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Вступ. 

Актуальність обраної теми дослідження. 

Київ – столиця та найбільше місто України. Це великий мегаполіс, 

населення якого складає близько 3 млн. осіб. Однак у великих містах є проблеми 

з екологією. Особливо це стосується якості атмосферного повітря. Основне 

джерело забруднення, а саме 85% – це транспорт, решта (15%) – припадає на 

промислові підприємства. Періодично виникають лісові пожежі, що також 

впливає на стан повітря у Києві. За багатьма даними Київ входить до переліку 

двадцяти міст світу з найбільш забрудненим повітрям. 

Тема забруднення атмосферного повітря у Києві наразі важлива як ніколи, 

оскільки величезна кількість автомобілів, які щоденно курсують вулицями і 

магістралями міста, забруднюють своїми викидами атмосферу. Це, а також 

ворожі злочини проти довкілля дуже негативно впливає не лише на екосистему 

міста та прилеглих територій, але й на імунітет населення, оскільки може 

призводити до різних захворювань. 

Представлення розподілу показників забруднення повітря по території міста 

Києва на різні проміжки часу, їхньої структури та динаміки тривалий час 

відбувається досить ефективно за допомогою картографічного методу та різних 

типів моніторингових карт, створення / використання яких для дослідження 

цього явища визначає актуальність теми роботи. 

Мета роботи – оцінити рівень забруднення атмосферного повітря у місті 

Києві на основі системи моніторингових картографічних моделей. 

Основні завдання: 

̶ охарактеризувати можливості картографічного методу для 

картографування швидкозмінних у часі явищ площинного характеру поширення, 

що фіксуються у конкретних пунктах спостереження або розраховуються на 

основі недостатності даних; 

̶ сформулювати вимоги до моніторингових карт: сутність, призначення, 

типи, показники картографування, одиниці картографування, графічні змінні 

(зображувальні засоби), способи картографічного зображення; 

̶ обґрунтувати застосування різнофункціональних програмних засобів для 

реалізації принципів картографічного моніторингу забруднення повітря у місті 

Києві; 

̶ створити експериментальні зразки моніторингових картографічних 



моделей забруднення атмосферного повітря у місті Києві на основі алгоритму 

картографування; 

̶ визначити напрями застосування створених моніторингових карт і 

доступність до них різних груп користувачів. 

Об’єкт дослідження: явище забруднення атмосферного повітря території 

міста Києва. 

Предмет дослідження: інструментарій створення моніторингових карт 

забруднення атмосферного повітря території міста Києва. 

Методологія. Методи. Використані матеріали. Методологію 

кваліфікаційної роботи бакалавра склали обрані загальні та спеціальні методи 

дослідження. До переліку загальних методів увійшли методи: спостереження, 

порівняння, вимірювання, аналізу та синтезу, моделювання. По суті цей перелік 

сформований з емпіричних та емпірико-теоретичних методів, які в цілому 

характеризують процес одержання інформації про забруднення атмосферного 

повітря на пунктах (точках) спостереження, розташованих у місті Києві через 

порівняння, вимірювання (шляхом приведення одержаних даних до 

змодельованих показників картографування). Картографічний метод, що 

реалізований засобами геоінформаційного картографування, дає змогу 

створювати різні типи карт забруднення атмосферного повітря у місті Києві та 

проводити подальші дослідження за ними. 

Робота базується на загальнодоступних матеріалах мережі Інтернет (дані 

сайтів: Saveecobot (https://www.saveecobot.com), World’s Air Pollution 

(https://www.waqi.info), IQAir (https://www.iqair.com/), AirNow 

(https://www.airnov.gov)) і на використаних останніх публікаціях українських 

авторів стосовно обраної теми кваліфікаційної роботи бакалавра: Е. Л. 

Бондаренка, О. Ю. Яценко, М. О. Кирилюка та ряду інших. 

Наукове та практичне значення результатів. Одержані результати у 

картографічній формі у вигляді моніторингових карт, мають важливе значення 

для вирішення проблем забруднення повітря міста Києва, оскільки наочно 

демонструють розподіл, структуру та зміну показника картографування. 

Викладення основного матеріалу. 

Забруднення атмосферного повітря території, що визначає його якість за 

різними критеріями та сформованими у результаті обчислень показниками 

відноситься до швидкозмінних явищ площинного характеру поширення, 

оскільки фіксується на визначені моменти часу в різних пунктах спостереження, 

розташованих у межах конкретної території, а також у транскордонній зоні. У 

випадку недостатності пунктів спостереження за якістю атмосферного повітря 

його фіксація по території здійснюється на основі використання засобів 

математичного моделювання. 

Відображення зафіксованих та / або розрахованих показників забруднення 

атмосферного повітря території найбільш оптимально, ефективно та раціонально 

за допомогою картографічного методу, який на всіх етапах створення / 

https://www.saveecobot.com/
https://www.waqi.info/
https://www.iqair.com/
https://www.airnov.gov/


використання карт у повній мірі існуючими прийомами дозволяє представлення 

швидкозмінних явищ площинного характеру поширення.  

Результатом візуалізації обумовлених явищ виступають моніторингові 

карти як різнотипні тематичні картографічні моделі, що на певний момент часу 

показують стан явища забруднення атмосферного повітря з розподілом по 

території, його динаміку, структуру та призначені для здійснення оцінки, 

виявлення індикаційних характеристик, формування рекомендацій та прогнозів 

розвитку явища.  

Зміст і призначення моніторингових карт забруднення атмосферного 

повітря логічно визначають їхні традиційні типи, виділені у теорії картографії за 

функціональними характеристиками, згідно з чим вони можуть бути: 

констатаційними (такі карти відображають (констатують) первинні показники 

картографування забруднення атмосферного повітря, що є актуальні за часом та 

зафіксовані у пунктах спостереження або розраховані (екстрапольовані по 

території) при недостатній кількості таких пунктів); оціночними (дають первинну 

оцінку явища на основі перекласифікації показників, їх усереднення, зважування 

тощо); індикаційними (містять взаємозв’язок з показниками картографування, 

від яких суттєво може залежати розвиток явища забруднення атмосферного 

повітря по території); рекомендаційними (дають вторинну оцінку розвитку 

явища щодо можливих рекомендацій з покращення екостану території 

картографування); прогнозними (формують різночасові прогнози з екостану 

території). 

Якщо у процесі картографування забруднення атмосферного повітря 

території стоїть обмежене коло задач, для їх вирішення можуть створюватись 

лише окремі з приведеного повного переліку типи картографічних моделей, 

наприклад, лише констатаційні та оціночні. Цього на перших етапах уже може 

бути достатньо для розуміння необхідної сутності досліджуваного явища. 

Основними первинними показниками картографування є індекси якості 

атмосферного повітря (РМ 2.5 нм та РМ 10 нм), структура основних 

забруднювачів (за хімічними сполуками: оксид вуглецю, оксиди азоту, діоксид 

сірки, важкі метали та їхні оксиди, альдегіди, вуглеводні, аміак, атмосферний 

пил), що фіксуються (розраховуються) за пунктами спостережень, яких у місті 

Києві станом на поточний момент близько 400, але лише половина з них є 

працюючими, що в цілому достатньо для одержання адекватного представлення 

про якість повітря у його межах. 

Визначені типи карт зіставляються з одиницями картографування, за якими 

воно здійснюється. Для констатаційних та оціночних карт ними є пункти 

спостереження за неперервними явищами (моніторингові станції), для 

індикаційних – аналогічні пункти (для порівнянності), також можуть бути 

відмінні від них (наприклад, території за науковою класифікацією). Одиницями 

картографування на рекомендаційних і прогнозних картах можуть виступати: 

сітка квадратів певного розміру, що охоплює певну площу території; 



адміністративні межі. Хоча останні для явища забруднення атмосферного 

повітря є досить умовними, оскільки явища природного характеру поширення 

досить важко привʼязати до адміністративних кордонів. 

Застосування комбінації графічних змінних (як статичних, так і анімації) 

для представлення показників картографування здійснюється через способи 

картографічного зображення. На констатаційних картах для показу величини та 

структури забруднення атмосферного повітря використовуються локалізовані 

діаграми, на оціночних – ізолінії з пошаровим розфарбуванням із застосуванням 

усталеної неперервної безінтервальної шкали, у якій рівень забруднення 

співвідноситься із певними відтінками кольору: зеленого (індекс якості повітря 

знаходиться у межах 0–50, стан атмосферного повітря добрий); жовтого (50–100, 

прийнятний); оранжевого (100–150, задовільний для чутливих груп); червоного 

(150–200, нездоровий); фіолетового (200–300, дуже нездоровий); коричневого 

(понад 300, небезпечний). Зазначені способи, що доповнюються ареалами 

можуть використовуватись на індикаційних картах. На рекомендаційних і 

прогнозних раціонально використовувати спосіб кількісного фону. 

Реалізація алгоритму створення картографічних моделей можлива на основі 

використання програмних продуктів, які відносяться до багатофункціональних 

геопросторових інформаційних систем, а за умови необхідності використання 

більшої кількості алгоритмів інтерполяції кількісних показників забруднення 

атмосферного повітря – спеціалізоване програмне забезпечення. 

Алгоритм картографування забруднення атмосферного повітря на території 

міста Києва у середовищі ArcMap, що складається із послідовних етапів: 

одержання вихідних даних для картографування, вибору методу інтерполяції та 

встановлення необхідних його, віднесення одержаних результатів інтерполяції 

до територіальних одиниць (одиниць картографування), перевірка результатів 

картографування та їхня візуалізація,  дозволив створити експериментальні 

зразки моніторингових картографічних моделей забруднення повітря у місті 

Києві у вигляді оціночної (за усередненими показниками) та рекомендаційної 

карт. 

Основними напрямами застосування створених моніторингових карт, 

насамперед, є інформаційне забезпечення необхідних процесів 

природокористування та управління у різних галузях людської діяльності. 

Доступність до карт різних груп користувачів може бути здійснена шляхом 

можливості їхнього представлення у мережному середовищі, наприклад, через 

функціонал умовно-безкоштовної програми ArcGIS online. 

Висновки. 

Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра з оцінки рівня забруднення 

атмосферного повітря у місті Києві на основі системи моніторингових 

картографічних моделей дозволило зробити наступні висновки: 

1. Картографічний метод для представлення швидкозмінних у часі явищ 

площинного характеру поширення, що фіксуються у конкретних пунктах 



спостереження або розраховуються на основі недостатності даних дозволив у 

повній мірі сформулювати етапи розроблення моніторингових карт забруднення 

атмосферного повітря території міста Києва. 

2. Сформульовані вимоги до моніторингових карт, визначили їхню 

сутність, призначення, типи (за функціональністю: констатаційні, оціночні, 

індикаційні, рекомендаційні, прогнозні), показники картографування, одиниці 

картографування, графічні змінні (як статичні, так і динамічні) та способи 

картографічного зображення (локалізовані діаграми, ізолінії, ареали, кількісний 

фон). 

3. Для реалізації принципів картографічного моніторингу забруднення 

повітря у місті Києві доцільним є застосування різнофункціональних 

програмних засобів, зокрема, ArcMap, ArcGIS online. 

4. На основі алгоритму картографування створено експериментальні 

зразки моніторингових картографічних моделей забруднення атмосферного 

повітря у місті Києві. Ними стала оціночна та рекомендаційна карта якості 

атмосферного повітря по місту Києву за рівнями його забруднення (за індексом 

AQI PM 2.5 нм). 

5. Cтворені моніторингові карти, можуть використовуватись як 

інформаційне забезпечення необхідних процесів природокористування та 

управління у різних галузях людської діяльності. Доступність до карт різних 

груп користувачів може бути здійснена шляхом можливості їхнього 

представлення у мережному середовищі. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ НАВІГАЦІЙНИХ МОРСЬКИХ КАРТ 
 

Вступ. 

