою.
Так, проведений аналіз свідчить, що у Польщі рівень орендної плати
коливається у рамках 3-4% вартості землі, що приблизно становить 287 євро за
1 га сільськогосподарських земель. У Словаччині орендна плата становить 52
євро/га, Латвії та Естонії – 64 євро/га, Литві – 105 євро/га, Чехії – 12- євро/га, у
той час, як в таких українських областях як Черкаська, орендна плата
коливається від 140 до 200 євро/га, Київська – від 75 до 190 євро/га тощо. Але у
Нідерландах орендна плата за 1 га в останні роки становила приблизно 819
євро, що дорівнює приблизно 1% від ринкової вартості землі.
Відповідно до Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо
соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток
(паїв)» №92/2002 від 2 лютого 2002 р. орендна плата повинна становити не
менше, ніж 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. За даними
про укладання договорів оренди з розміром орендної плати у відсотках від
нормативно грошової оцінки спостерігається зростання орендної плати. За
період 2018-2020 роки відбулося зменшення частки договорів оренди з
розміром орендної плати до 3% та збільшення частки з розміром орендної плати
понад 7%.
Говорячи про раціональність використання орендованих земель, в Україні
практично сільськогосподарські виробники практично не дотримуються
науково обґрунтованих сівозмін і технологій, а саме щороку на одних і тих же
полях вирощуються виключно найбільш прибуткові, швидкоокупні культури –
соняшник, ріпак, зернові культури, які катастрофічно виснажують рештки
ґрунтового покриву України. Близько 30% посівної площі займає соняшник, що

є неприпустимим з точки зору збереження родючості ґрунтів, а за останні 25
років площі цієї високоліквідної культури зросли втричі. Це обумовлено тим,
що законодавство не зобов’язує землевласників та землекористувачів
розробляти проект сівозміни. Дійсно, раніше норма із таким обов’язком
містилась у ч. 4 ст. 22 Земельного кодексу України. Однак із 05.04.2015 р. її
скасовано Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12.02.2015 р. №191VIII .
В Україні стрімко поширюється таке явище як агрорейдерство, але у
законодавстві України і досі відсутнє визначення його поняттю.
Агрорейдерство – це незаконне заволодіння земельними ділянками, захоплення
техніки та іншого майна, відбирання врожаю. За останні 5 років кількість
рейдерських захоплень земельних ділянок збільшилася вдвічі. Причини появи
такого явища беруть початок ще з часів роздержавлення та приватизації земель
у 1991 р. До гострих проблем, що уможливлюють рейдерство в
правовідносинах землі, можна віднести відсутність кадастрових номерів на
розпайовані ділянки; право власності, яке посвідчувалося держактами старого
зразка; відсутність земельних ділянок у кадастрі або недостовірність внесених
до нього даних; невідповідність даних Державного земельного Кадастру їх
паперовим джерелам; неоформлені спадкові права на земельні ділянки;
помилки в технічній документації; суперечності внаслідок зміни підходів та
способів обмірів тощо.
Окремою проблемою у сфері орендних відносин є монополізація земель
сільськогосподарського призначення. Вона виникла внаслідок того, що
законодавством не були встановлені обмеження на розміри земельних ділянок,
які можуть перебувати у користування окремих осіб. Нині в Україні
функціонують агрохолдингові компанії, які обробляють близько 15% всіх
сільськогосподарських земель України, зокрема такі як «UkrLandFarming», який
в и ко р и с т о в у є б л и з ь ко 5 5 0 т и с . г а , « Ке р н е л » - 5 3 0 т и с . г а ,
«Агропросперіс» (NCH) – 396 тис. га та інші.
Викликає занепокоєння відсутність будь-якого контролю за ефективним
використанням сільськогосподарських земель, оскільки сільськогосподарські
товаровиробники недотримуються науково обґрунтованих сівозмін, не вносять
необхідну кількість органічних добрив, вирощують високоприбуткові культури,
які досить часто виснажують ґрунт, що у кінцевому підсумку призводить до
посилення процесів деградації ґрунтового покриву.
Висновки.
В результаті виконання кваліфікаційної роботи встановлено, що орендні
земельні відносини нині є основним способом використання земель у
сільському господарстві і потребують додаткової уваги, адже наша держава є
аграрною країною. На розвиток орендних відносин впливає ряд чинників, а
саме: фізичні, організаційні, політичні та економічні. Внаслідок їх взаємодії

виникає ряд проблем, які стають причинами не ефективності орендного ринку в
Україні.
Подальший розвиток орендних земельних відносин має бути спрямований
на захист та гарантії прав селян-орендодавців, зокрема, застосуванні дієвих
механізмів відповідальності за недотримання сторонами умов орендних угод;
запровадженні екологічного моніторингу та контролю, спрямованих на
дотримання орендарями проекту сівозмін та належне відтворення родючості
ґрунтів; запобіганню монополізації земельного ринку; уникнення
розповсюдження явища незаконного заволодіння землею – агрорейдерства.
На сьогодні орендні відносини в Україні не характеризуються достатньо
високою соціально-економічною та екологічною ефективністю, тому розроблені
пропозиції допоможуть поступово налагодити процеси орендних відносин,
посприяти розвитку підприємницької діяльності у сільському господарстві,
створити стимули для іноземних інвестицій в економіку України і забезпечити
збереження найціннішого скарбу, що знаходиться в руках українського народу.
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ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В ОРЕНДУ (НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ ДТЕК)
Вступ.
Землевпорядне проектування можна асоціювати з ефективним
використанням землі, адже саме воно забезпечує продумане та обґрунтоване
використання території на різних ієрархічних рівнях (загальнодержавному,
регіональному та місцевому рівнях).
Закон України №1423-IX від 28.04.2021 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та
дерегуляції у сфері земельних відносин» вніс важливі і серйозні зміни до
Земельного законодавства, не залишаючи осторонь землі енергетики, та
процеси передачі таких земель в оренду. У зв’язку з чим актуальність даної
теми є високою і наразі не достатньо вивченою.
Об’єкт дослідження – землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення на прикладі створення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок які розташовані за адресою:
Київська область, Вишгородський район, Пірнівська сільська рада.
Предмет дослідження – теоретико-методичні та практичні аспекти
створення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду
для об’єктів енергетики.
Мета роботи – розробка проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель
і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії та аналіз ймовірних
проблем які виникають під час реєстрації земельних ділянок в Державному
земельному кадастрі.
Для реалізації мети роботи необхідно виконати такі завдання:

розглянути землевпорядне проектування в контексті ефективного
способу використання землі та простору;

проаналізувати
нормативно-правові
акти
України,
які
регламентують розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок в оренду;

охарактеризувати землі енергетики та особливості їх відведення;

розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

описати проблеми які виникають при реєстрації земельних ділянок
в Державному земельному кадастрі та запропонувати їх вирішення;
Для розкриття теми кваліфікаційної роботи використовувались
загальнонаукові методи, такі як: інформаційні дослідження, порівняння,

спостереження, метод теоретичного аналізу і синтезу, абстрагування та
спеціальні методи: групування, графічний.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблено проект
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ПрАТ «ДТЕК
КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі нього
зареєстровано 9 земельних ділянок в Державному земельному кадастрі.
Фізична реалізація розробки вказаного проекту дала змогу розглянути
проблеми які досі виникають під час реєстрації земельних ділянок в
Державному земельному кадастрі в умовах модернізації Земельного
законодавства та надання певних практичних рекомендацій задля подальшого
їх уникнення.
Викладення основного матеріалу.
Здавалося б, що поняття «земля» настільки буденне і зрозуміле, що не
потребує пояснення. Однак, не все так просто. Залежно від контексту «земля»
може набувати значення «планета», «суходіл», «ґрунт», «земельна ділянка»
тощо. У залежності від того, під яким кутом його розглядати значення терміну
різниться. З економічної точки зору це засіб виробництва та ресурс із
унікальними властивостями. З екологічної точки зору – провідне місце
існування та розмноження великої кількості різних біологічних видів. З
юридичної – земля є частиною простору з визначеним набором прав щодо неї.
Проте, у будь-якому значенні земля є просторовим базисом для здійснення
людської діяльності. Поєднуючи всі ці аспекти воєдино земля являє собою
незамінний ресурс, що забезпечує існування людства і становить найвищу
цінність для народу. Така унікальна особливість землі, зумовила свого часу
необхідність точнішого визначення меж земельних угідь і землеволодінь та
умов їх використання. Задля створення сприятливих умов для прискорення
зростання продуктивності сільськогосподарських угідь і одержання на одиницю
площі якомога більшої кількості продукції за найменших витрат праці та
фінансових ресурсів, вчені, які вивчали сферу землевпорядкування
започаткували розробку перших проектів землеустрою і методів їх складання.
Отже, в основу розробки перших і подальших проектів землеустрою ліг процес
пошуку рішень найбільш раціонально вигідної організації використання
земельних ресурсів, визначення правового режиму землекористувань та
прийняття виважених управлінських рішень.
Організація землі як природного тіла, головного засобу виробництва в
сільському господарстві й об’єкта майнових відносин об’єднує у собі ряд наук,
таких як: ґрунтознавство, біологію, агрономію, економіку, меліорацію,
планування, будівництво, тощо. Відповідні знання можна ефективно
застосувати при землеустрої тільки в разі використання цілісного проекту,
розробка і аналіз якого дозволяє враховувати всі необхідні умови, вимоги і
доцільність використання земельних ділянок в конкретному місці.
В сучасному світі окрім існування приватної, колективної, державної форм
власності на землю та права постійного користування земельними ділянками,

існують ще окремі правові форми використання землі – оренда, сервітут,
емфітевзис, суперфіцій.
Вже понад 20 років основним законом який характеризує загальні
положення, механізми набуття, здійснення та припинення права оренди
земельних ділянок є Закон України від 06.10.1998 р. «Про оренду землі».
Відносини які виникають при оренді землі є цивільно-правовими та
ґрунтуються на засадах рівності, вільного волевиявлення, майнової
самостійності сторін договору та регулюються Цивільним кодексом України, а
також Земельним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами в
галузі землевпорядкування та власне самим договором оренди.
Безумовно зрозумілим є те, що об’єктом оренди є земельні ділянки будьякої категорії земель, які перебувають у власності громадян або юридичних
осіб, органів місцевого самоврядування або ж органів державної влади.
Головним чином фізичні та юридичні особи реалізують свої права на
землю шляхом реалізації права власності та права користування (постійного
користування або оренди). Не зважаючи на те, що база нормативно-правових
актів, які стосуються теми оренди земельних ділянок достатньо велика та
об’ємна – вона не достатньо досконала і деколи навіть суперечлива. В умовах,
коли законодавство унеможливлює владнання і розуміння деяких питань, є
актуальним збереження існуючих орендних відносин.
Що стосується передачі в оренду земель приватної власності, то орендні
відносини, які виникають між орендодавцем та орендарем визначаються
договором, укладеним обов’язково у письмовій формі. Земельні ділянки які ж
знаходяться в комунальній або державній власності передаються за
результатами торгів або за рішенням органу у розпорядженні якого перебуває
земельна ділянка, а також передбачають використання містобудівної
документації при наданні їх у користування. Проте існує винятки, коли
допускається відсутність містобудівної документації, наприклад, надання
земельних ділянок для розміщення лінійних об’єктів транспортної та
енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, ліній електропередачі,
зв’язку) із земель державної або комунальної власності.
Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних
зон енергетичних об’єктів» землями енергетики визначаються земельні
ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва та
експлуатації енергогенеруючих підприємств, об’єктів альтернативної
енергетики, об’єктів передачі електричної та теплової енергії, виробничих
об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та
пунктів.
Землі на яких планується виробництво електроенергії, обов’язково мають
відповідати цільовому призначенню «земельні ділянки енергетики», винятком є
лише лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури, які можуть бути розміщені
на земельних ділянках будь-якого цільового призначення.
Основою для початку розроблення проекту землеустрою стало звернення
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з необхідністю