Актуальність дослідження. Морські навігаційні карти широко 

застосовуються на всіх етапах судноплавства, забезпечують безпечне 

судноводіння та надають оперативну інформацію користувачу щодо безпеки 

судноплавства. Морські навігаційні карти класифікуються на генеральні, 

подорожувальні, приватні, морські плани. Вони дають змогу досліджувати 

рельєф морського дна, ґрунти морського дна, зміни та знаходження навігаційних 

небезпек. Навігаційні морські карти почали використовувати ще в давнину, 

перші відомості датуються 1296 р., але в останні часи почали виробляти та 

широко використовувати електронні навігаційні карти в межах електронно-

картографічних інформаційних систем. Впровадження умов зображення та 

правил користування зумовили розвиток транспортного, військового та 

туристичного судноводіння. 

Завдяки вивченню маршрутів проходження, об’єктів навігації та розвитку 

високих технологій було досягнуто більш точної інформаційної моделі з 

уточненими даними. Вибір оптимального вигляду карти, управління 

маршрутами з точними далекомірними обчисленнями та висока якість 

інформацій про порти, яхтклуби, бухти для якірної стоянки, місця відпочинку, 

повний гід для використання карти та системи безпеки людей які знаходяться на 

борту судна, надали поштовх до більш масового використання даного 

обладнання. Найбільш популярною та високотехнологічною системою 

програмного забезпечення навігаційними картами є італійський виробник 

Navionics. Вони пропонують карти як для спеціальних обладнань так і для 

смартфонів та комп’ютерів. Унікальність технологій, які з кожним роком додає 

в свої карти компанія, гарантують правильну побудову власного маршруту та 

карти. Надання інформації про глибини, силу та напрям вітру, погодних умов 

задають безпечне та комфортне пересування. Наприклад створення в онлайн-

режимі  точної батіметричної HD карти з ізобатами до 0,5 метра прибрало 

проблему величезної витрати часу та сил для цього процесу. Адже обов’язковим 

було виконання перевірки, об’єднання в базу, корекції припливів та відливів, 

оновлення карт водойм і лише після цього з’являлася можливість вийти на воду 

з новими даними із урахуванням минулого виходу. З новою картою, завдяки 

сембіозу картплоттера та ехолота увесь цей процес займає декілька хвилин. 

Варто зазначити, що  гідрографічні дослідження надають змогу отримання 

великої кількості даних для інформаційної бази морських навігаційних карт. 

Таких як, визначення загального рельєфу дна, встановлення характеру і місце 



 

 

знаходження навігаційних небезпек, визначення положення основного 

додаткового судових ходів та місць якірних стоянок, причалів пристаней, 

визначення характеру переформування рельєфу дна й берегів, перевірка 

наявності і стану засобів навігаційного обладнання та визначення їх 

місцезнаходження. 

Об’єктом дослідження є навігаційна морська карта.   

Предметом дослідження є методи та способи відображення 

картографічної інформації навігаційних карт на сучасних картплоттерах. 

Метою кваліфікаційної роботи є аналіз та прикладна апробація 

програмного забезпечення навігаційної карти на різних обладнаннях та  

картплоттерах.  

Для досягнення поставленої мети визначені завдання: 

1) дослідити тенденції розвитку навігаційних морських карт та технологій їх 

використання в судноплавстві; 

2) проаналізувати сучасні електронні морські навігаційні карти різних 

виробників;  

3) скласти порівнювальну характеристику картплоттерів компанії Raymarine 

та компанії Garmin різних років випуску;  

4) провести апробацію програмного забезпечення для прокладання 

маршрутів, використання умовних знаків для особливих міток, 

застосування автопілота з урахуванням маршруту на карті, вимірювання 

глибин тощо. 

У дослідженні було використано такі методи: метод аналізу - при 

дослідженні інструкції з користування, наукових публікацій та сучасних статей; 

картографічний метод - при аналізі різнофункціональних навігаційних карт 

однієї території; експериментальний метод - при використанні налаштувань 

навігаційної карти для автопілота судна, маршрутизатору та ін. 

Виклад основного матеріалу. До змісту морських навігаційних карт 

входить багато параметрів, кожен з яких має свою точність для гарантування 

безпеки судна, наприклад, зображення берегів включає всі їх можливі стани - 

піщані, небезпечні, висохлі, кам’янисті. Рельєф морського дна має найбільше 

значення для морської навігації, оскільки має характерні й небезпечні 

підвищення дна для загрожує просуванню суден. На морських навігаційних 

картах відображають підводний рельєф одночасно двома способами - ізобатами 

та відмітками глибин. Відображення припливів та відпливів присутнє на дуже 

вдосконалених картах. Навігаційні небезпеки на карті показуються абсолютно 

всі, включаючи штучні. Цей список доповнюють затонулі судна, риболовні 

заколи, підводні частини зруйнованих гідротехнічних споруд, рекомендовані 

фарватери. Дані таких об’єктів наносяться з прискіпливою точністю для 

налагодження безпечного плавання, входу та виходу з портів різних видів суден. 

Також такі умовні знаки можливо наносити самому на карту. Зображення 

постійних і тимчасових течій подається із зазначенням швидкості руху. З 

рослинності показано водорості та інша рослинність, яка може створювати 

небезпеку для плавання суден. Подаються райони нечистого ґрунту. З високою 

точністю на карті відображено різного виду маяки: з коловим та секторним 



 

 

освітленням, колове освітлення зі змінним вогнем, окремі вогні. З плавучих 

об’єктів зображено: плавучі маяки, буї, віхи. Подано на карті засоби туманних 

сигналів та берегова сигналізація. Відображується на картах інфраструктура 

морських портів із даними для зв’язку, зонами для можливості знаходження 

судна на якорі. Важливою особливістю морських навігаційних карт є постійна 

необхідність оновлення інформації -   оновлення карти пам’яті даних або онлайн 

підключення до інформації. 

Удосконалення технологічного процесу й автоматизація праці сприяла 

скороченню трудових, матеріальних та фінансових витрат. Картплоттер є одним 

із засобів використання навігаціцних технологій мореплавцями. Картплоттер є 

багатофункціональним дисплеєм з візуалізацією  картографічної інформації, які, 

без виключення, оснащені картографічним картриджем та  вбудованим або 

зовнішнім модулем GPS. Тип використаної картографічної інформації в 

картплоттері є основною відмінністю різних виробників. Частіше за все 

використовують програму Navionіcs, яка виготовляє та розробляє електронні 

карти для внутрішніх озер і річок та морських прибережних районів. Саме такі 

карти використовують більшість виробників навігаційного обладнання, 

наприклад Lowrance, Simrad, Raymarine, Garmin. Останні два буде порівняно у 

даній роботі. Але варто зазначити, що зараз багато виробників   адаптують своє 

обладнання під будь-який тип картографії. Технічне виконання також має свої 

особливості, виробники пропонують картплоттери зі стандартним набором 

команд, радар картплоттери, навігаційні комплекси, що складаються з 

розділених дисплея, процесора і блоку управління.  

Важливе значення має можливість спрощення судноплавства для капітана 

судна та оптимізація програмного забезпечення під користувача. Морські 

навігаційні карти мають потужний вплив на розвиток туристичного 

судноплавства, морської торгівлі, транспортних, вантажних перевезень, 

слідкування та контроль за морськими територіями. Розвиток новітніх 

технологій дає змогу забезпечити невеликі навігаційні екосистеми (модель 

розумного дому на воді) на кожному туристичному судні. Кожен із виробників 

має такі компоненти для покращення навігаційної роботи карти:  

 навігаційні компактні дисплеї, що показують глибини, напрям вітру, 

швидкість, курс судна, градусну шкалу, компас, місцезнаходження.  

 великі дисплеї із зображенням карти; 

 системи радарів для покращення умов за високого трафіку та 

скупчення небезпек і перешкод; 

 контролери або пульти, які з’єднані із системою рульового керування; 

 ехолоти, що допомагають створювати 3D модель морського дна.  

У роботі розглянуто морські умовні знаки та доцільність їх використання, 

способи зображення та читаність матеріалу. Здійснено оцінку трьох поколінь 

картплоттерів компанії Raymarine. Аналіз зображення та програмного 

забезпечення привів до таких висновків. Сильна сторона найстарішого 

картплоттера raymarine E80 – це якісна збірка обладнання та високий рівень 

захисту за військовим стандартом. У той же час менш інформативне та якісне 



 

 

зображення самої карти, менша кількість функцій та можливостей самого 

картплотера. Raymarine 12.1 є гібридною моделлю управління картою, тобто 

користування сенсором дисплею або джойстиком, що є дуже корисним при 

використанні обладнання на воді, адже в поганих погодних умовах є 

альтернативне управління. Недоліком цього картплоттера – є неможливість 

підключення до мережі інтернет та  використання інших видів карт. Новий 

картплоттер Raymarine axiom 9 має більш швидкий інтерфейс та можливість 

підключення до мережі інтернет, що дозволяє використовувати інші карти: 

навігаційні, метеорологічні, приливів та відпливів, карти морського дна. Дуже 

чітке зображення та збагачена інформаційна складова. Вдосконалена взаємодія 

із радаром та системою автопілоту, що гарантує більш безпечне пересування 

судна. Недолік картлоттера - гірша збірка обладнання, що призводить до 

зависання або відключення дисплею. Негібридна модель управління значно 

погіршує використання обладнання в поганих погодних умовах. Така стагнація 

присутня і на картплоттерах компанії Garmin. На мою думку нове обладнання 

повинно включати в себе функції найновішого картплотера, управління 

системою картплоттера Raymarine axiom 9 та збірку обладнання найстарішого 

картплотера з трьох обраних. 

Для апробації можливостей морської навігаційної карти було прокладено 

маршрут з порту приписки до основних доків головного порту міста Пула 

(Хорватія) з урахуванням усіх правил ведення судна. На даному шляху було 

використано функцію автопілоту який скерував рухи судна за картою з високою 

точністю, та відхилявся від маршруту в діапазоні до 1-3. Особливою міткою 

було обрано умовний знак Diving Zone для зображення місця в бухті якою 

користуються багато мешканців міста задля спортивних стрибків у воду зі скал 

та дайвінгом. Автопілот завжди сигналізує прибуття в такі точки з особливими 

мітками. Для освоєння морської навігаційної карти від компанії Navionics було 

використано відео курс на сайті компанії із повним гайдом управління та 

переліком усіх умовних знаків, що знадобляться для подальшого читання карти. 

Для аналізу більш старих карток пам’яті використано паперові інструкції.  

Висновки. У роботі розглянуто особливості розроблення морських 

навігаційних карт та практичне їх використання. Висвітлення можливостей 

приладів, що використовуються на суднах для туристичних маршрутів. На 

підставі проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 

1) сучасні тенденції розвитку навігаційних морських карт та технологій їх 

використання в судноплавстві дають змогу зручніше керувати судном, але мають 

низку недоліків в управлінні та збірці обладнання; 

2) збільшення кількості картографічної інформації дозволяють приймати 

правильні рішення для безпеки екіпажу;  

3) гідрографічні дослідження забезпечують динаміку розвитку і 

моделювання морських навігаційних карт; 

4) у результаті апробації доведено, що основні та додаткові датчики дають 

автопілоту змогу високоточно дотримуватись заданого маршруту на карті; 

5) навігаційне обладнання компанії Navionocs є найдосконалішими на даний  

час; 



 

 

6) картплоттери Raymarine є більш вдосконалішими ніж картплоттери  

Garmin. 
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КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ НА 
ОСНОВІ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ 

 

Актуальність теми. Моделювання, як загальнонауковий метод 
дослідження, застосовується в усіх галузях сучасної науки. Він дає змогу 
досліджувати складні матеріальні, соціально-економічні та природничі системи 
реального світу. В останні роки в картографії почали широко використовуватись 
нові форми моделювання, які підтримуються низкою досягнень, як у 
географічних науках, так і в сферах, що пов’язані із розвитком інформаційних 
технологій. Такі форми надали новий поштовх математико-картографічному 
моделюванню розвитку територій міст, як багатовимірному та багатоаспектному 
процесу, на основі застосування клітинних автоматів. Територіальний розвиток 
містобудівної системи за допомогою клітинних автоматів подається як 
дискретний в часі, динамічний в просторі та багатофакторний процес. 

Сьогодні, як в зарубіжній, так і вітчизняній літературі приділяється велика 
увага моделюванню територіального розвитку міст на основі клітинних 
автоматів. Так, у роботі [1] прогнозуються сценарії житлової забудови у 
приміських районах з метою зменшення кількості та тривалості автомобільних 
поїздок. Особливу увагу представляють дослідження моделювання розвитку 
міської території від виникнення міської забудови (фортеці) до сучасного міста, 
що надає можливість простежити в часі процеси просторового розвитку міських 
структур [1-3]. Науково-дослідний інститут систем знань (RIKS) з Нідерландів 
виконав математико-картографічне моделювання зростання території міста 
Сідней (Австралія) та моделювання сценаріїв зростання міста на основі різних 
варіантів планування [5]. Цікавою є робота [6], де на прикладі міста Ер-Ріяд 
(Саудівська Аравія) було отримано інструмент планування на основі клітинних 
автоматів, який мав можливість моделювання міського зростання. 

Короткий огляд літератури підтверджує перспективність та інноваційність 
даного підходу, заснованому на методах клітинних автоматів для 
картографічного моделювання територіального розвитку міст України. 

Метою кваліфікаційної роботи бакалавра є підвищення ефективності 
прийняття науково-обґрунтованих рішень з управління розвитком територій міст 
України. 

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені такі завдання: 
1. Проаналізувати стан та сучасні тенденції розвитку картографічного 

моделювання територіального розвитку міст за кордоном та в Україні.  
2. Розробити структуру просторової бази даних картографічного 

моделювання територіального розвитку міст України. 
3. Побудувати локальні функції переходів, які визначатимуть відносини між 

одиничними клітинними автоматами математико-картографічного моделювання 
територіального розвитку міст України. 



4. Розробити програмний додаток на мові програмування Python, який 
реалізує картографічне моделювання територіального розвитку міста Дніпро на 
основі клітинних автоматів. 

5. Провести апробацію результатів картографічного моделювання 
територіального розвитку міста Дніпро та впровадити розроблені інформаційні і 
отримані технологічні моделі в сучасні системи управління територіями та 
містобудівної діяльності. 

Об’єктом дослідження є територіальний простір містобудівної системи. 
Предметом дослідження є методи картографічного моделювання 

розвитку території містобудівної системи на основі клітинних автоматів. 
Для вирішення поставлених завдань використані наступні методи 

дослідження: системного аналізу – при визначенні мети та завдань 
картографічного моделювання територіального розвитку міст Україні; 
монографічний метод – при дослідженні сучасних наукових публікацій та 
методичної літератури щодо картографічного моделювання територіального 
розвитку міст в Україні та країнах світу; картографічний метод – при аналізі 
різночасових космічних знімків міста України; метод класичних клітинних 
автоматів – при побудові імітаційної моделі територіального розвитку міста 
Дніпро; методи геоінформатики – при побудові просторової бази даних та 
візуалізації результатів картографічного моделювання. 

В ході виконання кваліфікаційної роботи бакалавра були використані 
топографічні карти та різночасові космічні знімки міста Дніпро, просторова база 
даних міста Дніпро отримана на основі відкритих джерел OpenStreetMap. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання результатів кваліфікаційної роботи бакалавра: органами місцевого 
самоврядування – при складанні програм містобудівного моніторингу; органами 
виконавчої влади, які реалізують політику в сфері благоустрою населених 
пунктів; підприємствами, які надають послуги в галузі топографо-геодезичного 
та картографічного забезпечення територіального розвитку міст.  

Викладення основного матеріалу. 
Картографічне моделювання є не тільки методом дослідження, а й методом, 

який впливає на розвиток всієї картографії, переводячи її на більш високий 
щабель математизації та кібернетизації усіх процесів та засобів дослідження. 
Сучасне картографічне моделювання є досить розгалуженою системою 
взаємопов’язаних між собою видів моделювання. Структуру картографічного 
моделювання як системи та види математико-картографічного моделювання 
представлено в роботі згідно з дослідженням [6]. Математико-картографічне 
моделювання (МКМ) – це сфера моделювання, де використовуються властивості 
математичних та картографічних моделей в процесі аналізу-синтезу складної 
просторово-часової інформації. З метою підвищення ефективності 
прогнозування розвитку територій, як в Україні, так і за кордоном знайшли 
широке застосування методи клітинних автоматів (КА), як математичної основи 
побудови МКМ територіального розвитку [3, 5]. 

Під одиничним клітинним автоматом (ОКА) розуміється дискретний об’єкт, 
який має внутрішній стан, що змінюється в часі згідно з заданими локальними 



функціями переходів (ЛФП). Множини ЛФП отримують інформацію з 
урахуванням станів сусідніх ОКА. Формально автомат А може бути поданий, як 
множина станів S та множина ЛФП Т: 
                                                       А = (S, T)                                                           (1) 

ЛФП визначають стан ОКА А(St+1) на часовому кроці t+1 залежно від стану 
St (St, St+1∈ S) та вихідної інформації  It на часовому інтервалі t: 
                                                      T: (St, It)→ St + 1.                                                                               (2) 

ОКА дискретні в часі і можуть змінювати свій стан відповідно до 
заздалегідь визначених ЛФП, що залежать від внутрішньої (S) та зовнішньої (I) 
інформації. 

Найбільш імовірнісним підходом до розгляду хронологічної послідовності 
розширення міської території є врахування ландшафтних особливостей 
розташування міста. В роботі наведені вихідні картографічні дані для 
моделювання територіального розвитку території міста Дніпро, які отримані в 
результаті векторизації картографічної інформації та обробки різночасових 
космічних знімків засобами геоінформаційних технологій.  

Для реалізації МКМ територіального розвитку в програмному середовищі 
ArcGIS 10.2 розроблено просторову базу даних (ПБД). Структура ПБД включає 
такі базові набори об’єктів: NasPunkt, TransNetwork, Vodoimy, GeoAutomation та 
GeoRelationship. GeoAutomation діє як контейнер ОКА певного типу.  

GeoRelationship формує набір об’єктів, який 
полегшує визначення відносин між ОКА. ПБД 
налічує всього 15 відношень, з них 5 відношень 
використовуються безпосередньо для реалізації 
МКМ на основі застосування метода клітинних 
автоматів. 

Функціонування МКМ здійснюється у 
дискретній шкалі часу t = 0, 1, …, n та 
визначається ЛФП τ(n), що задає стан кожному 
ОКА структури на момент часу t з урахуванням 
станів всіх сусідніх йому автоматів (відповідно до 
шаблону сусідства Е.Ф.Мура, рис.1) на момент 

часу (t-1) [2, 4]. Кожен ОКА структури в будь-який дискретний t-момент часу 
може отримувати інформацію тільки від своїх безпосередніх сусідів, які 
визначаються індексом сусідства Е.Ф.Мура, і передавати інформацію про свій 
поточний стан лише цим ОКА. 

Такі правила зазвичай подаються у вигляді набору продукції "ЯКЩО-ТО", 
які за своєю суттю досить прості. Проте, сукупність таких простих конструкцій 
дозволяє моделювати складні процеси територіального розвитку міста. Для 
прикладу, два із 8 продукційних правил, які застосовуються в МКМ 
територіального розвитку міста Дніпро, наведено в таблиці 1.  

Для вирішення завдання МКМ територіального розвитку міста на основі 
застосування методів КА розроблено програмний продукт на високорівневій 
мові програмування загального призначення Python. 

 



Таблиця 1. Продукційні правила територіального розвитку міста Дніпро (приклад) 
Правило 1 

ЯКЩО в шаблоні сусідства Мура існує комірка з ознакою «земельна ділянка під 
забудову,  яка належить приміській зоні» 

 

ТО 

комірка з ознакою «земельна ділянка під забудову, яка належить приміській 
зоні», буде переведена у стан, який відповідає стану земельних ділянок з 
ознакою «міська територія» 

Правило 2 

ЯКЩО в шаблоні сусідства Мура існує комірка з ознакою «ділянка під забудову, яка 
належить приміській зоні» 

ТА в її сусідах є хоча б одна комірка  з ознакою «автомагістраль» 

 

ТО 
комірка з ознакою «ділянка під забудову, яка належить приміській зоні» буде 
переведена у стан, який відповідає стану земельних ділянок з ознакою «міська 
територія» 

 
Розроблений програмний продукт інтегрований в середовище ArcGIS 10.5 

та налічує 250 операторів. Загальний час моделювання складає 1 годину 45 
хвилин при умові використання 392 000 ОКА. Результати моделювання 
отримано на 578 ітерації. З урахуванням локальних правил 1-8, в роботі наведено 
сценарій територіального розвитку міста Дніпро. В результаті моделювання 
отримано сценарії розвитку міста на найближчі 5 та 10 років. Зростання площі 
територіального розвитку міста Дніпро за 5 років може складати 72 км2 та за 
наступні 10 років – 112 км2. Всього розширення міської території, що 
прогнозується, складає 184 км2, що прогнозує збільшення міської території на 
44% від загальної площі.  

 
Висновки. 
В роботі розглянуто питання застосування математико-картографічних 

методів в дослідженнях динаміки розвитку міських територій. Показано 
можливість побудови моделей територіального розвитку на основі використання 
методу клітинних автоматів в комплексі з геоінформаційними технологіями. На 
підставі виконаного дослідження можна зробити наступні висновки: 

1. Аналіз сучасних тенденцій моделювання територіального розвитку 
показав активність застосування методів математико-картографічного 
моделювання при розробці стратегій просторового розвитку територій.  

2. В ході виконання кваліфікаційної роботи бакалавра запропоновано 
структуру просторової бази даних, яка інформаційно забезпечує моделювання 
динаміки територіального розвитку на основі використання методів клітинних 
автоматів. Запропонована структура просторової бази даних, яка реалізована в 
програмному середовищі ArcGIS 10.5. 

3. Розроблено систему локальних функцій переходів в кількості 8 правил, 
які забезпечують динаміку моделювання територіального розвитку міста Дніпро. 



Семантика локальних функцій переходів враховує умови використання 
земельних ділянок міської та приміської території. 

4. Розроблено програмний додаток на мові Python, який дозволяє 
реалізувати в програмному середовищі ArcGIS 10.5 завдання математико-
картографічного моделювання територіального розвитку на основі клітинних 
автоматів. Програмний додаток складається з 250 операторів та інтегрований в 
ArcGIS 10.5. 

5. Виконано апробацію математико-картографічного моделювання 
територіального розвитку на основі методів клітинних автоматів 
територіального розвитку міста Дніпро. В результаті моделювання отримано 
сценарії розвитку міста на найближчі 5 та 10 років. Прогнозована площа 
просторового розвитку міста Дніпро за 5 років  може скласти 72 км2, за наступні 
10 років – 112км2.  

Таким чином, в ході виконання кваліфікаційної роботи бакалавра, 
поставлені завдання вирішені в повному обсязі, мета дослідження – підвищення 
ефективності прийняття науково-обґрунтованих рішень з управління розвитком 
територій міст на прикладі міста Дніпро – досягнута.   

 
Перелік використаних джерел. 
1. Тейлор Андерсон, Сузана Драгичевич. Подання складних просторових 

мереж, що розвиваються: автомати географічної мережі. Міжнародний 
геоінформаційний журнал ISPRS. 2020. № 9 (4).  