формування земельних ділянок під розміщення електроопор ПЛЗ-10 кВ, які в
подальшому мають забезпечувати електрифікацію садового товариства.
Орган місцевого самоврядування який здійснює розпорядження
земельними ділянками комунальної власності на території якого будуть
розміщуватись електроопори прийняв та підготував рішення «Про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 9 (дев’яти)
земельних ділянок у користування на умовах оренди».
Проект землеустрою згаданий вище розроблявся одночасно для 9-и
земельних ділянок та подавався для проведення реєстрації земельних ділянок
державному кадастровому реєстратору онлайн в електронній формі,
сертифікованим інженером-землевпорядником. Так як програмне забезпечення,
на жаль, не дозволяє подавати XML-файли «пакетно» кожен XML-файл
подавався окремо і завдяки принципу екстериторіальності потрапляв до різних
кадастрових реєстраторів, що є негативним аспектом проведення такої
реєстрації, адже у випадку відмови, процедура починалась з самого початку.
Тобто проект знову подавався і знову випадково перерозподілявся на нового
експерта, що проводив реєстрацію. Так як єдиного підходу до оцінки немає:
зауваження попереднього експерта видавались новому експертові
необґрунтованими, а от ті моменти, що задовольняли попереднього – не
подобалися новому. У зв’язку з чим реєстрація 9-и земельних ділянок
затягнулась на термін вдвічі довший затвердженого Договором про надання
послуг. Задля недопущення подібних випадків у майбутньому, програмне
забезпечення Національної кадастрової системи потрібно удосконалювати
зважаючи на подібні недоліки.
На етапі реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі
вийшла колізія в неузгодженні проектів. Адже орган місцевого самоврядування
який здійснює розпорядження земельними ділянками комунальної власності на
території якого планувалось розташовувати електроопори паралельно надав
дозвіл на розроблення проекту Службі автомобільних доріг задля внесення
автомобільної дороги державного значення до Державного земельного
кадастру. Враховуючи наступне, внесення земельних ділянок під електроопори
до Державного земельного кадастру стало неможливим, адже утворювалась
накладка і програмне забезпечення Національної кадастрової системи не
дозволяло таку реєстрацію. Лише згодом проблему було вирішено. Задля
недопущення подібних випадків у майбутньому, інформація щодо рішень
органів місцевого самоврядування має бути опублікованою на офіційних сайтах
відповідних громад в обов’язковому порядку, облік таких рішень необхідно
вести в електронній формі задля забезпечення відкритості даних.
Висновки.
В результаті виконання кваліфікаційної роботи магістра:

проаналізовано
нормативно-правові
акти
України,
які
регламентують розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду. Встановлено, що земельні ділянки державної та комунальної
власності надаються у власність і користування (у тому числі в оренду) для
потреб енергетики за рішенням органів виконавчої влади або органів

місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень та в порядку,
встановленому Земельним кодексом України.

охарактеризовано землі енергетики та особливості їх відведення.
Конфігурація і розміри площ, що надаються для розміщення
трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів, струмопроводів,
пристроїв і споруд, що належать до електричних мереж, визначаються за
проектами їх будівництва відповідно до проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок. Об’єкти передачі електричної енергії можуть
розміщуватися на земельних ділянках усіх категорій земель без зміни їх
цільового призначення.

розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та
описано проблеми які виникли при реєстрації земельних ділянок в
Державному земельному кадастрі.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Вступ.
Актуальність. Величезні руйнування внаслідок нападу рф та ведення
агресивної війни, що вже призвели до часткового або ж повного знищення в
Україні понад 23 тис.км автомобільних доріг та понад 300 мостових переходів,
перекреслило суттєві результати, які були отримані впродовж 2020-21 рр. під
час реалізації державного інфраструктурного проекту «Велике будівництво».
Впродовж зазначеного періоду було реконструйовано або ж побудовано
майже 14 тис.км автомобільних доріг, що становить понад 40% основної
дорожньої мережі України. В 2022 році передбачалося будівництво 5,5 тис.км
доріг якісної дорожньої інфраструктури державного значення та понад 1,4
тис.км доріг місцевого значення з відповідним оснащенням, зведенням або ж
реконструкцією мостових переходів, розв’язок, об’єктів дорожнього сервісу
тощо. Це дозволило б наблизити категорії українських шляхів до
європейського рівня, підвищити якість та безпеку дорожнього руху,
покращити бізнес-логістику і, як наслідок, створити комфортні умови руху
автомобільного транспорту для громадян та гостей України.
Враховуючи принципове твердження «Україна переможе і відродиться»,
в повоєнний час важливим державним завданням стане відновлення
зруйнованих населених пунктів, об’єктів господарювання та розгалуженої
дорожньо-транспортної мережі. Реалізувати такі масштабні задуми у відносно
стислі строки – це надзвичайно складне завдання, яке потребуватиме
використання сучасних методів та технологій виконання робіт з проведенням
комплексу землевпорядних та інженерно-вишукувальних робіт та їх складової
топографо-геодезичного забезпечення, що звичайно передує будь-яким
проектним та будівельним роботам. Від оперативності, достовірності і якості
отриманих топографічних матеріалів багато в чому буде залежати кінцевий
результат.
Метою дослідження є проведення аналізу сучасних методів збору та
камеральної обробки геопросторових даних та їх практичного застосування
при розробці проектної документації з будівництва та реконструкції
автомобільних доріг.
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:
 опрацювати діючу нормативно-законодавчу базу по визначенню меж смуг
та відведенню земельних ділянок для будівництва автомобільних доріг,
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транспортних розв’язок тощо з можливими змінами цільового
призначення земель державної або приватної власності;
 провести розрахунок збитків, що будуть завдані землекористувачу
внаслідок вилучення земельних ділянок;
 розглянути сучасні технології виносу в натуру межі смуги автодороги та
виконання великомасштабних топографічних знімань;
 провести аналіз існуючих методів камеральної обробки матеріалів
топографічних знімань;
 дослідити методи автоматизації та оптимізації оброблення геопросторових
даних із застосуванням сучасних передових технологій;
 розробити векторну цифрову модель місцевості з відображенням на ній
реконструйованої
ділянки
автодороги
(очікуване
практичне
впровадження).
Об'єктом дослідження визначена земельна ділянка на якій передбачене
проведення комплексу робіт зі збору та обробки геопросторових даних з
наступним укладанням великомасштабного цифрового топографічного плану,
що буде використаний при розробці проекту реконструкції автомобільної
дороги.
Предмет дослідження – оптимізація технологій збору та обробки
матеріалів топографічних знімань при вирішенні завдань реконструкції та
будівництва автомобільних доріг на основі використання комплексних
програмних рішень.
Методи дослідження. При виконанні кваліфікаційної роботи було
використані наступні методи: аналіз (при опрацюванні нормативно-правової
бази; при дослідженні сучасних методів збору та обробки геопросторових
даних), синтез, порівняння та узагальнення матеріалів дослідження.
Викладення основного матеріалу.
В першому розділі роботи «Нормативно-правові основи відведення
земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг»
проведений детальний огляд діючої законодавчої бази та правових засад
виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для будівництва (реконструкції доріг). Основний акцент зроблено на
розробці проектів землеустрою з урахуванням вимог державних стандартів,
норм і правил підготовки документації, її проходження і погодження у
відповідних органах місцевого самоврядування та державної влади. Зроблена
спроба, відповідно до вимог законодавства, вивчити алгоритм розрахунку
збитків, що завдаються землевласнику або ж землекористувачу при вилучені
земельної ділянки для суспільних потреб.
Другий розділ «Сучасні методи виконання великомасштабних
топографічних знімань» присвячений висвітленню особливостей проведення
збору геопросторових даних із застосуванням сучасних геодезичних методів.
Розглянуті: вимоги до якості виконання топографо-геодезичних вишукувань;
способи визначення на місцевості меж земельних ділянок відведених для
будівництва доріг; сучасні методи великомасштабних наземних
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топографічних знімань із застосуванням наземно-супутникових систем та
електронних тахеометрів; великомасштабне аерофотознімання смуги
відведення або смуги з існуючою дорожньою інфраструктурою із
застосуванням БПЛА. Проаналізовані недоліки та переваги зазначених
методів знімання.
В третьому розділі роботи за назвою «Програмні комплекси камеральної
обробки матеріалів топографічних знімань» проведені дослідження
особливостей камерального оброблення матеріалів польових робіт з
використанням широковідомих ГІС (ArcGIS) та САПР (AutoCAD Civil3D).
Проаналізовані придатність цих систем для укладання великомасштабних
топографічних планів та для дво- тривимірного цифрового проектування.
Особливістю розділу є аналіз застосування САПР AutoCAD та комплексних
програмних рішень на його платформі в спеціалізованих проектних
організаціях та підприємствах.
Практична реалізація магістерського дослідження передбачалась в
заключному четвертому розділі роботи: «Дослідження методів обробки
геопросторових даних на прикладі реконструкції ділянки Столичного шосе».
Очікуваними результатами даного розділу мали стати: розробка проекту на
виконання топографо-геодезичних робіт; проведення комплексу польових
робіт із застосуванням БПЛА-знімання смуги відведення; виконання
маркування та координування опорних точок; великомасштабне топографічне
знімання закритих територій із застосуванням сучасних геодезичних приладів;
камеральна обробка матеріалів топографічного та безпілотного знімання;
реалізація методики укладання векторного топографічного плану в AutoCAD
з наступною розробкою цифрової моделі місцевості.
Висновки.
За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні
висновки:
1. Впроваджена в Україні нормативно-правова база (закони та підзаконні акти,
державні будівельні норми та державні стандарти) з рядом відповідних
доповнень та правок в цілому забезпечують потреби у розробці проектів
землевідведення, технічних проектів та безпосереднього будівництва
автомобільних доріг з врахуванням вимог мирного (довоєнного) часу.
2. Проведення
комплексу
інженерно-геодезичних
вишукувань
і
великомасштабного топографічного знімання повинні забезпечувати
отримання достовірної топографо-геодезичної інформації про природні і
техногенні умов території будівництва доріг для потреб розробки проектної
документації, майбутнього їх будівництва (реконструкції) і належної
експлуатації.
3. Найефективнішими, з точки зору вартості/трудоємності/автоматизації
технологічних процесів отримання актуальної геопросторової інформації
можна вважати поєднання методів наземного знімання з БПЛА-зніманням.
Для визначення на місцевості смуги землевідведення для будівництво
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(реконструкції) автодоріг або її елементів найоптимальнішим з сучасних
методів є GNSS-метод в режимі RTK.
4.
Представлення інформації в зрозумілій і зручній для користувача
формі є однією з основних задач будь-якої системи обробки просторових
даних. З метою визначення придатності сучасних програмних засобів двох
типів ГІС та САПР проведений їх порівняльний аналіз. Визначено, що
проектування із застосуванням ГІС - це сучасна технологія, яка дозволяє
поєднати в проектах просторові дані (модель території) та асоційовані з ними
атрибути. САПР - автоматизована система, призначена для автоматизації
технологічного процесу проектування, результатом якого є комплект проектноконструкторської документації, достатньої для виготовлення та подальшої
експлуатації об’єкта проектування.
5.
Автоматизація та оптимізація методів оброблення даних базується
на широкомасштабному впроваджені цифрових технологій із застосуванням
різноманітних комплексних рішень. В основі цих рішень лежить цифрова
форма представлення геопросторових даних як результат отримання та запису
у цифровій формі інформації про просторове положення об'єктів та їх
атрибутивні риси (форму, розмір, певні особливості, назву тощо).
6.
Технологія створення ЦКМ включає три основні етапи:
отримання та підготовку вихідних матеріалів;
представлення (перетворення) різновидової картографічної інформації в
цифрову форму;
обробку цифрової картографічної інформації і створення цифрової
картографічної моделі.
Перелік джерел.
1. Земельний кодекс України статті 92, 122, 123, 149 Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата
звернення 20.04.202 р.) – Назва з екрана.
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Науковий керівник – к. геогр. н., доц. Тітова С. В.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ОТГ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
РЕГІОНУ
Вступ.
Актуальність теми, обраної для дослідження, зумовлено процесом
децентралізації державного управління, який триває останні роки в Україні, та
створенням ОТГ.
Земельні ресурси, надані у власність об’єднаним територіальним
громадам, є основою розвитку громади – джерелом наповнення місцевого
бюджету відповідної громади, підвищення конкурентоспроможності місцевої
економіки та інвестиційної привабливості, що дасть можливість розвивати
інфраструктуру населених пунктів через ефективне використання ресурсів та
реалізацію узгоджених інтересів влади, громади та бізнесу.
Для забезпечення якісного і ефективного використання всіх можливостей
земель, наданих у власність ОТГ, необхідно проводити їх інвентаризацію.
Оскільки вона є вихідною інформацією для забезпечення ведення державного
земельного кадастру, здійснення контролю за використанням і охороною
земель; визначення якісного стану земельних ділянок, їх меж, розміру, складу
угідь; узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації
земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на
земельну ділянку, та у Державному земельному кадастрі; прийняття рішень для
подальшого розвитку громади за результатами інвентаризації земель.
Метою дослідження є визначення практичних рекомендацій щодо
інвентаризацій земель, наданих у власність ОТГ, для подальшого
довготермінового планування розвитку громади.
Для досягнення поставленої мети було визначено наступні завдання:
- охарактеризувати зміст інвентаризації земель та законодавчонормативну базу її проведення;
- розкрити сутність інвентаризації земель ОТГ як виду їх обліку;
- визначити склад земельних ресурсів ОТГ та окреслити поняття
земельних ресурсів ОТГ як основи розвитку місцевої економіки,
наповнення бюджету та підвищення рівня інвестиційної привабливості;
- проаналізувати процедуру проведення інвентаризації земель;
- розробити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації
земель (на прикладі Білобожницької ОТГ Тернопільської області).
Об’єктом даного дослідження виступають земельні ресурси ОТГ як
основа сталого та інвестиційно привабливого розвитку територіальної громади.
Предметом роботи є теоретичні, методичні засади та практичні аспекти
інвентаризації земель ОТГ.