URL: https://doi.org/10.3390/ijgi9040270.  
2. Torrens, P.M.; Benenson, I. Geographic automata systems. Int. J. Geogr. Inf. 

Sci. 2005. №19. рр. 385–412. 
3. Міхно О.Г., Патракеєв Я.І. Моделювання територіального розвитку міст 

з застосуванням географічних клітинних автоматів. Геодезія, землеустрій, 
геоінформатика в південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку: 
мат-ли IV Всеукр. наук. конф. - Одеса. ОДАБА. 2019. – C. 46-49. 

4. Андерсон Т.М,  Драгичевич С. Модель на основе сетевого агента для 
моделирования динамической пространственной сетевой структуры сложных 
экологических систем. Экол. Модель. 2018. № 389. – С.19-32. 

5. Ендрю Крукс, Елісон Хеппенстол, Нік Маллесон, Ед Менлі. Агентне 
моделювання та місто: галерея додатків. Міська інформатика. 2021. №46.              
– С. 885-910. 

6. Взаимодействие картографии и геоинформатики / Под ред. А.М. Берлянта 
и О.Р. Мусина. – М.: Науч. мир, 2000. – 192 с. 

 
Рецензент – д. геогр., н., проф. Даценко Л.М. 
 



УДК 528.9:004 

Руренко Юлія Олександрівна 

Студентка першого (бакалаврського) РВО, ОПП «Картографія» 

Науковий керівник – ас. Яценко О.Ю. 

 

СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ КАРТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Вступ. 

Актуальність дослідження: Туризм в Україні почав набирати обертів. Цю 

сферу важко уявити без забезпечення картографічними творами, оскільки вони 

дають можливість наочно оціни якість маршрутів, а також допомагають туристам 

простіше сприймати різні визначні пам’ятки.  

Мета: дослідити процес розроблення туристичних карт на приладі 

Тернопільської області. 

Об’єкт дослідження: визначні пам’ятки Тернопільської області. 

Предмет дослідження: методи розроблення туристичної карти з 

використанням програмних продуктів ArcGIS та Adobe Illustrator.  

Завдання: 1. Ознайомитись із особливістю досліджуваної території з 

туристичного погляду. 

2. Розглянути зв’язок туристичної сфери та картографії, вивчивши досвід 

туристичного картографування. 

3. Оцінити переваги та недоліки використання програмних продуктів ArcGIS 

та Adobe Illustrator. 

4. Розробити туристичну карту Тернопільської області. 

Викладення основного матеріалу. 

Тернопільська область є однією з найменших за площею, але в той же час 

вона має велику кількість пам’яток. Саме ця область має найбільшу кількість 

стародавніх замків та фортець. Також на її території зосереджена п’ята частина 

природних пам’яток усієї України. Саме тому ця область і користується 

популярність у туристів. Для виконання даної роботи було використано 

туристичні об’єкти, які вказано у додатку до  Постанови КМУ від 3 вересня 

2009 р. № 928  «Про занесення об'єктів культурної спадщини національного 

значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України», а саме – 

Городище-святилище «Городниця», «Крутилів» (Чортківський район), могила 

письменника О.С.Маковея (Заліщицький район), Козацьке кладовище 

(Кременецький район), стоянка багатошарова «Глибочок І» (Тернопільський 

район). Також буде розглянуто замок у Микулинцях та Теребовлі, Скалатський, 

Сидорівський, Буданівський замки. 

Картографія має зв’язок з різними науками та сферами нашого життя. Звісно 

ж туризм не став виключенням. У цій сфері картографічні твори можна 

використовувати з різною метою – при пропонуванні маршрутів потенційним 

клієнтам, вони дають змогу прокласти найбільш оптимальний маршрут туру та 



наочно його відобразити. До того ж на картах можна подавати додаткову 

інформацію про об’єкти, що допоможе ефективніше сприймати інформацію. У час 

сучасних технологій зв’язок став ще тіснішим.  

За допомогою сучасних ГІС-технологій можна створити базу даних, яка 

дозволить з легкістю обробляти великий масив даних. За їх допомогою можна 

розробляти інтерактивні карти, які будуть давати можливість відображати головні 

дані лише при наведенні на умовний знак. Це дозволяє не навантажуючи 

картографічне зображення надавати величезний об’єм інформації. До того ж, 

наприклад, можна прокладати додаткові маршрути, яких не передбачено, якщо 

туристи самостійно хочуть відвідати місця. При цьому автоматично можна 

порахувати відстань та час, який необхідно буде витратити на їх проходження.  

Для виконання таких задач найкраще використовувати програмний продукт 

ArcGis. Він дозволяє створити не лише гарну картинку, але і наповнити базу 

даних. Крім цього даний продукт має велику кількість модулів, які дозволяють 

полегшити аналіз даних. Хоча звісно є мінуси. В ArcGIS досить важко робити 

позарамкове оформлення, особливо, якщо потрібно додати додаткові зображення. 

Під час цього процесу можуть виникати складнощі. Тому для таких ситуацій 

(оформлення, підготовки карти до друку) краще використовувати Adobe Illustrator. 

Звісно, як самостійна програма для розроблення картографічних творів, вона не 

підходить, оскільки все ж таки вона більше використовується для створення 

гарної картинки. При роботі з оформленням карти можна відредагувати 

зображення, які будуть додаватись, а також накладати різні ефекти. 

Практична частина даної роботи направлена на розроблення туристичної 

карти Тернопільської області. Перш ніж почати роботу з векторизації даних 

потрібно визначитись із системою координат. У даній роботі використана WGS84. 

Даний вибір аргументується тим, що за базову карту обрано шар World 

Topographic Map. На мою думку, з цим шаром найпростіше працювати для 

визначеної цілі.  

Потім потрібно перейти до етапу створення картографічної основи. У цьому 

випадку головним контуром є адміністративний кордон області. Потім для 

простішого орієнтування варто нанести райони. Також на такій карті варто додати 

районні центри, а також додатково населені пункти, де розміщені відповідні 

пам’ятки архітектури. Додатково для повноти картографічного твору було 

нанесено п’ять головних річок – Горинь, Стрипа, Серет, Збруч та Дністер. 

Наступним кроком буде нанесення власне пам’яток архітектури. Для цього 

було використано спосіб локалізованих значків, оскільки він є найбільш 

оптимальним для відображення локальний об’єктів. Також на цьому етапі варто 

внести інформацію про об’єкти, а саме – назва, фотографія об’єкта, рік заснування 

(або внесення у перелік культурної спадщини ЮНЕСКО), найближчий готель та 

заклад харчування, а також графік роботи. Ці дані було виділено, оскільки, вони є 

найбільш важливими при ознайомленні з визначним місцем. Ще одним процесом 

під час виконання цього етапу є складання маршрутів. Цей процес є досить 



цікавим. У даній роботі було створено шляхи між пам’ятками, які розташовані у 

сусідніх районах. На мою думку це є раціональний підхід, щоб менше часу 

витрачати на дорогу. 

Останнім етапом у роботі з програмним продуктом ArcGIS є створення 

необхідних умовних знаків та винесення підписів. Умовні знаки потрібно 

розробляти так, щоб вони були зрозумілими та легкими для сприйняття. Для 

відображення точкових об’єктів було використано символ шпилька. Кольори було 

обрано різні для розрізнення об’єктів. Важливим кроком на цьому етапі є 

додавання підписів. Для цього було використано інформацію, внесену в базу 

даних. Також підписи було конвертовано в анотації, що дає змогу керувати 

підписами, переміщувати їх у зручне розташування, а також зафіксувати їх розмір 

при зміні масштабу. Результат виконаних етапів роботи показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Практична частина роботи у програмному середовищі ArcGIS 

Етап розроблення легенди був пропущений, оскільки було прийнято рішення 

зробити позарамкове оформлення, яке містить в собі фотографію пам’ятки та її 

назву. Це допомагає краще сприймати відображувану інформацію. Також 

додатково було додано колір фону для загального твору карти, який додає 

естетики. Даний етап проводився у програмному продукті Adobe Illustrator. Для 

цього картографічну основу з ArcMap потрібно конвертувати у формат .pdf. Для 

розуміння та орієнтування на карті, кожне фото об’єкта обведено в рамку, колір 

якої відповідає точці на карті. Також додатково було додано назву карти та 

об’єктів, які нанесено на карті. 



Висновки. 

В результаті виконання кваліфікаційної роботи проведено дослідження 

туристичних об’єктів Тернопільської області, визначення зв’язку картографії та 

туризму, проаналізовано процес створення туристичної карти у програмних 

продуктах ArcGis та Adobe Illustrator. Головним результатом виконання даної 

роботи було розроблення туристичної карти Тернопільської області. 

Перелік джерел. 

1. Постанова КМУ від 3 вересня 2009 р. № 928 «Про занесення об'єктів 

культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих 

пам'яток України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-2009-п#Text 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕРГОНОМІЧНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА 
СПРИЙНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАРТ МЕТОДОМ USABILITY 

TESTING. 

Вступ. Картографи проєктують і створюють карти для передачі інформації 
про природні, економічні та соціальні явища. Це можуть бути відносно прості 
тематичні карти, такі як ті, котрі точно визначають всі промислові заводи в місті 
або показують, інтенсивність автомобільного руху в ранковий час пік. Вони 
також допомагають досліджувати складніші теми, такі як зв'язок між 
виверженням вулкана в одному місці та погодою на іншому континенті через 
тиждень. 

Актуальність теми - довгий час карта використовувалася як статична 
модель. Сучасні технології дозволяють відображати за допомогою карт і 
динаміку об’єктів (метеорологічні умови тощо). Дослідження показують, що 
читання карти є складною роботою, і її ефективність залежить від множини 
чинників, передусім, таких, як запас знань користувача про об’єкти, що 
відображаються, диференційованість і рухливість просторових представлень, 
навички поетапного аналізу картографічного відображення. 

Однак тепер це змінилося через різноманітні соціальні та технологічні 
розробки. Сьогодні програми читання карт більш вимогливі, в основному через 
інструменти, які вони використовують для роботи з картами. Картографів, на 
яких також впливають ці тенденції, тепер більше цікавлять, чи є їх продукти 
ефективними, дієвими та цінними. 

Мета полягає у дослідженні та адаптації методу usability тестування у 
картографічній діяльності. 

Завдання роботи: 

1. Ознайомитись з методом usability тестування продуктів різного призначення. 

2. Виділити основні етапи методу usabiliti тестування які підлягають адаптації 
для задач картографії. 

3. Описати процес модерованого та немодерованого тестування електронних та 
аналогових карт. 

4. Провести сесію тестування зручності використання та сприйняття 
картографічного твору. 

5. Провести аналіз результатів проведеного тестування. 
Обʼєкт дослідження: Метод usability тестування. 



Предмет дослідження: Можливість адаптації методу usability тестування 
під дизайн-рішення для картографічних творів. 

Тестування юзабіліті – це оцінка продукту чи послуги шляхом тестування 
їх із представниками користувачів. Як правило, під час тесту учасники 
намагаються виконати типові завдання, а спостерігачі дивляться, слухають і 
роблять нотатки. Мета полягає в тому, щоб виявити будь-які проблеми зі 
зручністю використання, зібрати якісні та кількісні дані та визначити 
задоволеність учасника картою або атласом. 

У кожного метода дослідження є свої етапи, за якими простіше 
орієнтуватися, розкриємо тестування юзабіліті більш детально як метод.  

У проведенні юзабіліті тестування можна виділити такі головні етапи: 
- Визначення мети; 
- Створення плану тестування; 
- Визначення цільової аудиторії; 
- Отримання згоди респондента; 
- Проведення спостереження; 
- Аналіз. 
Визначення мети. Перед проведенням сесії тестування юзабіліті потрібно 

розуміти, яка мета стоїть перед дослідниками. Важливо відповісти на такі 
запитання: 

- Що у дослідженні буде важливим? Які ролі користувачів чи їх 
конкретні завдання намагаєтеся протестувати?  
- Чи планується вивчити оточення користувачів? Існують випадки, коли 
воно впливає на проектування змісту та оформлення картографічних творів 
та на когнітивне сприйняття результату. 
- Які метрики будуть використані у тестуванні? Кількісні та/або якісні? 
Це залежить від того, що вам у дослідженні цікаво та що перевіряєте. 
Створення плану тестування. Для формування плану тестування 

потрібно насамперед визначити: 
- Що буде предметом тестування? Готовий продукт, або його 
інтерактивний прототип.  
- Які типи пристроїв, або формати карт буде використано?  
Наприклад: персональний комп'ютер (ПК), планшет та мобільний телефон, 
або настінна карта, атлас, карта для лекційної зали.  
- Які функції користувачів будуть протестовані?  
- Наприклад: чи можливо визначити через легенду, які типи ґрунтів є 
навколо м. Житомир, дізнатися, як називається найнижчий горизонт 
дерново-підзолистих ґрунтів. 
Для спостереження готується документ до кожного респондента — 

дорожню карту, яка розповідає, що і як робити та на які питання відповідати. 
Документ складається з таких елементів: 
- Вступ; 
- Занурення респондента в контекст задач; 
- Опис завдань та перелік кроків з можливістю внесення коментарів по 
кожному з них; 



- Список питань до кожного завдання; 
- Кінцевий раунд питань у форматі контекстного інтерв’ю. 

Не варто виявляти всі проблеми юзабіліті у великому продукті одразу. 
Набагато ефективніше роздробити сценарії на деякі невеликі дослідження по 
пріоритетності з певною метою по кожному з них. Тобто намагатись провести 
дослідження юзабіліті, до прикладу, цілого атласу буде дуже складним 
завданням, під час якого можуть виникати складнощі та помилки, які своєю 
чергою будуть впливати на репрезентативність даних. Краще заздалегідь 
розробити дорожню карту повного дослідження, в якому будуть підрозділи, 
заточені під тестування певних карт та сторінок атласу. 

Визначення цільової аудиторії. Визначитись із цільовою аудиторією 
допоможуть попередні опитувальники. Розпитайте кандидатів про їхню 
діяльність, територіальну приналежність, з якою метою будуть або 
використовують картографічний продукт, якщо використовують взагалі, як 
часто. Якщо їх цілі з використання картографічного продукту збігаються з 
метою дослідження — це релевантні респонденти. 

При аналізі різних досліджень випливає один безперечний факт - чим 
більше користувачів ви протестуєте, тим точніші результати отримаєте. Але що 
робити, коли ви обмежені кількістю кінцевих користувачів? Досі у світі 
сперечаються про те, яка мінімальна кількість учасників підходить для 
тестування. На думку Якоба Нільсена, це 5 людей, а на думку Лаури Фолкнер – 
10. Як на мене, оптимальним варіантом для виявлення проблем та їх 
сегментації можна провести сесію з шістьма респондентами, а для знаходження 
головних пробілів в зручності використання та ергономіки знадобиться лише 3. 

Проведення спостереження. Важливий момент під час процесу 
тестування — спостереження за користувачем.  

Спостереження за людиною дозволяє виявити його реальну поведінку та 
отримати максимальне розуміння ситуації, в якій вона виявляється.  

Перед початком спостереження важливо пояснити користувачеві, яка мета 
дослідження, як воно буде проводитись і яка його роль. Важливо пояснити, що в 
процесі тестування ми не перевірятимемо його здібності, а лише протестуємо 
прототип продукту, щоб зрозуміти, що варто покращити. Під час виконання 
завдань треба попросити респондентів коментувати свої дії та ділитися думками 
вголос. Це дозволить точніше зрозуміти їхні дії. Не треба кивати, якщо 
респондент дає правильну відповідь і тим більше не демонструйте відчай, якщо 
він не справляється із завданням. Не використовувати професійні терміни у 
розмові, оскільки користувач може зрозуміти, що це значить. 

Декілька підказок, до правильного формулювання питань: 
- Уникайте навідних питань. Вони містяться підказки та можуть 

неусвідомлено впливати на результати. 
Неправильно - “Наскільки нова концепція карти корисних копалин району 

краще попередньої?” 
Правильно - “Порівняйте попередню та нову концепцію карти корисних 

копалин району. Якій ви віддаєте перевагу?” 



- Сформулюйте питання так щоб користувачі перевіряли гіпотезу, а не 
підтвердили її. 
Неправильно: Наскільки складно сприймалась легенда карти? 
Правильно: Оцініть складність сприйняття легенди карти? Чому ви 

думаєте саме так? 
- Не використовуйте питання про майбутнє, оскільки вони можуть 

викликати замішання у користувачів та призвести до помилкових результатів. 
Неправильно: Ця карта буде корисна у вашому навчанні/роботі? 
Правильно: Розкажіть, як ця карта може застосовуватись у вашому 

навчанні/роботі? 

 

(Рис. 2) - Приклад поетапного процесу usability тестування. 

Аналіз. Під час сесії аналізу потрібно звертати увагу на ситуації, коли  
користувач: 

- Розуміє завдання, але не може виконати його у намічений термін; 

- Розуміє мету завдання, але змушений перепробувати кілька варіантів 

для її досягнення; 

- Не досягає мети завдання та достроково припиняє виконання 

сценарію; 

- Виконує завдання, але не те, яка була поставлена; 

- Висловлює подив чи задоволення; 

- Висловлює розчарування та замішання; 

- Каже, що щось незрозуміло чи неправильно реалізовано; 

- Пропонує внести зміни до концепції продукту. 




Якщо сесія юзабіліті тестування була записана в відео/аудіо форматі, варто 
зробити її транскрибацію. Це дозволить надалі швидко знаходити потрібні 
цитати респондентів, визначати хмари слів для складання діаграми 
спорідненості — визначення кількості тих, у кого виникли ті самі проблеми. 
Використовуючи метод RBT та діаграму спорідненості, можна виявити схожі 
проблеми, сильні сторони продукту та загальні пропозиції респондентів. 
Висновок. На основі проведеного аналізу отриманої інформації з модерованого 
юзабіліті тестування на карті забруднення цезієм території України (в рамках 
Чорнобильської катастрофи), можна побачити чіткий інсайт затримки при 
читанні, сприйнятті та співвідношення кольорових відтінків областей карти та 
їх позначенням на легенді респондентами. В рамках отриманих результатів в 
змодельованому тестуванні юзабіліті можна зробити висновок, що як метод, 
тестування дає великий обʼєм якісних та кількісних інсайтів. В рамках сфери 
цифрової картографії модеровані юзабіліті тестування можуть 
використовуватись для більш специфічних задач або при виникненні спірних 
дизайн-рішень, які потребують чіткого підтвердження та валідації. Це повʼязано 
з систематичністю картографічних компонентів, які переходять з одно проєкту в 
інший. Також гарним обʼєктом для тестування юзабіліті може виступати звʼязка 
інтерфейсу та карти, або вивчення когнітивного сприйняття карти користувачем 
у своєрідних умовах. 
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atlases-2013.pdf 

3. Article - “Distributed usability evaluation of the Pennsylvania Cancer Atlas” 
https://ij-healthgeographics.biomedcentral.com/articles/
10.1186/1476-072X-7-36 
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ОСОБЛИВОСТІ КАРТОГРАФУВАННЯ ВТОРИННОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ ГІС 

Вступ. 

Актуальність дослідження: наразі використання ГІС-технологій поширені у 

всіх сферах діяльності людини. Вони допомагають дослідити явища у динаміці, а 

також зберігати та обробляти інформацію в рази швидше та простіше. Вторинний 

сектор економіки України не є виключенням. У даній сфері потрібно постійно 

обробляти великі масиви даних. Цей процес займає велику кількість часу. Саме 

тому ГІС стають у нагоді. По-перше, можна створити базу даних, яка дозволить 

швидко аналізувати та вносити необхідні зміни. Також за допомогою бази 

геоданих можна виконувати різні статистичні розрахунки, що теж спрощує 

роботу. По-друге, відображати дані за допомогою карт та інших картографічних 

моделей набагато зручніше, оскільки можна подавати велику кількість інформації, 

яка буде легко сприйматись. Це також допомагає аналізувати ситуацію на 

державному рівні, оскільки одразу видно ефективність роботи відповідних 

регіонів. Взагалі зараз важко уявити будь-яку сферу без використання ГІС. Велика 

перевага дослідження процесів у динаміці, оскільки просто набір чисел не дасть 

змоги ефективно аналізувати дані. Саме тому дослідження та створення карт 

вторинного сектору економіки є дуже актуальним. 

Мета роботи: створення серії карт вторинного сектору економіки України 

інструментами ГІС. 

Об’єкт дослідження: вторинний сектор економіки України. 

Предмет дослідження: процес картографування вторинного сектору 

економіки України засобами ГІС. 

Для досягнення поставленої мети у роботі потрібно вирішити наступні 

завдання: 

– визначити поняття вторинного сектору економіки України; 

– виявити особливості картографування вторинного сектору економіки 

України; 

– особливості наповнення бази даних статистичною інформацією 

економічних показників; 

– розроблення серії карт вторинного сектору економіки України. 

Для досягнення мети даної роботи були використанні такі методи та 

прийоми: історичного аналізу (для вивчення досвіду картографування економіки 

країни); системний підхід та структурно-графічне моделювання (при визначенні 

основних вимог для розробки баз даних та географічних основ); графо-аналітичні 



прийоми та технічні методи обробки інформації (при укладанні окремих карт 

вторинного сектору економіки). 

Викладення основного матеріалу. 

Для вивчення процесу картографування економіки України варто розуміти 

історичний розвиток та стан тематичного та спеціалізованого картографування в 

країні. У 1996 р. ДНВП „Картографія” видається комплексний атлас «Україна», а 

у 2005 р. науково-довідковий атлас „Комплексний атлас України”, одним з 

розділів якого була «Економіка» (62 карти). У 2003 р. Інститутом географії НАН 

України та ДНВП «Картографія» підготовлено до видання атлас «Україна. 

Промисловість та інвестиційна діяльність», який представлений на 80 сторінках. 

У 2007 р. вийшов у світ «Національний атлас України» підготовлений до видання 

ДНВП «Картографія». Тематичним наповненням карт займались фахівці 

інститутів НАН України, а також представниками вузів та відповідних 

міністерств і відомств. Він вміщує 6 тематичних блоків карт загальною кількістю 

875. У склад блоку економіки включено 181 карту (це близько 20% усіх творів). 

Вони відображають структуру, спеціалізацію, розвиток економіки країни. З 

2004 року видається серія стінних навчальних економічних карт. 

Перш ніж розглядати процес картографування у ГІС, варто визначити 

поняття ГІС. Згідно з Законом України «Про національну інфраструктуру 

геопросторових даних» геоінформаційна система – інформаційна система, яка 

призначена для провадження діяльності з геопросторовими даними та 

метаданими.  

Перед тим, як почати процес картографування, потрібно також зрозуміти, з 

чим доведеться працювати. Вторинний сектор економіки включає в себе 

енергетичну, паливну, металургійну, машинобудівну, металообробну, хімічну, 

будівельну, легку, харчову, лісову промисловості тощо. Тобто у цей сектор 

відносять галузі, які виробляють готовий до споживання продукт або оброблений 

продукт первинного сектору економіки. 

Під час картографування вторинного сектору економіки, було наповнено 

базу даних та розроблено серію карт. У даній роботі для дослідження обрано 

статистичну інформацію про промисловість України за КВЕД 2020 року. Для 

цього використовувалась інформація Державної служби статистики України. 