Методи дослідження: діалектичний, системного аналізу й синтезу,
формально-логічного, структурно-функціонального, абстрактно-логічного
аналізу.
Викладення основного матеріалу.
Інвентаризація земель – це сукупність робіт, спрямована на встановлення
правового режиму та фактичного стану використання земельних ділянок, їх
меж, розмірів, складу угідь, виявлення стану використання земель,
встановлення кількісних та якісних характеристик земель та розроблення
заходів з усунення причин порушення земельного законодавства.
Інвентаризація використовується як елемент моніторингу, інформаційного
забезпечення, а також контролю за якістю здійснення суб’єктами земельних
відносин своїх повноважень, а щодо органів публічного управління – контролю
за ефективністю реалізації ними своїх повноважень у сфері використання
земель, які знаходяться в зоні їх відповідальності. Ефективність інвентаризації
земель залежить від якості її законодавчого забезпечення.
Правову основу сучасної інвентаризації земель складають Закон України
«Про землеустрій» і Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №476
«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №476 було
оновлено Порядок проведення інвентаризації земель, згідно з яким об’єктами
інвентаризації земель є територія України, територія адміністративнотериторіальних одиниць або їх частин, масив земель сільськогосподарського
призначення, окремі земельні ділянки.
В умовах децентралізації влади постає питання удосконалення існуючих
методів управління і запровадження нових, що дадуть змогу підвищити
ефективність використання земельно-ресурсного потенціалу та сприятимуть
сталому розвитку землекористування. Після проведення інвентаризації органи
місцевого самоврядування отримають актуальну та достовірну інформацію про
всі земельні ресурси в межах громади: який їх склад, хто ними користується,
яка їхня кількість і як їх ще можна використати, що буде основою для
подальшого ефективного управління та користування земельними ресурсами.
Володіння такою інформацією впливає на здійснення землеустрою в межах
їх території, на достовірність обліку кількості земель та складання державної
статистичної звітності, на надходження коштів у місцеві бюджети, на
ефективність та раціональність використання земельно-ресурсного потенціалу.
До складу земельних ресурсів ОТГ входять всі землі, незважаючи на
форму власності, призначення, цільове використання, тому що так чи інакше
органи місцевого самоврядування приймають рішення або узгоджуючи їх щодо
всіх земель громади і всі вони є базою оподаткування. Це:
1) Землі комунальної власності, які знаходяться в межах населених пунктів,
якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування;
2) Землі приватної власності (адже вони наповнюють бюджет громади,
виконують соціальну функцію, слугують для розселення жителів громади та
введення ними особистого господарства);

3) Землі державної власності, що не підлягають передачі до комунальної
власності (земельні ділянки, на яких розташовані державні підприємства,
установи, організації), але розташовані в межах громади;
4) Землі з невизначеним правовим статусом (процес передачі яких із
державної до комунальної власності триває або ще не розпочатий), що
розташовані поза межами населених пунктів.
Володіючи інформацією про якісний та кількісний облік земельних
ресурсів та як вони використовуються, ОТГ зможуть планувати надходження до
своїх бюджетів від цих земель через податки. Одним із видів доходів місцевих
бюджетів є плата за землю. Вона існує у двох формах: земельного податку і
орендної плати.
При відсутності актуальних відомостей про суб’єкти земельних відносин
та земельні ділянки, що підлягають оподаткуванню, існують такі потенційні
ризики фінансових втрат – недоотримання коштів у бюджет ОТГ:
- Самовільне захоплення земель;
- Відсутність інформації про земельну ділянку;
- Тіньова оренда земельних ділянок;
- Обробіток сільськогосподарських земель шляхом, що не відповідає
визначеній категорії або цільовому призначенню;
- Невикористання державних та комунальних земель.
Невиявлені недоліки щороку призводять до втрат, недонадходжень до
бюджету.
Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель доцільно розглянути на прикладі проведеної інвентаризації земель
загального користування Білобожницької сільської ради і розділити на такі
етапи робіт:
1. Організаційний етап включає укладення договору між замовником та
розробником документації із землеустрою, складання та погодження завдання
на виконання робіт.
2. Обстежувальні роботи включають збір та аналіз виконавцем вихідних
даних для проведення інвентаризації земель, складання робочого
інвентаризаційного плану.
3. Топографо-геодезичні роботи.
4. Проектно-вишукувальні роботи.
5. Складення і оформлення технічної документації.
6. Погодження та затвердження проекту.
Технічна документація погоджується та затверджується в Порядку,
встановленому статтею 186 Земельного кодексу України.
Висновки.
1. Інвентаризація земель є інструментом отримання актуальної та
достовірної інформації про об’єкти землеустрою, їх межі, розміри, правовий
статус, виявлення стану використання земель, встановлення кількісних та
якісних характеристик.
Правову основу сучасної інвентаризації земель складають Закон України
«Про землеустрій» і Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №476

«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Важливе значення мають Земельний кодекс України, Закон України «Про ДЗК».
2. Інвентаризацію можна розглядати як спосіб одержання відомостей для
використання в обліку, як сукупність робіт з встановлення правового режиму та
фактичного використання стану використання земельних ділянок.
3. Визначено, що земельні ресурси територіальних громад – це обмежена
територіально сукупність земельних ділянок різної форми власності, різного
цільового призначення, які є основою для оподаткування та наповненням
бюджету громади, розпорядження якими входить до повноважень органів
місцевого самоврядування. До складу земельних ресурсів ОТГ входять всі землі
на території громади.
4. Проаналізовано процедуру проведення інвентаризації земель, яка
складається з обстежувальних, топографо-геодезичних та проектновишукувальних робіт, складанням і оформленням технічної документації в
паперовій та електронній формі та проводиться з урахуванням принципів
плановості, достовірності та повноти даних, послідовності і стандартності
процедур, доступності використання інформаційної бази, узагальнення даних з
додержанням єдиних засад та технології їх оброблення.
5. Розроблено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації
земель для Білобожницької ОТГ Тернопільської області. Виділено та описано
основні етапи розроблення даної документації із землеустрою, а також правові,
економічні та технічні документи, які вона містить.
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ЛІДАРНЕ ЗНІМАННЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ ВІМ-МОДЕЛЕЙ
Вступ. Еволюція сенсорної технології в останні десятиліття зробила
можливим отримання 3D-даних точним і швидким способом. Це стимулювало
інтерес до його використання в різних галузях, особливо в архітектурі, інженерії
та будівництві. У цих дисциплінах технології на основі сканування були
основними, які використовуються для отримання просторових даних. Датчики
виявлення та визначення дальності світла (LiDAR), такі як наземні та мобільні
лазерні сканери, надають високоточні геометричні дані у форматі хмари точок.
Збільшення обсягів отриманої просторової інформації за допомогою лідарного
знімання призвело до необхідності створення програмних продуктів для
автоматизованого оброблення хмар точок.
Поширене використання ВІМ (Building Information Modeling – англ.)
моделей разом з використанням скануючих лазерів у цивільному будівництві
пробудило інтерес до інтеграції обох в останні десятиліття. Багато зусиль було
зосереджено на автоматичне генеруванні ВІМ-моделей з хмар точок, отриманих
у готовому вигляді, з метою отримання моделей реальних елементів конструкції
з точністю до кількох міліметрів.
Об’єктом дослідження є побудова ВІМ моделі за допомогою лідарного
знімання. Предмет дослідження – лідарне знімання як основа для побудови
ВІМ-моделей. Мета дослідження – роль лідарного знімання у створенні ВІМ
моделей
Для досягнення поставленої мети виконуються наступні завдання: 1 –
Аналіз існуючих методів та засобів лідарного знімання за кордоном; 2 –
проаналізувати сутність та особливості лідарного знімання; 3 – дослідити
доступні прилади для виконання сканування; 4 – огляд можливостей ВІМ
моделювання; 5 – дослідити перспективи використання в Україні ВІМ моделей,
побудованих за допомогою лідарного знімання.
Методи дослідження. При опрацюванні матеріалу використовувались
методи теоретичного рівня: аналіз – проаналізовано існуючі методи та засоби
лідарного знімання в Україні та за кордоном. Синтез – використання лідарного
знімання як основа для побудови ВІМ моделей. Також емпіричного рівня: опис
– описано сутність лазерного знімання та створення ВІМ моделі.
Викладення основного матеріалу.
Розділ 1. Методи і засоби лідарного знімання в Україні та за
кордоном.
За сучасних умов аерофотозйомка виявилася нерентабельною і
неефективною через високу вартість матеріалів для обслуговування та

експлуатації всього комплексу, при використанні літаків та вертольотів.
Враховуючи, що оновлення даних об’єктів є дуже дорогим, альтернативою
традиційній аерофотозйомці є використання безпілотних літальних апаратів
(БПЛА), які зараз широко використовуються в Україні та світі.
Крім економічної ефективності (в десятки разів дешевше), дрони мають
додаткові переваги перед традиційними аерофотозйомками та космічними
знімками:
• точність – можливість детально знімати дрібні об'єкти та території
• мобільність – не потрібні аеропорти чи спеціально підготовлені
злітно-посадкові смуги, безпілотник легко транспортується автомобілем (або
перевозиться вручну), немає складних процедур отримання дозволів та
схвалення польотів;
• ефективність – весь процес від зйомки до результатів циклів займає
кілька годин;
• екологічна чистота польоту – використання малопотужних
бензинових або безшумних електродвигунів забезпечує практично нульове
навантаження на навколишнє середовище. Маршрутизація та зйомка дрона
забезпечують просту платформу для розгортання, враховуючи потреби
аерофотозйомки.
Наразі існує кілька факторів, які обмежують використання дронів – час
роботи та розробка національних законів і нормативних актів. Безпілотні
літальні апарати використовуються для потреб різноманітних інженерних
проектів, містобудування та наукових місій.
Сучасні системи не потребують наявності GNSS-IMU (Global
Navigation System Satellite - Inertial Measurement Unit – англ.), а дані
обробляються в локальній системі координат.
Лазерне сканування без GNSS швидко розвивається. Системи
складаються з недорогих лазерних сканерів та інерційних одиниць вимірювання.
Дані Lidar використовуються, а в деяких випадках доповнюються візуальною
одометрією від камер для компенсації миттєвих рухів датчиків, калібрування
низькопродуктивних IMU (Inertial Measurement Unit – англ.) і відстеження
позиції датчика або платформи.
Ці рішення забезпечують 3D-дані в режимі реального часу або в режимі
реального часу для завдань з помірними потребами точності. Така розробка була
можливою завдяки мініатюризації датчиків і SLAM (Simultaneous Localization
and Mapping – англ.), одометрії і картографії LIDAR (LOAM) і відповідних
алгоритмів.
Розділ 2. Сутність та особливості лідарного знімання.
LiDAR (Light Induced, Detection and Ranging – англ.) — це технологія,
яка отримує та обробляє інформацію про віддалені об’єкти за допомогою
активних оптичних систем, які використовують явище відбиття та розсіювання
світла в прозорих і напівпрозорих середовищах.
Ця технологія бере свій початок з 1960-х років, але ефективно
використовувалася лише в останнє десятиліття з програмним забезпеченням для
ДЗЗ та ГІС. Лідар зазвичай є активним оптичним далекоміром. Тобто це активна