Першим етапом практичної частини було розроблення бази даних. Так як 

вихідний статистичний матеріал отримано на базі програмного продукту 

Microsoft Excel то первинне структурування і редагування бази виконувалося у 

ньому. Для наповнення цієї бази даних обрано цей програмний продукт, оскільки 

він допомагає зробити структуровану базу, яку можна переглядати на будь-якому 

пристрої, а також з легкістю додати в ArcMap. Ця база даних складається з 

наступних елементів – рік, КВЕД, основний вид діяльності, область, КОАТУУ, 

тип населеного пункту, назва та чистий дохід від реалізованої продукції чи 

наданих послуг. Для створення карти з цієї бази варто використати значення 

чистого доходу, область та вид діяльності. КВЕД та КОАТУУ виступають у цій 



базі класифікаторами, за допомогою яких можна програмувати базу даних. У 

створенні бази даних були певні незручності. По-перше, не дивлячись на те, що 

статистична інформація була надана Державною службою статистики України, 

вона мала багато недоліків у просторовій прив’язці даних до населених пунктів. 

Багато назв населених пунктів були без декомунізації, мали старі назви або були 

представленні двома назвами. По-друге, іноді виробництво продукції певної 

галузі промисловості було у не великих населених пунктах, які відсутні у вихідній 

базі цифрової карти. Додатково за координатами додавалися населенні пункти. 

Процес картографування вторинного сектору економіки України можна 

поділити на декілька етапів. Перший етап полягає у створенні картографічної 

основи території України. Для даного типу карт потрібні наступні інформаційні 

шари: державний кордон, межі областей, населенні пункти точковою темою 

(міста, селища, села, частини міст), гідрографія, основні автомобільні шляхи та 

залізниці, картографічна сітка. За географічну основу взято карту масштабу 

1:2 500 000 як в Національному атласі України Також зазвичай на будь-яких 

картах України прийнято представляти картографічну сітку.  

Другий етап полягає у власне розробленні тематичної карти. Для виконання 

кваліфікаційної роботи було обрано низку галузей промисловості. На рис. 1, як 

приклад, представлено хімічну промисловість України. Для відображення було 

обрано такі показники як виробництво продукції за регіонами, структура центрів 

за видами виробництва (відсоткова реалізація продукції за 2020 р.), центри галузі 

(реалізована продукція у грошовому еквіваленті за 2020 р.). Виробництва 

продукції за регіонами представлено за допомогою способу картограми, а точніше 

уточненою картограмою і це видно на Донецькій та Луганській областях 

представленої карти. Центри галузі та їх структура відображені за допомогою 

способу локалізованих (структурних значків).  

Третій етап полягає у підготовці твору до представлення. На цьому етапі 

розробляється легенда, додаткові дані. Також на цьому етапі варто звернути увагу 

на умовні позначення та кольорове оформлення оскільки вони найбільше 

пливають на розуміння картографічного твору. Також на цьому етапі проводиться 

укладання змісту карти. Для представлення результатів даної роботи тематичний 

зміст карт після відбору і узагальнення експортувався до програми редагування 

векторного зображення і вже на опрацьованій векторній основі масштабу 

1:6 900 000 проводилися завершальні роботи з укладання карти. На рис. 1 карта 

вже укладена в програмі Adobe Illustrator, яка надає більше можливостей 

оформлення карт ніж ГІС. Як додаткові дані додано діаграму, де показано 

виробничу структуру хімічної промисловості для всієї території України. У даній 

роботі дані представлені за 2020 рік. 

Якщо представлення результатів роботи базувати на вихідній географічній 

основі у масштабі 1: 2 500 000 або не стоїть питання підготовки карти до 

поліграфічного видання то третій етап не обов’язковий. У ГІС виконуються 

обробка бази даних, вибираються способи зображення, встановлюються шкали 



статистичних показників, створюються умовні позначення. За подібною 

методикою створено карту легкої промисловості та промисловості будівельних 

матеріалів України. 

Висновки. 

У результаті виконання кваліфікаційної роботи проведено аналіз процесу 

картографування вторинного сектору економіки України засобами ГІС.  

Розглянуто основне поняття вторинного сектору економіки України. 

Практична частина роботи була направлена на аналіз розробки серії карт 

вторинного сектору економіки України.  

Було проаналізовано основні етапи роботи, а також визначено особливості 

вибору способів картографічного зображення.  

Розроблено та укладено карти вторинного сектору економіки, а саме Хімічна 

промисловість, Легка промисловість та промисловість будівельних матеріалів 

України. 

 

Рецензент 

Провідна редакторка 

ДВНП «Картографія», 

кандидатка географічних наук     Марія Онищенко 

 



Рис. 1. Карта хімічної промисловості України. 
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РЕТРОСПЕКТИВА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ 

 

Вступ. 

Актуальність.  

Важливу роль у процесі модернізації та реформування системи земельних 

відносин відіграє державний земельний кадастр. Саме він відіграє роль 

інформаційної бази для модерування та ефективного управління земельним 

ресурсним фондом, проведення системи землеустрою та реєстрації. Кадастр 

виступає потужним дієвим інструментом для підтримки інноваційної та 

податкової політики, для розвитку ринку земельних відносин та визначення 

розмірів орендної плати за землю. Саме державний земельний кадастр виступає 

провідним механізмом здійснення земельної політики держави. Варто 

відзначити, що лише останні десятиліття облік земельних ресурсів почав 

базуватися на застосування інформаційних технологій та геопросторових 

програм. Відповідно потреба у модернізації та розробці нових підходів до 

обліку землі сприяли активній розробці та впровадженню Державного 

земельного кадастру. Україна однією із останніх європейських країн завершує 

формування своєї кадастрової системи. Незважаючи на проблеми та недоліки 

все ж запрацювала Національна кадастрова система. Актуальним є дослідження 

ретроспективи розвитку земельного кадастру на території України. 

Аналіз публікацій. Проблематика особливостей розвитку земельного 

кадастру на території України знайшла своє відображення в ряді публікацій. 

Ми послуговувались працями наступних дослідників, при розкритті нашої 

теми – О. Ковалів, П. Кулинич, І. Стеблянко, О. Тихенко, Р. Таратула. 

Автори аналізують та досліджують передумови формування кадастру, 

нормативно-правову базу, особливості змін та візії на майбутній розвиток 

земельного кадастру в Україні. Нормативно-правовою базою дослідження 

став Закон України «Про Державний земельний кадастр». 

Метою дослідження є аналіз становлення, розвитку та впровадження 

земельного кадастру в Україні. 

Для досягнення поставленої мети дослідження були окреслені наступні 

завдання: 

 з’ясувати сутнісні ознаки земельного кадастру; 

 дослідити особливості становлення земельного кадастру в Україні; 

 розкрити перспективи вдосконалення та розвитку земельного 

кадастру в Україні. 

Об’єкт дослідження – земельний кадастр України. 

Предмет дослідження огляд становлення земельного кадастру на 

території України. 
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Методи дослідження: аналізу, синтезу, систематизації, узагальнення. 

Викладення основного матеріалу. 

На сьогодні державний земельний кадастр виступає єдиною 

геоінформаційною системою інформації про земельні ресурси, що знаходяться 

в межах державного кордону України. Державний кадастр також містить 

інформацію про цільове призначення, обмеження у використанні, а також про 

кількісні та якісні характеристики земель, їх оцінку, розподіл між власниками 

та орендарями/користувачами.  

Певною мірою сучасний земельний кадастр в Україні має такий зміст і 

порядок його ведення, який сформувався в період його розвитку за часів 

Радянського Союзу. Земельно-кадастрові процеси в цей період зводилися до 

здійснення реєстрації землекористувачів та обліку закріплених за ними 

земельних ділянок. Разом з цим облік та реєстрація землекористування не мала 

за собою вагомого нормативно-правового значення, по причині того, що не 

існувало приватної власності на землю, а громадянам надавалися земельні 

наділи лише у вигляді присадибних ділянок та тільки у вторинне користування. 

Останнє залежало від участі громадян в господарсько-економічному житті та 

діяльності радгоспів та колгоспів.  

З точки зору раціональності та практичності у застосуванні були дані про 

облік кількості земель за видами, а планування виробництва 

сільськогосподарської продукції  здійснювалося за гектарним принципом, 

тобто враховуючи площі угідь сільськогосподарського призначення, в першу 

чергу ріллі. Проте починаючи з 1950-х років починає виникати невдоволення 

цією практикою. В першу чергу планування сільськогосподарського 

виробництва не влаштовувало голів господарств, що знаходилися на найгірших 

землях і не могли виконувати виробничі плани, що зростали з кожним роком. 

Саме тому, на період початку 1960-х років ключовим завданням для земельного 

кадастру постало питання доповнення даних з приводу кількості та якості 

земель. Протягом 1960-61 років було здійснено ґрунтовні агрохімічні, 

геоботанічні та меліоративні розвідки, в ході яких було встановлено 

кислотність, генетичний тип, насиченість гумусом, лужність грунтів та інші 

фактори, що впливають на рівень родючості. 

Починаючи з 1968 р. вперше, на законодавчому рівні було реалізовано 

запровадження державного кадастру земель, в який  входили дані про облік 

землекористування, якість та кількість угідь економічна оцінка земель та їх 

бонітування.   

Велике значення для оцінки ґрунтів і економічної оцінки земель мали 

методичні розробки земельного кадастру, затверджені в 1974 р., відповідно до 

яких економічна оцінка земель та їх бонітування розглядалися як комплексний 

процес оцінки земель.  

У 1967 році було затверджено загальносоюзну методику оцінки земель, в 

основу якої було покладено теоретико-практичні та методологічні  положення 

української методики оцінки земель. Вже у 1980 році на їх основі вперше на 

всій території колишнього СРСР було проведено безперервну оцінку земель, в 

тому числі й України.  
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Отже, фактично до кінця 1980-х років земельний кадастр в Україні 

виокремився в цілісну систему даних, в яких містилася інформація про 

реєстрацію земельних угідь та право власності на них, а також обліковувалась 

кількість та якість земель, здійснювалась економічна оцінка ґрунтів. 

Варто також наголосити на тому, що починаючи з 1988 року, в так званий 

пореформений період, проводилася неодноразова комплексна робота по 

економічній оцінці земель. До речі дані отримані в її результаті 

використовуються і зараз та слугують основою  задля визначення рівня 

грошової оцінки землі в Україні. Саме для цього беруться дані економічної 

оцінки земель за диференціальним доходом від вирощування зернових культур.  

В період 1980-1988 рр. науковцями кафедри земельного кадастру 

Львівського сільськогосподарського інституту (нині Львівський державний 

аграрний університет) розроблено методичні рекомендації та складено проекти 

організації землекористування для впровадження у виробництво, які базувалися 

на матеріалах екологічної придатності земель для вирощування 

сільськогосподарських культур. Такий напрямок застосування даних 

земельного кадастру в сільському господарстві, з одного боку, забезпечує 

підвищення економічної ефективності використання земель, а з іншого — їх 

ефективний захист від деградації ґрунтів. 

Провідні функції управління земельним кадастром визначалися за 

старшим землевпорядником району або колгоспного господарства чи радгоспу, 

в разі, якщо було передбачено таку посаду. Задля реалізації такого механізму 

було спеціально введено відповідно кадастрові документи, що включали в себе 

державну та районну земельно-кадастрові книги підприємств 

сільськогосподарського виробництва.  

При реалізації земельної реформи в Україні відбулися справжні історичні 

зміни у питаннях змісту, порядку ведення та цільовому призначенню 

державного земельного кадастру. Від самого початку реалізації реформ було 

поставлено завдання та проведено відповідні роботи по інвентаризації 

земельного фонду. Власне ці роботи включали в себе виявлення точних даних 

стосовно правового статусу земель, що до цього використовувались не за 

призначенням, нераціонально чи способами, що спонукали до зниження 

родючості ґрунтів, хімічного та радіоактивного забруднення та загального 

погіршення стану навколишнього середовища.  