сенсорна система, яка посилає зручний для людини промінь випромінювання з
частотою від 10 до 70 000 сигналів у секунду.
Лідарні сканування в системах машинного зору формують 2D або 3D
зображення навколишнього простору, які успішно адаптуються за допомогою
можливостей ГІС-платформ для надання 3D-візуалізації у вигляді так званих 3Dсцен.
Лазерне сканування ґрунтується на використанні оптично спрямованих
лідарних пучків для збору інформації про об’єкт у прямих 3D-вимірах. Це дає
змогу системі траєкторії будувати зображення надійно і точно. До середини 90х рр. минулого століття технологія GNSS-IMU не була доступною для
комерційного використання.
Розвиток
волоконно-оптичних
гіроскопів
(FOG),
мікроелектромеханічних систем (MEMS) та створення загальнонаціональних
мереж базових станцій GNSS сприяло успіху Lidar в геодезії та землеустрої.
Лідарне знімання виконується для різних типів проєктів залежно від
поставлених завдань. Наприклад, для картографування та цивільного
будівництва використовують зйомки максимальної деталізації, дані якої
отримують з низьких висот. Щільність даних цього рівня становить десятки або
сотні точок на квадратний метр. Для дорожнього та міського планування часто
застосовують сканування середньої висоти (400–1000 м), а щільність даних
зазвичай становить близько двох десятків точок на квадратний метр.
Картографічні польоти дрібних масштабів проводять на висоті 2000 м і вище.
Щільність даних менше десяти точок на квадратний метр, як правило, 1–2.
Сучасними приладами цього напряму застосування на ринку є Leica Terrain
Mapper, Optech ALTM Pegasus і RIEGL VQ-1560i
Найбільш точний сигнал записується за допомогою повного сигналу
Lidar. Політ у режимі Гейгера та однофотонної технології відтворюють ряд
дискретної матриці. Збільшення кута сканування впливає на сигнал відповідно
до змінюваного напряму світла через завіс.

Рис. 1. Напрями роботи лідарних режимів.

Розділ 3. Огляд можливостей ВІМ моделювання та перспективи
використання в Україні.
BIM – це інформація про цифрове представлення та правильну
організацію об’єктів, які використовуються на всіх етапах їх життєвого циклу.
Важливою частиною технології є єдиний інформаційний простір, база даних, що
містить всю інформацію про характеристики будівельного майданчика.
Завдяки високій точності та детальному опису моделі, технологія може
виконувати різноманітні розрахунки (такі як енергоефективність та
енергоспоживання
будівель,
комплексні
розрахунки
довговічності,
вогнестійкості і міцності всієї будівлі та її окремих елементів) а також аналіз
результатів.
Впровадження технологій ВІМ зростає у всьому світі, часто за
підтримки уряду. В Україні також відновився інтерес до інформаційного
моделювання для будівельних систем, але цей процес є унікальним для деяких
конгломератів або компаній з іноземними інвестиціями. ВІМ активно
використовується в будівельній галузі України, і ефект очевидний: будівництво
великих торгово-розважальних центрів (Республіка та Ocean Plaza) і
багатоцільових об’єктів зі складною внутрішньою інфраструктурою.
Проте, на шляху впровадження ВIM в Україні є такі перешкоди:
Вартість пакету ВIM вища за вартість послуг проекту. Рентабельність тільки для
великих, типових або закордонних проектів. Неврегульована нормативна база
щодо стану інформаційного моделювання та його впровадження на різних етапах
його побудови. Недосконале законодавство, яке дозволяє створювати виробничі
структури некваліфікованими учасниками. Невизначеність щодо розподілу
відповідальності та інтелектуальної власності.
Водночас можна відзначити чинники, які спонукали до впровадження
ВІМ в сучасних умовах України: ВІМ виникає природним чином, тому що він
розрахований на зовнішні західні ринки. Впровадження європейських
будівельних норм, що є органічним для комплексу ВIM. Зростання витрат на
електроенергію змушує розробників і власників звертатися до проектування,
конструювання та експлуатації ІТ з високим рівнем прогнозування та контролю.
Впроваджування енергозберігаючих програм та реформ, які спонукають державу
діяти як ефективний власник заощаджень. Очікування іноземних інвестицій та
програм, необхідність ефективного контролю за їх виконанням.
Отже, в Україні є великі перспективи використання ВІМ моделей,
зокрема використовуючи БПЛА з лідарними сканерами.
Висновки. У кваліфікаційній роботі розкрито використання існуючих
методів та засобів лідарного знімання за кордоном. Вивчено можливості та
особливості використання лазерного знімання. Визначено основні прилади для
виконання сканування. Розглянуто огляд можливостей ВІМ моделювання.
Проведено аналіз перспектив використання в Україні ВІМ моделей, побудованих
за допомогою лідарного знімання.
У майбутньому відбудеться повний перехід на ВIM. Але слід розуміти,
що це можливо лише за умови зміни технології та організації процесу
проектування. Для активного використання BIM-технологій в Україні треба

змінити підхід замовників та проектуальників архітектурних об’єктів, а держава
має бути ефективним замовником.
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ ТА
НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
Вступ.
Актуальність теми дослідження. Будівництво житлових та нежитлових
приміщень потребує великої точності вимірювань та ідеальної розмітки
території. Від цього безпосередньо залежать витрати на будівництво, надійність
зведеної будівлі та точна реалізація проекту. Тому геодезисти обов'язково
супроводжують процес будівництва, гарантуючи точність виконаних робіт.
Геодезичні роботи у будівництві активно використовуються на кожному етапі.
Особливу увагу геодезисти приділяють інженерно-геодезичному контролю,
який здійснюється під час роботи на будівельному об'єкті. Цей контроль
виконується з використанням геодезичних методів та обладнання.
Будівельники, які виконують ті чи інші роботи на майданчику, можуть
припуститися помилки. А без своєчасного контролю ця помилка так і
залишиться непоміченою і надалі може перерости у велику проблему, пов'язану
з потребою переробляти левову частку роботи.
Мета - проведення аналізу геодезичної складової у веденні будівельного
процесу.
Мета дослідження передбачає вирішення наступних завдань:
1. дослідити принцип роботи геодезиста під час будівництва житлових та
нежитлових приміщень та проаналізувати державні будівельні норми для
геодезичних робіт
2. спроектувати виконавчі та розбивочні креслення
3. дослідити геодезичні прилади, які використовуються в будівництві
4. проаналізувати програмний продукт AutoCADCivil 3D
5. визначити напрями підвищення ефективності проведення геодезичних робіт
під час будівництва житлових та нежитловихприміщень
Об'єктом дослідження є земельна ділянка для проведення геодезичних
робіт при будівництві житлових та нежитлових приміщень.
Предметом дослідження є науково-практичні аспекти використання
геодезичної складової при будівництві житлових та нежитловихприміщень.
Перша за все, потрібно відмітити, що геодезичні роботи при будівництві
житлових і нежитлових приміщень – нічим не відрізняються крім, різниці в
допустимих відхиленнях. Допуски до геодезичних робіт при будівництві
прописані в ДБН (повна назва Державні будівельні норми). ДБН – це
нормативно правові акти, прийняті органами виконавчої влади, в яких
затверджено питання з будівництва та архітектури. Саме в ДБН написано про
всі види геодезичних робіт, точність з якою вони повинні виконуватись,
порядок та правила виконання. При будівництві геодезист виконує такий
спектр робіт: топографічне знімання; встановлення меж ділянки; розбивка
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котловану; підрахунок земельних мас; геодезичні роботи під час закладення
фундаменту; розбивка вісей будівлі; геодезичні роботи при зведенні
вертикальних елементів та плит перекриттів; виконавче знімання котловану,
фундаменту та окремих частин будівлі.
Топографічне знімання виконується ще до початку основних будівельних
робіт. Воно потрібне для подальшої роботи проектанта, який завдяки
топографічному зніманні зможе посадити будівлю на креслення та розмістити
інші об’єкти інфраструктури. В основному, топографічне знімання проводять
геодезисти-топографи, які займаються суто даним етапом будівництва. Після
цього, виконується роботи по встановленню меж земельної ділянки, що також є
необхідною інформацією для проектантів та архітекторів.
Наступним етапом є «посадка» будівлі на місцевості. Це можна зробити,
якщо проектант вказав координати вісей, що буває досить рідко, або за
прив’язками до якихось об’єктів, наприклад сусідніх будівель. Щоб «посадити»
будівлю за прив’язкою, спочатку виконується знімання об’єкта прив’язки. Дані
знімання закидаються і оформляються в AutoCAD Civil 3D, де до них відносно
кресленню «саджаються» вісі майбутньої будівлі. Після цього дані
переносяться в тахеометр та відбувається «посадка» будівлі на місцевості.
Також під час цього етапу розробляється геодезична основа для подальшої
роботи.
Чергова стадія геодезичних робіт – розбивка котловану. В основному – сам
котлован – це на 1,5-2 метри збільшений контур будівлі. Точність до виносу
котловану також досить маленька, приблизно 10 см. для точки. Після того, як
котлован викопано, відбувається підрахунок земельних мас та оформлення
технічної документації. Спочатку тахеометром знімаються висотні відмітки
кромки, бровки та дна котловану. Далі, ці дані завантажуються в Civil 3D, де
завдяки підпрограмі Меню ГЕО відбувається побудова моделі котловану,
вираховування об’ємів земельних мас та оформлення технічної документації.
Ця процедура потрібна для підрахунку зарплатні, адже досить часто техніка під
даний вид робіт береться в оренду, а виплати відбуваються по об’єму
вивезеного ґрунту.
Наступною стадією є роботи під час закладання фундаменту. Спектр цих
робіт залежить від типу фундаменту. Це може бути армована подушка, або
палійний фундамент. При армованій подушці, геодезист виносить контур
будівлі. Далі будівельники відступають від цього контуру 30-40 сантиметрів та
заливають бетонну підготовку. Після заливки, геодезист виконує знімання
підготовки по висоті та інколи в плані, розмічає вісі та контур будинку, адже
при заливці підготовки попередня розбивка могла бути пошкоджена. Після
того, як каркас подушки зав’язаний, потрібно розмітити випуски арматури та
після того як їх зв’яжуть, теж виконати знімання їх планового положення
(частіше знімання випусків виконують уже після заливки подушки, але на
деяких об’єктах технагляд може просити виконавче знімання випусків і до
заливки бетону. Останнім етапом є знімання планових і висотних відхилень
подушки.
При палійному фундаменті для початку виконується розбивка палей. Через
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те, що палі або вбурюють, або забивають спеціальні машини, розбивка може
бути пошкоджено, тому виносяться в основному до 10 палей. Далі виконуються
знімання висотного та планового положення палей. Потім, по аналогії з
попереднім типом фундаменту заливається підготовка, слідом за нею в’яжеться
ростворок, який є чимось схожим на маленьку армовану подушку, але який
включає в себе кілька палей. До ростворка в’яжуться випуски арматури, все це
заливається бетоном. Виконавчі знімання виконуються за аналогією з
попереднім типом фундаменту.
Черговим етапом будівництва є зведення вертикальних елементів і плит
перекриття. При зведені колон та стін геодезист виносить так звані зміщені вісі.
На один вертикальний елемент, в основному, виноситься по три точки, але
інколи ця кількість може збільшуватись в залежності від складності самого
вертикального елемента. Точність виносу точки для вертикалу складає ±3мм.
Потім робочі відміряють від зміщених вісей фактичне місце положення колони,
та ставлять опалубку під заливку. Також, якщо вертикальний елемент надто
високий і за допомогою рівня будівельники не можуть виставити опалубку
вертикально, тоді це також робить геодезист завдяки тахеометру. Після
заливки, виконуються виконавчі знімання вертикальних елементів
На плитах перекриття, робота геодезиста полягає у виносі борту та
технічних отворів. Після заливки – виконується виконавче знімання плити
перекриття, де відбувається перевірка планового та висотного положення цієї
плити. Інколи може бути потрібним знімання планового положення технічних
отворів.
Окремим пунктом можна виділити виніс репера. Ця частина роботи
виконується майже на кожному попередньому етапі та необхідна для
нівелювання, яким займається прораб або майстер, та для їх подальшої
перевірки геодезистом.
Також можна відмітити геодезичні роботи, які інколи можуть зустрічатись
при будівництві житлових та нежитлових приміщень. Виставлення підйомного
крану – одна із таких видів робіт. Роботи по виставленню підйомного крану
можуть відрізнятись або взагалі бути відсутніми в залежності від виду
підйомного крану. При баштовому крані на початку будівництва геодезист
виставляє анкера по висоті до яких потім насаджується підйомний кран. Також,
геодезист виконує виставлення підйомного крану по вертикалі. Якщо будівля –
має бути надто високою, то потрібно виконувати прив’язку крану в’язями до
монолітної конструкції на певних поверхах. Під час таких прив’язок, геодезист
спочатку виносить точки на плиті перекриття під в’язі, потім повторює
виставлення крану по вертикалі. При рейковому баштовому крані геодезист
виконує нівелювання під рейки, на яких даний кран потім встановлюється.
Також геодезист з певною періодичністю робить перевірки по висоті даних
рейок. При автомобільних або гусеничних підйомних кранах такий вид робіт
взагалі відсутній.
Ще одним етапом роботи можуть бути фасадні роботи. Виконуються вони
при будівництві нового будинку з вентильованим фасадом або реконструкції
старовинних будівель зі складною структурою фасаду, де необхідне точне
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визначення геометрії і конфігурації всіх елементів як основних, так і
додаткових. Спочатку виконується геодезична знімання, дані з якого необхідні
для проектування та коригування фасадних будівельно-монтажних заходів,
встановлення віконних систем та інших робіт над лицьовою частиною будівлі
споруди. На підставі цього легко розрахувати матеріали, що використовуються
для оброблення споруди та допомагає наперед визначити скільки коштів
витратити на реконструкцію. Також геодезист може виконувати розбивку
фасаду, виконується це тільки при вентильованому фасаді, для правильного та
точного розміщення скляних плит.
Робота геодезиста на будівництві завершується повною здачею всієї
виконавчої документації інспектору технічного нагляду.
Під час будівництва, геодезистами використовуються різноманітне
обладнання. Найчастіше, геодезисти працюють із тахеометром. Це –
вимірювальний інструмент, в якому об'єднані далекомір, теодоліт, нівелір і
мікропроцесор з програмним забезпеченням. Найпопулярнішою в Україні є
лінійка тахеометрів Sokkia, хоча також часто використовують прилади від
компаній Trimble та Leica. Тахеометри Sokkia досить прості та зручні в
використанні. Використовується тахеометри у всіх етапах будівництва.
GNSS приймач використовують під час закладання геодезичної основи. В
режимі РТК (якщо потрібна більша точність, то можна використовувати режим
станції, але для будівництва житлових та нежитлових будівель точності РТК
вистачає) відкладаються кілька точок з яких, за допомогою тахеометра
розкидається по маркам подальша робоча основа. Також GNSS можна
використовувати для розбивки котловану, виносу меж земельної ділянки,
деяких видів знімань, але в подальших етапах будівництва його точності буде
замало.
Оптичні нівеліри також можуть використовуватись геодезистами в
будівельних роботах, але майже завжди ним користуються майстер або прораб.
Геодезист лише може перевірити їх нівелювання за допомогою тахеометра.
Прибор вертикального проектування (скорочено PZL) використовують для
ідеального переносу планового положення точки з поверху на поверх. Завдяки
цьому приладу, через технічні отвори переноситься точки. Це потрібно щоб
потім можна було встановити тахеометр та виконувати максимально точні
розбивки. Хоч і в ДБН прописано, що кожна будівля повинна з дев’ятого
поверху будуватись за допомогою PZL, але як показує практика, на точність
виносу точок його використання сильно не впливає, а часу економиться дуже
багато, тому часто будівництво відбувається без нього.
Також можна відзначити сканери, які використовують для знімання та
роботизовані тахеометри. Сканери дуже сильно прискорюють процес зйомки, їх
часто використовують під час знімання фасадів. Роботизовані тахеометри
дозволяють працювати без помічника. Геодезист сам ходить з пультом
управління та віхою, а тахеометр самостійно відслідковує віху та проводить
вимірювання. Виніс точок завдяки роботу відбувається значно швидше, але є
не таким точним як виніс точок у звичайного тахеометра. Ці прилади
спрощують роботу, але є досить дорогими та заміняються тахеометром, тому їх
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використання – велика рідкість.
В будівництві житлових та нежитлових приміщень, геодезисти найчастіше
використовують Autodesk AutoCAD Civil 3D. Це – програма, що базується на
платформі AutoCAD і призначена для землевпорядників, проектувальників
генплану, проектувальників лінійних споруд. Використовується дана програма
на всіх етапах будівництва, в ній зручно виконувати камеральні роботи:
створювати виконавчі та розбивочні креслення, обраховувати площі та об’єми.
Також хотілось би виділити Меню ГЕО. Це модуль для AutoCAD Civil 3D
який встановлюється окремо та створений спеціально під потреби геодезистів.
Його важливість у тому, що інструменти, які входять до цього модуля
спрощують і пришвидшують оформлення креслень та виконавчих знімань.
Проаналізувавши види геодезичних робіт в будівництві, геодезичне
обладнання, програмний продукт Civil 3D, я зміг виділити два напрями
підвищення ефективності проведення геодезичних робіт під час будівництва
житлових та нежитлових приміщень.
Перший напрям – це збільшення точності геодезичних робіт. Точність
виконання геодезичних робіт досягається завдяки хорошій основі та новими,
точними приладами.
Другий напрям – це зменшення часу на виконання геодезичних робіт.
Пришвидшення виконання задач можна завдяки більш новим приладам.
Наприклад роботизований тахеометр дозволяє працювати без помічника та без
необхідності змінювати станцію стояння, що значно економить час. Навіть
робота зі звичайним тахеометром нових поколінь дозволяє працювати набагато
швидше, ніж з тахеометрами старих версій, або теодолітом. Досить багато часу
займає камеральна робота, а особливо створення виконавчих схем. Їх
виготовлення в AutoCAD Civil 3D є досить довгим і може займати кілька годин.
Хоча встановлення Меню ГЕО дозволяє прискорити роботу, але залишається
необхідність прораховувати кожен елемент окремо. Для вирішення даної
проблеми можна використовувати Geo Deviation. Це модуль для Civil 3D, який
дозволяє всього в кілька натисків повністю відобразити всі відхилення, але
часто ці виконавчі схеми потребують редагування, яке у Geo Deviation
виконується проблематично.
Висновки. Будівельне виробництво являє собою єдиний виробничий
процес, в якому особливу роль грають кадастрові та геодезичні роботи.
Геодезичне забезпечення будівництва - це комплекс заходів, таких як:
вимірювання, розрахунки, обчислення та проектування. Всі ці дії
спрямовуються для забезпечення точності розташування майбутніх будівель.
Наявність кваліфікованих інженерів на об'єкті будівництва гарантує
якість і надійність зведених конструкцій.
Отже, в результаті проведеного мною дослідження було виконано ряд
завдань, поставлених для досягнення даної мети, а саме:
 досліджено принцип роботи геодезиста під час будівництва житлових та
нежитлових приміщень та проаналізовано державні будівельні норми для
геодезичних робіт
 спроектовано виконавчі та розбивочні креслення
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 досліджено геодезичні прилади, які використовуються в будівництві
 проаналізовано програмний продукт AutoCADCivil 3D
 визначено напрями підвищення ефективності проведення геодезичних
робіт під час будівництва житлових та нежитлових приміщень
Рецензент – Бондаренко Едуард Леонідович, доктор географічних наук,
професор, професор кафедри геодезії та картографії
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СТВОРЕННЯ І ОНОВЛЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ
ТОПОГРАФІЧНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ ГЕОПОРТАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ
Актуальність роботи полягає у тому, що роль геоінформаційної
підтримки (на додачу до забезпечення паперовими картографічними
матеріалами) у Збройних силах України зростає з кожним роком. Для
забезпечення національної безпеки в сфері оборони держави потрібні бази
даних цифрової картографічної інформації та потужні ГІС для проведення
аналізу та обробки масивів геопросторових даних для своєчасного
доведення до користувача актуальних даних про місцевість.
Метою дослідження було ознайомлення з методологією та
методикою створення та оновлення геопросторових даних, а також
безпосередня участь у створенні і оновленні геопросторових даних
топографічної служби для геопорталу ЗСУ.
Об’єкт дослідження - геопросторові дані топографічної служби ЗСУ.
Предмет дослідження - методи створення та оновлення
геопросторових даних.
Задачі:
●
Ознайомитися
з поняттям створення
та оновлення
спеціалізованих геопросторових даних;
●
Ознайомитися з керівними документами, на основі яких
здійснюється створення та оновлення геопорталу ЗСУ;
●
Вивчення та опанування процесів створення та оновлення
геопорталу;
●
Створення та оновлення геопросторових даних для потреб
топографічної служби ЗСУ.
Практичне значення роботи полягає у вивченні, створенні та
оновленні геопросторових даних на базі однієї з військових частин
топографічної служби ЗСУ, які в подальшому використовуються для
забезпечення обороноздатності України.
Викладення основного матеріалу.
На даному етапі спеціалісти в сфері геоінформаційних технологій
сходяться на тому, що необхідно залучати потужні ГІС для забезпечення
інформаційно-технологічного простору національної безпеки та оборони в
масштабі держави, у зв’язку з необхідністю опрацювання великих об’ємів
цифрової картографічної інформації. На сьогоднішній день, основним

завданням топографічної служби Збройних сил України є активне
впровадження та розвиток ГІС з ціллю створення, накопичення, завчасної
підготовки та оперативного доведення геопросторових даних на територію
України до користувачів.
Оновлення карт (так і геопросторових даних) проводиться для того,
щоб привести наявний геопросторовий матеріал у відповідність до
сучасного актуального стану місцевості, відповідних діючих умовних
знаків та у прийнятій системі координат. Актуальні геопросторові дані
використовуються для оперативного виготовлення різноманітних
картографічних творів.
Досвід доводить, що традиційні (паперові) топографічні карти не
втрачають своєї актуальності і залишаються основними документами про
місцевість в ЗСУ, при цьому геопросторові дані з кожним роком починають
використовувати все більше та більше і займають своє почесне місце.
Одними з головних керуючих документів є настанова «Підготовка
геопросторових даних» затверджена наказом командувача Сил підтримки
Збройних сил України, а також Доктрина з геопросторової підтримки,
затверджена Начальником Генерального штабу.
Відповідно до вимог Військового стандарту топогеодезичного
забезпечення – “База даних картографічної інформації для створення та
використання в геоінформаційних системах ArcGIS” основним програмним
продуктом для застосування в Збройних Силах України визначено
геоінформаційний продукт ArcGIS компанії ESRI (США).
Загальна система підготовки геопросторових даних складається з
наступних видів робіт,:
 збір даних;
 ведення оперативної бази геопросторових даних;
 наповнення сховища геопросторових даних;
 ведення спеціалізованої геоінформаційної системи адміністрування
бази геопросторових даних;
 здійснення контролю якості даних.
Геопросторові дані включають в себе та складаються з восьми
базових сегментів:
 Математичні елементи, елементи планової і висотної основи;
 Рельєф суші;
 Гідрографія і гідротехнічні споруди;
 Населені пункти;
 Промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об’єкти;
 Дорожня мережа і дорожні споруди;
 Рослинний покрив і ґрунти;
 Політико-адміністративний устрій, огорожі і окремі природні явища
та об’єкти;