Роль нормативно-правової охорони земельного кадастру значно зросла з 

процесом приватизації земель. В контексті  реєстрації ділянок землі та 

закріплення прав на них. Відповідно до вимог часу та запитів суспільства 

реалізовувалась робота по розробці та впровадженню відповідної 

інформаційно-практичної земельної системи, що б відповідала запитам 

державних служб та суб’єктів господарювання в регіонах. Відповідно 

домінуючим структурі земельно-кадастрової роботи стало питання реєстрації 

земельних ділянок та прав на них. Наприкінці ХХ століття активно 

досліджувався та впроваджувався в практику вітчизняних земельних відносин  

досвід функціонування іноземних систем реєстрації земель. Серед основних 

зразків був – англійський, канадський, американський, шведський, 
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австралійський. Наприклад протягом 1997-1999 років у трьох адміністративних 

районах України (Первомайському Донецької області, Згурівському Київської 

та Жовківськиому Львівської області) розроблявся проект TACIS 

Європейського Союзу «Реєстрація землі та нерухомого майна та прав на них». 

Цей проект виконував консорціум Svidservey (Швеція) Agrer (Бельгія) і 

Compsax (Данія). Українськими партнерами консорціуму виступили Державний 

комітет України із земельних ресурсів та Головне управління геодезії, 

картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України.  

Незважаючи на те, що Україна досить довго була однією з небагатьох 

держав пострадянського простору, де не було спеціального законодавства у 

сфері реєстрації земель, «революційні» зміни  в земельно-кадастровому обліку 

відбулися. У 2013 році, набув чинності Закон України «Про державний 

земельний кадастр». Його можна вважати досить прогресивним, в порівнянні 

навіть з провідними європейськими державами.  Власне з цього часу, кадастр 

отримав статус єдиної та провідної геоінформаційної системи. До кадастру 

входять відомості про землі, що розташовані у межах державного кордону 

України, обмеження щодо їх використання, їх цільове призначення. Також в 

Державному кадастрі відображаються дані якісних та кількісних характеристик 

земель, їх оцінку, розподіл земель між власниками. 

Висновок 

Становлення, розвиток та впровадження земельного кадастру в Україні 

пройшло досить тривалий історичний шлях. Почавши формуватися за часів 

перебування українських земель у складі більшовицької імперії, земельний 

кадастр спочатку зводився до реєстрації землекористування та обліку 

закріплених за ними земель. Законодавче закріплення державного земельного 

кадастру відбулося наприкінці 60-х років минулого століття. Вже наприкінці 

80-х років земельний кадастр в Україні сформувався в цілісну систему даних, 

яка містила відомості про реєстрацію земель та прав на них, облік кількості та 

якості землі, оцінку ґрунтів та економічну оцінку земель. У незалежній Україні 

земельний кадастр продовжував своє формування на радянських засадах, але з 

широким залученням досвіду провідних європейських держав. «Революція» в 

земельно-кадастровому обліку відбулася у 2013 році із набуттям чинності 

«Законом про державний земельний кадастр», а кадастр отримав статус єдиної 

державної геоінформаційної системи. Створення кадастру дало змогу 

забезпечити інтереси фізичних та юридичних осіб, яким потрібна кадастрова 

інформація для розпочатих ними дій у сфері цивільного обігу земель (купівля-

продаж, дарування, заповіт, іпотека тощо), а також щодо інформаційного 

забезпечення господарської діяльності банків, страхових компаній, оцінювачів, 

нотаріусів, інвесторів Електронні дані Державного земельного кадастру стали 

платформою для успішної міжвідомчої взаємодії при веденні містобудівного, 

лісового, водного та інших галузевих кадастрів. Побудова ефективної 

кадастрової системи – це довгострокова державна інвестиція у розвиток 

інфраструктури економіки країни. 
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Вступ. 

Актуальність. З моменту ухвалення територіальними органами 

Держгеонадр принципу узгодження проєктів землеустрою щодо відведення земель 

почали з’являтися нові методи розроблення такої документації. Розбіжності між 

новими та застарілими методами викликали певні складнощі у вирішенні завдань. 

Проблеми у методах розроблення полягають у застарілості норм, стандартів та 

правил, відсутності розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, а також неузгодженості між деякими нормативними актами. 

Продуктивне використання земель населених пунктів значною мірою 

залежить від раціональної організації їх землекористування, яке, в тому числі, 

залежить від встановлення меж цих населених пунктів. Чітко описані і 

встановлені межі населених пунктів: 

 сприяють вирішенню питань щодо надання земельних ділянок 

фізичним і юридичним особам; 

 покращують інвестиційну привабливість територій населених 

пунктів; 

 формулюють ефективні види використання земель; 

 забезпечують надходження земельного податку до місцевих органів 

влади та бюджету; 

 сприяють залученню в господарський обіг земельних ділянок; 

 допомагають у вирішенні питань сталого розвитку територій. 

Аналіз публікацій. Проблематика складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки знайшла своє відображення в ряді публікацій 

наукових праць. 

Серед використаних  праць варто виділити наступних авторів: Й. Дорош, С. 

Нестеренко, О. Поправко, А. Третяк. Згадані науковці досліджують державні 

стандарти, норми та правила територіального планування землекористування, 

аналізують методичні рекомендації по розробленню проєктів землеустрою, 

розкривають особливості стандартизації та нормування у землеустрої. 

Також варто відзначити, що основи складання проєктів землеустрою 

закріплено на законодавчому рівні – Закон України «Про державний земельний 

кадастр».  

Метою дослідження є аналіз особливостей розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Для досягнення поставленої мети дослідження були окреслені наступні 

завдання: 

 з’ясувати сутнісні ознаки проєкту землеустрою; 

 дослідити аспекти, що впливають на розроблення проєкту землеустрою; 



 

 проаналізувати програмні продукти, які використовуються при 

розробленні проєкту землеустрою; 

 розкрити алгоритм розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

Об’єкт дослідження –  земельна ділянка при розробленні проєкту 

землеустрою.  

Предмет дослідження принципи та методика розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Методи дослідження: аналіз, синтез, систематизація та узагальнення. 

Виклад основного матеріалу. 

Відведення земель – це землевпорядні роботи щодо встановлення меж 

наданої земельної ділянки в натурі для потреб промислового виробництва, 

сільського господарства, транспорту, зв’язку, оборони; для водогосподарських і  

лісогосподарських підприємств; для розширення міст, селищ і сіл, а також для 

потреб оздоровчого, природоохоронного, історико-культурного та рекреаційного 

призначення. 

Для виконання робіт по відведенню земель спеціалісти-землевпорядники 

повинні досконало знати та правильно діяти відповідно до Земельного 

законодавства, володіти технічними прийомами визначення і перенесення в натуру 

меж і площ земельних ділянок, а також надавати точну оцінку економічної 

раціональності відведення ділянки для певних потреб.  

Проєкт щодо відведення земельних ділянок як і будь-який інший проєкт 

землеустрою, охоплює правові, економічні та технічні документи, що містять 

розрахунки, описи та проєктні плани. Ці складові обґрунтовують та 

відображують у графічній та текстовій формах діяльність, здійснення якої 

передбачено при створенні нових і вдосконаленні існуючих земельних ділянок. 

Такі проєкти землеустрою складаються через межі проєктування земельних 

ділянок під конкретні виробничі об’єкти або нерухомість.  

Розробником проєкту відведення землі є фізична або юридична особа, яка 

має ліцензію на здійснення землевпорядних робіт відповідно до законодавства. 

Державний територіальний орган земельних ресурсів надає за замовленням 

виконавців робіт, всі необхідні дані для розроблення проєкту землеустрою, а саме: 

вихідні земельно-кадастрові відомості, технічне завдання на виконання робіт, витяг 

з чергового кадастрового плану та довідку складу ґрунтів (у разі відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення). 

Проєкт землеустрою складається з таких елементів як: вихідних дані, 

пояснювальна записка, графічні матеріали, матеріали вирахування площ, акти, а 

також електронні файли IN4 та XML.  

При розробленні проєктів землеустрою використовують такі програмні 

засоби як: «In4Xplorer», «Exchange File Manager», «Plans» та  «Reporter». 

Як і в будь-якій іншій сфері науково-практичної діяльності, спеціалісти-

землевпорядники керуються вихідними положеннями, що визначають зміст, 

напрям і ефективність цієї діяльності. Важливе місце в землеустрої займають 

топографо-геодезичні роботи. Тож, землевпорядні роботи вимагають від 

виконавців точності та повноти картографо-геодезичних матеріалів, які дають 

змогу детально відобразити кадастрову ситуацію. Комплекс геодезичних робіт 



 

дозволяє з високою точністю виконувати польові топографо-геодезичні роботи, 

в тому числі визначити точні межі земельної ділянки, її геодезичні координати 

та  скласти кадастровий план з метою внесення її до Державного земельного 

кадастру. Надалі це дозволить відновити межі ділянки та краще захистити право 

власника на землю.  

Розробники документації із землеустрою складають додаткові матеріали 

до проєкту землеустрою, які не визначені вимогами нормативно-правових актів. 

Розгляд та затвердження таких матеріалів займає додатковий час при 

розробленні відповідних проєктів.  

При проєктуванні земельної ділянки для відведення доцільно скласти  

топографічний план місцевості. Цей процес  дає змогу встановити обмеження 

щодо використання земельної ділянки та правильно оформити її межі. В 

матеріалах геодезичних робіт вказуються результати розрахунку 

середньоквадратичної похибки координат вершин кутів повороту межі та 

розрахунку допустимої середньоквадратичної помилки площі земельної ділянки, 

що значно покращує результат та його точність. 

Проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок (проєкт відводу 

землі) -  це технічна документація, яка розробляється  у випадку зміни цільового 

призначення або утворення нових земельних ділянок.  

Проєкт відводу землі є першочерговим кроком до оформлення права 

власності на землю. Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки містить 5 етапів. 

1. Отримання дозволу на розроблення проєкту відведення земельної 

ділянки. 

Для початку необхідно отримати дозвіл на розроблення проєкту 

відведення земельної ділянки у власність, звернувшись з клопотанням (заявою) 

до однієї з установ (місцевої ради, районної державної адміністрації або 

обласного управління Держгеокадастру). 

2. Виготовлення та схвалення проєкту відведення земельної ділянки. 

З отриманим  дозволом потрібно звернутись  до землевпорядної 

організації з метою розроблення та ухвалення проєкту землеустрою, а також 

реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі. 

3. Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.  

Щоб внести до реєстру земельну ділянку місцевому управлінню 

Держгеокадастру  потрібно подати на розгляд такі документи: погоджений та 

затверджений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки; заяву 

встановленого зразка та спеціальний електронний обмінний файл (XML-файл).  

4. Затвердження проєкту відведення земельної ділянки.  

На цьому етапі необхідно звернутись до того  ж органу, який надавав 

дозвіл на розробку проекту землеустрою, та отримати рішення 

про  затвердження проекту відведення земельної ділянки. Постанова має бути 

прийнятою впродовж 14 днів з моменту подання погодженого проєкту 

землеустрою. У випадку якщо проєкт землеустрою підлягає обов’язковій 

державній експертизі землевпорядної документації, він передається комісією до 

відповідного органу земельних ресурсів. 



 

5. Реєстрація права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно.  

Заключним етапом проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки є реєстрація права власності на землю, тобто видача свідоцтва та витягу 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Зважаючи на особливості відведення земельних ділянок різних категорій та 

цільового використання, до проєкту додаються інші документи і матеріали, 

передбачені законодавством. 

Проєкт відведення земельної ділянки підлягає узгодженню з власником 

землі або землекористувачем, органом земельних ресурсів, природоохоронним 

органом, санітарно-епідеміологічною службою, органом містобудування та 

архітектури та охорони культурної спадщини. Потім схвалений проєкт 

відведення земельної ділянки підлягає державній експертизі та розгляду 

сільською, селищною, міською радою, районними Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, які його 

затверджують або подають до інших органів, які мають повноваження щодо 

надання земельних ділянок у користування або передачі у власність. 