Роботи складаються з наступних етапів:
По-перше, групуються аркуші масштабу 1:50 000 по 4 відповідно до
їх розміщення на аркуші масштабу 1:100 000, тобто в одну єдину базу
зливається 4 аркуша.
По-друге, перевіряється коректність перенесення даних до нової бази
(іноді об’єкти з одного шару можуть потрапити до іншого).
По-третє, проводиться перевірка коректного відображення
об’єктного складу карти, відповідно до еталонного.
По-четверте, проводиться перевірка відповідності кодування
анотацій об’єктів (підписи) у базі до кодування серверу, якщо було
виявлено розбіжність – привести до анотації вихідної бази до еталону
сервера.
Також слід зазначити, що раніше для кожного шару карти був свій
шар з анотаціями, але за результатами проведеного аналізу виявилося, що
така кількість шарів з анотаціями є надлишковою, тому було проведено
оптимізацію, деякі з шарів об’єднали (для зменшення загальної кількості
шарів на карті без втрати функціоналу і наповнення).
По-п’яте, проводиться перевірка анотацій на предмет накладення на
об’єкти того ж кольору, що і сама анотація чи з рамкою (чорний з чорним,
синій з синім тощо), оскільки при підготовці ЦКІ до поміщення на сервері
не використовуються так звані «маски», які закривають самі об’єкти, тому
«очищати» карту доводиться самостійно у ручному режимі.
Висновки
За результатами підготовленої кваліфікаційної роботи магістра було:
Досліджено створення та оновлення спеціалізованих геопросторових
даних, опрацьовані керівні документи на основі яких виконується
оновлення геопорталу ЗСУ.
Опановано на практиці процеси створення, оновлення, а також
роботи з геопросторовими даними для геопорталу ЗСУ.
Створено та підготовлено для розміщення на геопорталі ЗСУ
геопросторові дані масштабу 1:50 000.
Написання кваліфікаційної роботи на другому рівні вищої освіти дало
змогу закріпити та поглибити наступні компетентності: Здатність до
адаптації і дії в новій ситуації (К01) – під час роботи на території військової
частини; Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня (К03) - під час роботи в колективі військової частини;
Здатність розробляти та управляти картографічними та ГІС-проектами
(К07) – під час безпосереднього виконання ГІС-проектів військового
призначення. Загальні компетентності; Здатність застосовувати знання і
необхідні практичні навички з планування, організації, мотивування,
контролю та регулювання діяльності профільних підприємств і установ
(К12); Вміння проектувати, планувати і проводити наукові дослідження,

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове
впровадження у виробництво, писати наукові роботи (К14); Вміння
формулювати задачі картографічного і геоінформаційного моделювання,
створювати моделіоб’єктів і процесів у геосферах та їхніх компонентах із
використанням актуальних сучасних методів і технологій (К17) - Спеціальні
(фахові) компетентності. Проведене науково-практичне дослідження та
реалізована практична компонента роботи підтвердили, що результати
навчання на освітньо-науковій програмі «Картографія та ГІС»
забезпечують отримання всіх зазначених у програмі програмних
результатів навчання.
Рецензент – заступник командира військової частини А3796 головний
технолог підполковник Кравченко О.М.
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КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ РЕГІОНУ
(НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Вступ.
Зафіксована та певним чином оброблена географічна інформація стосовно
екологічних проблем території, що виникають на основі функціонування
різноманітних економічних процесів у її межах формує поняття екологоекономічної ситуації регіону, дослідження якої можливе з використанням різних
методів.
Одним із достатньо поширених і найбільш ефективних методів для
вивчення явищ просторового характеру розподілу тривалий час виступає
картографічний, який дозволяє шляхом картографічного моделювання
проводити еколого-економічні дослідження більш раціонально, плануючи
природоохоронну
діяльність
і
здійснюючи
екологічно
безпечне
природокористування. З цих позицій обрана тема є актуальною.
Вибір Дніпропетровської області як модельної території для
картографування еколого-економічної ситуації пояснюється тим, що даний
регіон є одним із провідних в Україні щодо потужності промислового
потенціалу, розвитку сільськогосподарського виробництва, транспорту, зв’язку,
а також багатий на природні ресурси, зокрема, викопні корисні копалини. Тому
дослідження еколого-економічної ситуації даного регіону шляхом її
картографічного моделювання підтверджує його значущість.
Метою даної роботи є розроблення картографічних моделей екологоекономічної ситуації Дніпропетровської області сучасними засобами
геоінформаційного картографування.
Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких завдань:
 вивчити досвід, охарактеризувати сучасний стан і виявити перспективні
напрями регіонального еколого-економічного картографування;
 обрати комплекс методологічних засобів геоінформаційного
картографічного моделювання еколого-економічної ситуації;
 виявити необхідні для картографічного моделювання екологоекономічної ситуації Дніпропетровської області групи інформаційних ресурсів
та шляхи їх перетворення до електронної бази даних геореляційної моделі та
інтеграції між собою;
 визначити показники картографування для відображення на тематичних
картах різних проявів еколого-економічної ситуації на території
Дніпропетровської області, обґрунтувавши тематику відповідної серії
картографічних моделей;

 застосувати алгоритм картографічного моделювання екологоекономічної ситуації регіону (для Дніпропетровської області), що базується на
функціоналі сучасних геопросторових інформаційних систем (ГІС);
 одержати та представити експериментальні зразки картографічних
моделей еколого-економічної ситуації Дніпропетровської області.
Об’єктом дослідження є еколого-економічна ситуація на території
Дніпропетровської області.
Предметом – картографічне моделювання еколого-економічної ситуації на
території Дніпропетровської області: принципи, алгоритми, прийоми, способи.
Методологію магістерської роботи склали обрані загальнонаукові та
спеціальні методи наукового дослідження. Метод аналізу та синтезу
використано для вивчення існуючого досвіду регіонального екологоекономічного картографування України. Інформаційний метод та метод
класифікації необхідні для виокремлення груп інформаційного забезпечення та
формування показників при створенні різних типів картографічних творів його
стану, динаміки та розвитку. Для систематизації первинних знань про об’єкт
дослідження у вигляді бази даних ГІС і її використання у алгоритмі розроблення
окремих карт застосовано кібернетичний метод. Метод картографічного
моделювання виступив дієвим засобом для безпосереднього створення на основі
функціоналу ГІС картографічних моделей еколого-економічної ситуації
Дніпропетровської області, які є наочними просторово-часовими і конкретнонауковими картографічними результатами її вивчення.
На усіх етапах дослідження застосовано системний підхід, який
розглядається у взаємопов’язаних аспектах через концептуальну основу
створення і використання розроблених картографічних творів екологоекономічної ситуації Дніпропетровської області, а також як науковий метод
реалізації можливостей комп’ютерних технологій.
Одержані
картографічні
моделі
еколого-економічної
ситуації
Дніпропетровської області мають важливе практичне значення щодо
можливостей їхнього застосування у поліпшенні природокористування в
зазначеному регіоні.
Викладення основного матеріалу.
Сучасне еколого-економічне картографування Дніпропетровської області
(як напрям регіонального геоекологічного картографування) базується на досвіді
розроблення таких творів, започаткованих у нашій країні для даного регіону у
1990-х роках. Такими є розроблені під науковим керівництвом Л. І. Зеленської
відповідно у 1995 та 1997 роках і видані атласи: “Екологічний атлас
Дніпропетровської області” (який включає 36 тематичних карт, згрупованих у 5
структурних блоків, що наочно відображують природні та антропогенні
передумови формування екологічного стану природного середовища); “Екологія
людини. Медико-екологічний атлас Дніпропетровської області” (є науководовідковим виданням, призначеним для вивчення стану здоров’я людини у
регіоні з підвищеним антропогенним навантаженням). Крім цього у 1998 році
було створено та видано комплексну стінну карту масштабу 1:400 000
“Экологическая карта Днепропетровской области” (автори Н. В. Шпак, А. Г.

Шапарь, Я. Я. Сердюк, И. В. Копылова, російською мовою), на якій за різними
одиницями картографування подано обсяги та структуру забруднення території
(у межах адміністративних районів), річкової мережі, атмосферного повітря (за
основними населеними пунктами).
Названі твори стали вагомою відправною точкою для формування
теоретичних основ та подальшого розвитку регіонального геоекологічного
картографування як проблемно-орієнтованого напряму тематичної картографії,
яке в сучасних умовах ефективне на основі використання функціональних
можливостей геоінформаційних систем і відповідних їм технологічних рішень та
розширене
перспективними
напрямами,
зокрема,
пов’язаними
із
картографуванням еколого-економічної ситуації.
Достовірність геоекологічного картографування традиційно залежить від
повноти різних груп інформаційних ресурсів. Уся їхня сукупність у залежності
від форми представлення логічно вписується до наступних груп: карти,
статистичні дані, аерокосмічні знімки, текстові матеріали. Зрозуміло, що
вирішення існуючих екологічних проблем уможливлює використання великих
обсягів інформації не лише щодо поточного стану об’єктів і територій
дослідження, але й даних за тривалий період спостережень. Указані завдання
вирішуються на основі зазначених груп інформаційного забезпечення. А ГІСтехнології дозволяють зовсім по-новому здійснювати реєстрацію, узагальнення,
перетворення, сприйняття інформації, що накопичується або залучається від
різних видів і форм інформаційних ресурсів.
Своєчасну, повну та достовірну інформацію можна одержувати при
безпосередньому спілкуванні з іншими фахівцями чи при опосередкованій
комунікації через засоби масової інформації або ж через інформаційні канали за
допомогою сучасних комп’ютерних мережних засобів.
Головне призначення загальногеографічної картографічної інформації –
слугувати географічною основою для створення тематичних карт (або окремих
їхніх шарів); тематичної картографічної інформації – для розуміння
географічних процесів, які відбуваються у навколишньому середовищі, як засіб
моніторингу та контролю за ними.
За допомогою статистичних даних, як зафіксованих характеристик
географічних процесів довкілля, формуються інформаційні масиви
атрибутивного характеру для одержання якісних і кількісних показників
картографування. При цьому основними суб’єктами статистичної екологічної
інформації є державні установи, виробничі комерційні компанії, а також
громадські
некомерційні
організації.
Зокрема,
інформаційну
базу
картографічного моделювання Дніпропетровської області склали інформаційні
масиви з екологічного паспорту Дніпропетровської області; регіональної
доповіді про стан навколишнього природного середовища у Дніпропетровській
області; статистичної служби ДТЕК.
Аерокосмічні знімки у цьому дослідженні можуть слугувати джерелом для
уточнення певних параметрів географічних процесів, які відбуваються у
довкіллі; або комбінуються з географічною основою, формуючи гібридну базову
карту для візуалізації показників картографування.

Текстові матеріали, хоч і вважаються допоміжними (наприклад, для
уточнення параметрів показників картографування), але при створенні
інтерактивних геоекологічних карт можуть виступати основними та
додатковими характеристиками, які розширюють функціонал умовних знаків
через спливаючі вікна.
Всі необхідні дані інтегровані до електронної бази даних геореляційної
моделі за усіма правилами програмного забезпечення ГІС.
Для відображення на тематичних картах різних проявів екологоекономічної ситуації на території Дніпропетровської області визначено
показники картографування, які дозволили обґрунтувавши тематику відповідної
серії картографічних моделей. Такими є: умови проживання населення (по
адміністративних одиницях); наявність небезпечних відходів (по районах, у
відносних показниках); найбільші забруднювачі навколишнього природного
середовища: (у місцях їх знаходження); забруднення атмосферного повітря (по
пунктах спостережень або розрахункові); найбільші місця складування відходів
(у місцях концентрації); ступінь забрудненості території від провадження
економічної діяльності (по адміністративних одиницях); еколого-економічний
потенціал території (по адміністративних одиницях). Це головні показники, які
сформують серію геоекологічних карт: загальна екологічна ситуація;
забрудненість природного середовища (за компонентами); техногенне
навантаження; еколого-економічна ситуація.
Методична схема картографічного моделювання еколого-економічної
ситуації Дніпропетровської області базується на функціональних можливостях
настільної ГІС ArcMap, у середовищі якої на основі тісної інформаційної
інтеграції між загальногеографічною і тематичною складовими створено
результат у вигляді картографічної моделі, що характеризує еколого-економічну
ситуацію регіону (рис. 1.)

Рис. 1. Еколого-економічна ситуація Дніпропетровської області.

Висновки.
У результаті виконання кваліфікаційної роботи магістра зроблені висновки:
1. Раніше створені картографічні твори геоекологічної тематики на
територію Дніпропетровської області стали теоретичним підґрунтям
регіонального геоекологічного картографування та відправною точкою для
подальших робіт, які визначають його сучасний стан як проблемноорієнтованого напряму тематичної картографії та виявленням перспективних
напрямів, зокрема, пов’язаних зі створенням інтерактивних карт.
2. Методологічна
модель
геоінформаційного
картографічного
моделювання еколого-економічної ситуації базується на сучасних
загальнонаукових та спеціальних методах наукового дослідження: системному,
аналізу та синтезу, інформаційному, класифікації, кібернетичному,
картографічного моделювання.
3. Для картографічного моделювання еколого-економічної ситуації
Дніпропетровської області застосовано усі групи інформаційних ресурсів за
формою представлення, які сформували електронну базу даних геореляційної
моделі: картографічні, статистичні, аерокосмічні, текстові, які інтегруються між
собою для досягнення результату геоекологічного картографування.
4. Показники картографування для відображення на тематичних картах
різних проявів еколого-економічної ситуації на території Дніпропетровської
області дали змогу обґрунтувати тематику відповідної серії картографічних
моделей.
5. Алгоритм картографічного моделювання еколого-економічної ситуації
Дніпропетровської області базується на функціоналі ГІС ArcMap.
6. Експериментальні зразки картографічних моделей еколого-економічної
ситуації Дніпропетровської області створені на основі аналітичних та
інтегральних показників, що дають цілісне представлення стану відповідного
явища.
Рецензент ̶ к.геогр.н., доц. Остроух. В.І.

УДК 528.94
Кузнєцов Олександр Юрійович,
студент другого (магістерського) РВО,
ОНП “Картографія та географічні інформаційні системи”.
Науковий керівник – к. геогр. н., доц. Остроух В. І.
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(НА ПРИКЛАДІ МАЛОГО АТЛАСУ СВІТУ)
Вступ.
Географічні карти і атласи є важливим засобом популяризації географічних
знань. Картографічні твори виходять друком, перш за все, як посібники для
вивчення географії та історії або як довідкові видання. Коло користувачів цієї
продукції охоплює вчених, педагогів, студентів, школярів або тих, хто просто
цікавиться подорожами. Вже давно визнано, що навіть найдокладніший
текстовий опис стає малозрозумілим і втрачає наочність без картографічного
супроводу.
Українська картографічна школа відома своїми напрацюваннями в
атласному картографуванні. За часи незалежності України підготовлено до
видання широкий спектр атласів, від Національного атласу до атласів
призначених для дошкільної освіти. Одними із достатньо поширених і найбільш
тиражованих є навчальні атласи. Дещо поступаються навчальним наклади
науково-довідкових або популярних атласів. Атлас, як цілісний твір, історично
складався поступово. Прийоми атласної картографії викристалізовувались в міру
розвитку картографії як науки, досягненні успіхів в загальногеографічному і
тематичному картографуванні країни і світу, підготовки атласів різного типу.
Актуальність даної теми полягає у тому, що, не дивлячись на комп’ютерні
технології, створення картографічних творів, проєктування атласів,
картоукладальні роботи, підготовка атласів до видання потребують додаткового
вивчення, аналізу і порівняння існуючих технологій.
Дане дослідження ґрунтується на досвіді створення популярного
довідкового атласу „Малий атлас світу”, який підготовлений до видання ДНВП
„Картографія”. Основні етапи магістерської роботи були сформовані під час
проходження виробничої практики на цьому підприємстві в редакції атласів та
карт світу.
Метою даної роботи є дослідження та аналіз сучасних картоукладальних та
картовидавничих робіт при створенні багатоаркушевих картографічних творів.
Для досягнення поставленої мети у роботі потрібно вирішити наступні
завдання:
− провести історичний аналіз атласного картографування;
− дослідити розвиток технологій картоукладання та видання карт;
− розглянути сутність, зміст і завдання проєктування та редагування
атласів на різних етапах їхнього створення;
− провести аналіз джерел вихідної інформації для створення карт та
атласів;

− порівняти та навести приклади картоукладальних робіт для створення
багатоаркушевих картографічних творів, на прикладі „Малого атласу світу”;
− укласти та навести приклади оформлення карт та довідкової інформації
„Малого атласу світу”.
Об’єктом дослідження виступають сучасні технології при створенні
багатоаркушевих картографічних творів.
Предметом дослідження є науково-практичні засади обґрунтування
розробки та створення багатоаркушевих картографічних творів.
Для досягнення мети даної роботи були використанні такі методи та
прийоми: історичного аналізу (для вивчення досвіду атласного
картографування); системний підхід та структурно-графічне моделювання (при
визначенні основних вимог для розробки атласів та визначенні їх змісту); графоаналітичні прийоми та технічні методи обробки інформації (при укладанні
окремих електронних карт та довідкової інформації атласу).
Підготовка довідкового атласу „Малий атлас світу” має важливе практичне
значення, адже він є досить популярним на ринку картографічної продукції і
певним чином виконує навчальну функцію.
Викладення основного матеріалу.
Атлас як систематизоване зібрання карт, об’єднаних загальною програмою
в єдиний, цілісний картографічний твір, є своєрідною енциклопедією знань про
територію, що відображена на його картах, обсяг і змістове наповнення яких
залежить перш за все від призначення атласу. Карти атласу тематично ув’язані
між собою та доповнюють одна одну. Для карт атласу характерний єдиний набір
проекцій і масштабів, які у більшості мають кратне співвідношення, що
полегшує співставлення різних карт. На картах атласу застосовують однакові
прийоми генералізації змісту, єдині системи умовних позначень, способи
зображення та кольорового оформлення.
З кінця 1990-х рр. в Україні відбувається перехід картографічного
виробництва на комп’ютерні технології, впровадження геоінформаційного
картографування. В Україні продовжуються роботи зі створення
загальногеографічних карт, розвивається геологічне картографування. У 1998 р.
було видано „Атлас родовищ нафти і газу” у 6 томах, а згодом комплект карт та
атлас з геології корисних копалин України (2000, 2001).
Загострення екологічної ситуації спричинило появу карт нової тематики, на
яких відбито стан забруднення природного середовища, у тому числі окремими
радіонуклідами. У 1996 р. побачив світ „Атлас Чорнобильської зони
відчуження”, в якому вміщено карти моніторингу території, що постраждала
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Вже 1996 р. видається комплексний атлас „Україна”, у 1999 р. – „Атлас
світу” (перший україномовний). Новим за тематикою є науково-дослідний атлас
„Україна та інвестиційна діяльність” (2003). У 2004-2005 рр. побачили світ
оновлені за змістом загальногеографічний та комплексний атласи України. У
2011 році атласне картографування продовжили такі україномовні видання як
„Туристичне намисто України” та „Атлас світу для всієї родини”. У 2012 р. світ
побачив видання „Львів. Комплексний атлас”, у 2020 році „Географічний атлас”.

Певні здобутки є у картографічному висвітленні окремих питань
української історії. Так, сприяє пробудженню інтересу до минулого атлас
„Україна на стародавніх картах” (2004, 2006).
З 1998 р. щорічно друкується „Атлас Києва” з картами масштабу 1: 12 000
та 1:6 000 (для центру міста). У 2006 р. віддруковано „Київ. Космофотоатлас” за
матеріалами космічного знімання (масштаб карт 1: 7 000 та 1: 3 500). Продовжує
атласне картографування міст видання „Київ. Атлас туриста” з картами
масштабу 1: 20 000 (2011).
У 2009-2010 рр. видаються: атлас репродукцій західноєвропейських карт
„Україна на стародавніх картах. Середина XVII – друга половина XVIII ст.”
(друге видання), цікавий для вивчення історії картографування українських
теренів; ілюстрований комплексний атлас „Знайомтесь. Україна”, призначений
для охочих подорожувати Україною та всіх, хто цікавиться Україною як
сучасною європейською державою; атлас „Моя Україна” для дітей дошкільного
віку та початкової школи; „Довідковий атлас світу” за сучасними
картографічними і літературними джерелами і подібний за змістом „Атлас
вчителя”. Дещо раніше видано перекладені з англійської „Історія світу. Атлас”
та „Ілюстрований атлас для дітей”.
У перші роки XXI ст. видаються також атласи автошляхів для автотуристів
і туристів. Багато уваги приділяється навчальним картам і атласам. З 1991 року
продовжується створення навчальних і навчально-довідкових атласів з географії
і історії для загальноосвітньої школи, а також для дітей дошкільного віку. Новим
видом картографічної продукції є електронні карти та атласи, в тому числі на
різноманітних електронних носіях. Розроблений Інститутом географії НАНУ,
друкований та електронний варіант Національного атласу побачив світ у 2007 р.
„Малий атлас світу” – довідкове картографічне видання, що вміщує
фізичні та тематичні карти. Атлас включає карти, що зображують світ у цілому,
карти частин світу та океанів. Карти атласу доповнюються довідковим текстовим
матеріалом, що поглиблює та розширює зміст карт.
Атлас складається з 64 сторінок, на 35 з них розміщуються карти, 1 сторінка
умовні позначення та скорочення, на інших – довідкові текстові матеріали. Карти
світу і частин світу (Європа, Азія, Північна Америка, Південна Америка,
Австралія та Океанія) представлені фізичними і політичними картами. Карти
океанів представлені фізичними картами. Окремою картою показані годинні
пояси. Довідкова інформація атласу: країни світу, країни світу за площею,
найбільші міста світу, найбільші агломерації світу, найвищі гори світу, найдовші
річки світу, найбільші озера, найбільші пустелі, найбільші водоспади, Світовий
океан (найбільші моря).
Карти світу атласу представлені у масштабах 1:115 000 000, 1:200 000, карти
частин світу – від 1:20 000 000 до 1:45 000 000. Карти океанів – 1:35 000 000, 1:60
000 000, 1:80 000 000, 1:90 000 000.
У загальному вигляді проєктування атласу проходить ті ж етапи, що і
створення будь-якої карти, а саме: проєктування, укладання, підготовка до
видання і видання. Всі етапи проходять наскрізне редагування. Але оскільки
атласи – найбільш складні картографічні твори системного типу, що поєднують

серії карт певної території і тематики, для вирішення певних завдань загальні
етапи роботи над картами значно видозмінюються і ускладнюються. При цьому
питома вага і значення етапу проєктування зростає. Крім того, на цьому етапі
роботи встановлюються і матеріальні витрати на створення картографічного
твору. Етап проектування атласу включає: формування колективу, що працює
над створенням атласу; написання розгорнутої програми атласу; визначення
внутрішнього і зовнішнього оформлення атласу.
Джерела
для
створення
атласу
займають
значну
частину
програми. Дається детальний перелік і аналіз картографічних, статистичних і
літературних джерел з оцінкою їх достовірності.
Для атласу, що проєктується, розробляються типові компонування сторінок
і розворотів з чіткими вказівками щодо розміщення заголовків карт, вигляду
рамок та території, що картографується в різних масштабах, карт-врізок,
додаткових даних і оснащення. Практична картографія володіє великим набором
прийомів підготовки компонування карт атласів. Важливо їх творчо застосувати
або модифікувати з таким розрахунком, щоб типових компоновок була
мінімальна кількість, але вони дозволяли розмістити в атласі карти запланованих
масштабів з дотриманням логічної послідовності. Програма і макет атласу
розглядаються і затверджуються Редакційної колегією підприємства. Надалі
вони є документами, обов'язковими для виконання при проведенні етапу
укладальних робіт.
Укладання дуже дрібномасштабних карт атласів вимагає розробки
особливих методів. Настільне використання дозволяє наситити карти атласів
максимальною інформацією. Але якщо в великих і середніх масштабах на
першому плані точність, то в дрібних – правдоподібність, а точніше це
відповідність сильно спрощеного зображення реальній місцевості. Виділення
головних обрисів місцевості та відображення провідних характеристик фізичної
поверхні – досить складна картографічна задача, яка була вирішена при
створенні „Малого атласу світу”. При генералізації берегової лінії
використовувалися різні прийоми генералізації: відбір характерних деталей за
розмірами (діаметри заток, довжина і ширина фіордів, проток тощо),
перебільшення дрібних деталей для підкреслення певних типів берегової лінії
(перебільшення розмірів заток, проток за рахунок виключених деталей),
використання позамасштабних умовних позначень (наприклад, точкових
островів тощо).
Основні картографічні роботи при створенні атласу. Укладання карт
відбувається за редакційними вказівками, де вказано основні картографічні
матеріали, які застосовуються для укладання, етапи робіт та роз’яснюється їх
правильне виконання. Редактор розробляє зміст карт, їх легенди, відбирає
додаткову інформацію (тексти, таблиці, малюнки, слайди). За редакційними
вказівками та макетом компонування сторінки, використовуючи розроблені
умовні позначення до карти, картограф-укладач проводить укладання оригіналу
у програмі Adobe Illustrator. Основи карт за необхідності перемасштабовуються.
Потім укладачем вони приводяться у відповідність до розроблених умовних
позначень: замінюються шрифти написів, генералізуються елементи змісту,

замінюється шкала висот і глибин пофарбування рельєфу за новим графіком
тонового оформлення.
Укладені карти оформлюються в компонуванні сторінки, на ній
розміщуються малюнки, слайди і тексти, таблиці і додаткові елементи карти.
Після укладання оригіналу карти його роздруковують на папері, проводиться
коректура (перевіряється та погоджується укладання карти по всіх елементах
карти). Виконується редакційний перегляд оригіналу карти, зауваження
виносяться редактором на поля сторінки та виправляються укладачем. Редактор
проводить також роботу по узгодженню карт атласу, яка полягає в дотриманні
єдиних підходів до представлення змісту карт і однорідності інформації на них,
правильності написання одних і тих підписів на різних картах атласу тощо.
Узгодження проводиться тоді, коли виправлені основні зауваження до карти.
Після редактора усі карти атласу переглядають відповідальний редактор атласу
та головний редактор підприємства.
Відбувається остаточне виправлення укладених оригіналів, карти
експортують у формат *.EPS та верстаються в програмі InDesign. Результат
роботи у форматі, необхідному для видання відправляється на поліграфічне
підприємство, яке буде друкувати атлас. Перші відбитки усіх друкованих
аркушів атласу направляються на підприємство для перевірки технічних
помилок (вірного суміщення кольорів, наявності елементів штрихування, тощо).
Відповідальний та технічний редактори атласу, головний редактор підприємства
затверджують плотерні виводи після остаточної їх перевірки. Завершується
процес видання на поліграфічному підприємстві друком накладу атласу.
Висновки.
У результаті написання кваліфікаційної роботи магістра зроблені наступні
висновки:
1. Детальний історичний аналіз атласного картографування та технологій
картоукладання і картовидання атласів показав, що ці технології постійно
удосконалювалися з появою певних технічних засобів. При створенні
картографічних творів сучасні картографічні роботи базуються на комп’ютерних
технологіях із залученням широкого спектру програмного забезпечення.
2. Окремої уваги заслуговує редакторська робота при проєктуванні
картографічного твору і відповідно на усіх етапах картографічних робіт. Тобто,
робота редактора при зміні технологій суттєвих змін не зазнала.
3. На прикладі „Малого атласу світу” проаналізовані основні
картографічні роботи з проєктування та укладання багатоаркушевих
картографічних творів.
4. Розглянуто специфіку укладання дрібномасштабних карт атласу, яка
доводить, що такий вид робіт потребує особливих методів і підходів до
генералізації географічної основи, на прикладі берегової лінії.
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СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНИХ КАРТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
УКРАЇНИ
Вступ.
Актуальність теми дослідження. Екологічне картографування є однією із
складових інформаційної системи екологічного менеджменту. Майже всі
екологічні проблеми мають просторовий характер та потребують відображення
за допомогою картографічних способів. Для спостереження за станом
навколишнього середовища та прогнозуванні розвитку процесів у ньому,
зазвичай необхідно брати до уваги ландшафтний або територіальний підхід,
оскільки саме ландшафти є територіальними системами, де виникає взаємодія
людини і природи.
Картографування екологічних проблем може відбуватись на основі різних
видів і типів екологічних карт, серед яких на особливу увагу сьогодні
заслуговують динамічні карти, які розробляються з використанням сучасного
програмного забезпечення. Перевага динамічних екологічних карт над
статичними в тому, що динамічні карти дають змогу отримати цілісне уявлення
щодо зміни положення, об’єму та гостроти досліджуваного явища чи проблеми
у часі та просторі. За допомогою однієї динамічної карти можна передати
інформацію за декілька десятків років, століть. Це спрощує сприйняття
інформації, дозволяє відобразити в одному динамічному творі декілька
статичних та збільшує швидкість перегляду інформації та зацікавленість
користувача.
Мета кваліфікаційної роботи полягає в досліджені екологічних проблем
України на основі створення динамічних карт із використання ГІС-технологій.
Для досягнення поставленої мети були окреслені наступні завдання:
- визначити можливості картографічного методу для представлення
екологічних проблем, що виникають у межах території України;
- обґрунтувати доцільність відображення екологічних проблем на
динамічних картографічних моделях;
- визначити групи необхідних інформаційних ресурсів та оцінити ступінь
їх придатності для динамічного представлення екологічних проблем України;
- сформулювати вимоги до програмного забезпечення щодо відображення
екологічних проблем на динамічних картографічних моделях;
- розробити авторську методичну схему створення динамічних карт
екологічних проблем засобами геоінформаційного картографування в інтеграції
з вузькофункціональними продуктами;
- представити результати картографування екологічних проблем України
на прикладі серії динамічних карт.

Об’єктом дослідження є екологічні проблеми України та їх представлення
за допомогою динамічних карт.
Предметом дослідження є науково-практичні засоби створення динамічних
карт екологічних проблем України.
Теоретичну та методологічну основу екологічного картографування
становлять сучасні уявлення про екологічні проблеми як територіальну
сукупність живих організмів та забруднювачів навколишнього середовища, про
картографічні дослідження складних об’єктів, підходи та методи їх
картографування.
Викладення основного матеріалу.
В Україні екологічне картографування зародилося в 1970-1980-х роках у
сфері охорони навколишнього середовища. Ідея цього картографування полягає
в отримані та відображені просторової інформації про реакцію природних систем
на антропогенний вплив. Найбільшу зацікавленість у фахівців та користувачів,
звичайно викликають порівняльні характеристики територіальних одиниць за
комфортністю проживання, також карти, які враховують гігієнічні та економічні
оцінки. Така інформація має великий вплив на вартість житла та земельних
ділянок, тому є й велика відповідальність за складання та видання карт, та їх
достовірність.
Екологічне картографування - наука про методи, якими можливо збирати,
аналізувати та картографувати інформацію про стан середовища проживання
людини та інших живих видів (тобто її, екологічний статус).
Переважна більшість тематичної картографії, як і екологічної,
є дисциплінами на стику наук, що мають специфічні комплексні єдності, в
даному випадку - це екологічні методи та територіальні інтерпретації для
отримання екологічних даних, а також загальні картографічні прийоми для
географічно правильного відтворення інформації.
На даному етапі розвитку нашої країни були виділені такі основні екологічні
проблеми (за досліджуваними офіційними та іншими відкритими даними):
− зміна клімату;
− забруднення атмосферного повітря;
− проблеми водних ресурсів;
− проблеми деградації та забруднення ґрунтів;
− проблеми, пов’язані з експлуатацією надр;
− проблеми збереження біорізноманіття;
− проблеми поводження з відходами.
Картографування екологічних проблем вважається досить важким
процесом, насамперед при досліджені критичних екологічних ситуацій. Для
цього необхідний збір та узагальнення великої кількості картографічного
матеріалу. Загалом у розроблені карт стану довкілля виділяють п’ять етапів:
1. Визначення предмета оцінки картографування та обсягу дослідження;
2. Формулювання цілі (постановка завдання, вибір критеріїв оцінки);
3. Територіальні рамки, територіальні одиниці (окремі підрозділи,
проблемні зони), визначення «жорстких» територіальних рамок;

4. Оцінка (оцінка визначених територіальних одиниць за ознаками даного
предмета), розроблення шкал оцінки, оцінювання;
5. Розроблення картографічної моделі, системи вивісок, дизайн легенди,
текст ілюстрації тощо.
В більшості випадків для відображення на динамічних картах екологічних
проблем застосовуються способи картографічного зображення, які є подібними
до способів традиційної картографії, але при проектуванні динамічних способів
зображення було використано сучасні способи передачі даних, що враховували
динамічні властивості для їх передачі.
Найчастіше використовуються такі прийоми у способах картографування на
динамічних екологічних картах: зміна кольору якісного фону та площинних
форм, динамічні ізолінії, динамічні лінійні знаки, динамічні картограми і
картодіаграми, ареали, спосіб динамічних значків. Рідше використовують:
точковий спосіб, динаміку ліній руху та динамічні локалізовані діаграми. Також,
теоретично можливе використання кількісного фону, але властивості об’єктів
відображення екологічного картографування не сприяють вживанню даного
способу.
Розроблення анімованої карти, як правило, складається з трьох умовних
етапів, включаючи підготовчий, на якому визначається тема, мета, зміст та
призначення карти, створюється своєрідна програма карти та макет компоновки
карти. На першому етапі процесу створення карт відбувається робота в
програмному забезпеченні ArcGIS виконується остаточне оформлення елементів
майбутньої карти без зміщень. Другий етап містить підготовку всіх даних, які
будуть використані для створення анімованих карт та обирання таймінгу для
найкращого сприйняття Gif-карти.
Висновки.
Дослідивши основні аспекти екологічної картографії, можна зробити
висновок, що вона є важливою галуззю сучасної картографії в Україні та світі.
На основі екологічної карти приймається загальна оцінка та аналіз відповідних
територіальних комплексів регіонального чи загальнодержавного значення та
ухвалюються рішення. Ось чому важливо і необхідно забезпечити ефективні
інструменти для такого типу відображення для збору, оброблення та
відображення інформації у вигляді карт. Такими інструментами є географічні
інформаційні системи, які дозволяють створювати карти точними, досить
простими у читанні та зрозумілими.
Завдяки своїм можливостям ГІС не обмежується якимось одним етапом
створення карти, а фактично є інструментом для всього циклу створення та
підготовки карт навколишнього середовища до публікації. Завдяки
різноманітним інструментам і методам відображення інформації про місцевість
ГІС надає широкий спектр можливостей відображення певних даних на карті,
повністю підтверджуючи твердження, що карта є моделлю місцевості та її
відображенням. Розвиток еколого-географічної картографії за допомогою ГІС є
важливим кроком у створенні системи прийняття управлінських рішень.
Надання інформації у вигляді динамічних карт полегшує сприйняття карти
та самої інформації на ній, дає змогу зобразити та більш наочно передати

тенденції зміни явищ, що досліджуються у будь-яких проміжках часу. При
цьому сама інформація залишається наочною та зрозумілою для користувача, що
спрощує читання карти. У процесі роботи :
− висвітлено
теоретичні
аспекти
екологічного-картографування,
здійснено огляд спеціальної термінології, та історії виникнення даного напряму
картографії;
− виділено актуальні екологічні проблеми, які характерні для території
України, а також досліджено поняття про екологічне картографування та
з’ясовано його зв’язок з картографуванням;
− проаналізовано існуючі карти екологічних проблем українського
видання та закордонного на актуальні екологічні проблеми України;
− обґрунтовано доцільність відображення екологічних проблем на
динамічних картографічних моделях;
− розглянуто вимоги до створення динамічних екологічних карт та до
динамічного представлення екологічних даних за допомогою комп'ютерних
технологій;
− розроблено алгоритм створення динамічних карт екологічних проблем
методами геоінформаційного картографування та створено серію динамічних
карт екологічних проблем території України: “Викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (з 2010 по 2020 рік)”;
“Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти (з 2010 по 2020
рік)”; “Рівень розораності земельного фонду України (з 2010 по 2020 рік)”;
“Площа загибелі лісових насаджень України (з 2010 по 2020 рік)”; “Загальний
обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів
за регіонами (з 2010 по 2020 рік)”. Дані карти забезпечують візуалізацію наявних
екологічних проблем, та їх зміну з плином часу та місць регіону.
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