 

Висновки.  

Основу державного управління територіями та економічного регулювання 

земельних відносин складають система землеустрою та державного земельного 

кадастру. Установою, що здійснює державний земельний кадастр, є ДП «Центр 

державного земельного кадастру», яке підпорядковується Державному агентству 

земельних ресурсів України. Землеустрій має включати планування, регулювання, 

організацію та контроль використання земель. Реєстрація прав на земельну ділянку 

здійснюється шляхом розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

Отже, під час проведення дослідження були виконані такі завдання: 

 окреслено сутнісні ознаки проєкту землеустрою; 

 досліджено аспекти, що впливають на розроблення проєкту землеустрою; 

 наведено приклади програмних продуктів, які використовуються при 

розробленні проєкту землеустрою; 

 розкрито алгоритм розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

Варто також зазначити, що в роботі наведено перелік етапів при проєктуванні 

земельних ділянок та передачі проєктів в натуру (на місцевість) з урахуванням їх 

особливостей. Виконання геодезичних робіт на високому професійному рівні має 

бути пріоритетним для майбутніх землевласників та землекористувачів, 

враховуючи фінансові ризики, які існують у разі неякісного їх виконання.  
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ГІС-ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ КАДАСТРУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Вступ.  
Актуальність теми. Кадастр міських територій є державною системою 

зберігання та використання геопросторових даних про територію, 

адміністративно-територіальні одиниці, інженерно-геологічні умови, 

інформаційних ресурсів, будівельних норм, що функціонує для задоволення 

інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування 

галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.  

Міські інформаційні системи як приклад ведення кадастру на рівні міст, є 

прямою реалізацією ГІС в міському масштабі. Оскільки кадастр є методично 

організованою публічною інвентаризацією даних про майно на певній території, 

актуальні кадастрові дані повинні бути доступні в будь-який час.  

Геоінформаційні системи (ГІС) слугують важливим інструментом ведення 

кадастру міських територій. Працюючи з масовими статистичними даними на 

основі топографо-геодезичного і картографічного забезпечення, будучи 

сучасним та перспективним напрямком в управлінні земельними ресурсами, ГІС 

гарантують швидке отримання актуальної, доступної і наочної інформації, 

вирішують задачі обробки геопросторових даних та автоматизують всі робочі 

процеси в управлінні кадастром. В свою чергу роль та значення 

геоінформаційного забезпечення ведення кадастру важко переоцінити. Адже 

потреби суспільства в актуальності, точності надійності й достовірності 

геопросторових даних про кадастр міських територій, з однієї сторони, та 

всезростаючі можливості сучасних інформаційних технологій, з іншої, 

вимагають адекватного розвитку технологій їх збирання та оброблення. 

        Метою роботи є аналіз ГІС-технологій для проведення виправлення 

похибок топології кадастрового набору даних району міста Львова. 

Основними завданнями дослідження є: 

- розглянути сучасне ведення кадастру міських територій в цифровому 

вигляді та його основні функції; 

- проаналізувати ГІС-забезпечення кадастру міських територій; 

- охарактеризувати функціональні можливості ГІС кадастру міських 

територій; 

- проаналізувати способи покращення якості кадастрових даних шляхом 

виправлення топологічної неузгодженості земельно-кадастрового 

покриття; 

- розглянути питання формування топологічного земельно-кадастрового 

покриття як необхідної умови отримання інтелектуальних геопросторових 

даних про земельні ділянки; 

- провести виправлення похибок топології набору геопросторових даних 

району міста Львова в середовищі ArcGIS. 



 

        Об’єктом дослідження є набір кадастрових даних району міста Львова. 

Предметом дослідження є методика, методи та інструментарій ГІС-

забезпечення ведення кадастру міських територій.  

Викладення основного матеріалу. 

Містобудівний кадастр є складовою частиною державної системи 

кадастрової документації, що містить відомості про земельні, водні, лісові та 

інші ресурси і забезпечує єдність обліку й контролю використання природних 

ресурсів. Характерні особливості кадастру міських територій обумовлюються 

специфікою міського середовища, характером інфраструктури і екологічної 

ситуації, що виражаються в спеціальних методах диференціації території на зони 

різної економіко-будівельної цінності. 

Будучи розподіленою геоінформаційною системою, кадастр міських 

територій ведеться з урахуванням даних Державного земельного кадастру на 

державному рівні, на рівні Автономної Республіки Крим, обласному та 

районному рівнях, а також на рівні міст Києва і Севастополя та міст обласного 

значення. 

Кадастр міських територій формується на базі відомостей про просторове 

положення об'єктів міського середовища, які розміщені на земній поверхні, над 

і під нею, явища і процеси, які відбуваються на території населеного пункту, 

економічний і правовий статус цих територій і об'єктів, їх природні та 

господарські, кількісні і якісні характеристики. На повну та достовірну 

інформацію про земельні ділянки шарами накладаються дані про будівлі, які вже 

розташовані на цих ділянках, про всі можливості та обмеження на їхню 

подальшу забудову, про зелені насадження, підприємства, інженерні 

комунікації, пам'ятники архітектури. 

Дані кадастру міських територій використовуються для вирішення задач 

планування, забудови і прогнозування розвитку населених пунктів; 

проектування розміщення будівництва; створення і реконструкції інженерно-

технічної, транспортної та соціальної інфраструктури; регулювання земельних й 

економічних відносин; визначення зон економічної оцінки території тощо.  

Забезпечення актуальності, достовірності, повноти, точності, відкритості, 

доступності інформації та безперервності внесення відомостей про об'єкти 

містобудування неможливе без інтеграції в роботу геоінформаційних систем. 

       Геоінформаційні системи та технології забезпечують моніторинг 

навколишнього середовища, моделювання та аналіз просторових даних, 

створення електронних карт, а також формують бази даних про навколишнє 

середовище поєднуючи модельне зображення території (електронне 

відображення карт) з інформацією табличного типу (статистичні дані, списки, 

економічні показники).  

Серед найбільш поширених ГІС-продуктів, що використовуються при 

вирішенні завдань кадастру міських територій, виділяють програмне 

забезпечення сімейства АгсGIS (ЕSRI, USА), зокрема ArcView – ГІС–додаток 

для створення високоякісного картографічного матеріалу, керування наборами 

просторових даних, метаданими, проведення простого редагування та аналізу. В 

свою чергу основною особливістю АrсЕditor є можливість створення і 



 

редагування топологічно пов’язаних об’єктів, а також редагування геоданих, що 

зберігаються в СУБД. Повнофункціональною та найпотужнішою ГІС з повним 

набором інструментів автоматизації і перетворення даних, моделювання та 

виконання специфічних задач, отримання високоякісних карт є ARC/INFO. 

Базовими модулями настільних продуків є: АrсМар – модуль відображення, 

редагування і аналізу даних, АrсСаtalog – модуль, який надає доступ до 

просторових даних і керує ними, АrсToolbox – модуль конвертації і геообробки 

даних. 

       Програмне забезпечення «Digitals» виробництва НПП «Геосистема» 

забезпечує автоматизацію геодезичних робіт від обробки польових вимірювань 

до створення обмінних файлів, кадастрових планів і містобудівної документації. 

Розвиненими є засоби редагування карт та планів, є функція відображення карт 

у тривимірному вигляді. 

       Програмне забезпечення Quantum GIS (QGIS) є вільною крос-платформною 

геоінформаційною системою, що підтримує просторове розширення SpatiaLite, 

ORACLE Spatial та PostGIS, дозволяє створювати карти через растрові або 

векторні шари, підтримуючи численні формати та проводити просторовий 

аналіз. 

       Для повноцінного функціонування кадастру нерухомості, прозорості 

земельних та містобудівних відносин важливе місце посідає публічність 

містобудування для усіх зацікавлених сторін у розвитку населених пунктів  й в 

цілому просторового планування. Мережа міських геопорталів забезпечує цю 

умову. 

       Геопортал кадастру міських територій – це сукупність інтернет-засобів та 

сервісів відкритих геопросторових даних, метою якого є зберігання, 

накопичення, аналіз та відображення на електронних картах відомостей 

необхідних для ведення містобудівної діяльності. 

       Прикладом формування кадастру міських територій на рівні міст є 

публічний геопортал «Містобудівний кадастр Львова», який розміщено у 

відкритому доступі за веб-адресою https://mbk.city-adm.lviv.ua/.  

       Публічна частина геоінформаційної системи містобудівного кадастру, 

призначена для задоволення потреб громадян в геопросторових даних. 

Інформація на геопорталі відображається у вигляді шарів, серед них генеральний 

план міста, план зонування територій, топографічний план, ортофотоплани 

тощо. В легенді можна знайти опис усіх умовних позначень, що відображаються 

на карті. Серед особливостей геопорталу – паспорти будівель міста, статево-

віковий розподіл мешканців, теплова карта злочинності, історичні мапи Львова 

та система електронного документообігу. Серед основних інструментів є 

вимірювання відстаней та площі, порівняння шарів та накладання шарів один на 

одний. Також на геопорталі можна знайти інформацію про дані з ДЗК, 

планувальні обмеження, соціально-культурні об’єкти, моніторинг забудови, 

реєстри дозвільних документів. 

Відкрита геоінформаційна система Львівської міської ради надає доступ до 

містобудівної документації та різних просторових даних щодо міського 

розвитку. Водночас існує потреба в перевірці та уточненні меж ділянок, адже 

https://mbk.city-adm.lviv.ua/


 

присутні помилки топології (наприклад, є перетин об’єктів та їх накладання, 

деякі будинки розташовані в прибережних смугах тощо). 

Для визначення топологічності геопросторових даних у земельному 

кадастрі, потрібно розуміти, що в його основі лежить поняття «земельно-

кадастрового покриття» – неперервної поверхні взаємопов’язаних земельних 

ділянок. Головна вимога до геопросторових даних формулюється наступним 

чином: будь-яка точка на місцевості може належати тільки одній земельній 

ділянці, якщо вона не лежить на її межі. Щоб реалізувати цю вимогу топологія 

геопросторових даних розглядається як сукупність правил організації даних, 

інструментарію і технологій, що моделюють просторові відношення, які не 

порушуються в ході взаємно-неперервних перетворень. Тоді топологічний об'єкт  

– це просторовий об'єкт, що відображає просторові характеристики, інваріантні 

до безперервних перетворень. 

За стандартом DIGEST є чотири рівні топології: 

0-й рівень топології «Спагетті» – просторові характеристики об’єкта 

визначені на множині точок, координати яких описані безпосередньо в цифровій 

моделі кожного об’єкта без визначення будь-яких топологічних зв’язків з 

іншими об’єктами. 

1-й рівень топології «Ланцюгово-вузлова модель» являє собою дані з 

топологічною точністю до вузла, в яких всі ланки ліній закінчуються у точках-

вузлах з’єднання ланок. Переміщення певного вузла призводить до зміни 

геометрії усіх ланок, що містять посилання на цей вузол. Таке подання векторних 

даних характерне для моделей вулично-дорожніх, гідрографічних та інших 

мереж. 

2-й рівень топології «Планарний граф» – дані з топологічною точністю до 

ребра, вузли визначаються на перетині кожного ребра. Відношенням суміжності 

є сукупність об’єктів, що містить посилання на одні й ті ж ребра. 

3-й рівень топології «Повна топологія» – набір даних формує якусь їх 

математичну 2D-множину, завершену гранями. Інформація вміщення 

визначається на цьому рівні топології. 

Тому формування топологічного земельно-кадастрового покриття як 

необхідної умови отримання геопросторових даних про земельні ділянки 

повинно будуватись  на 2-му рівні топології «Планарний граф». Слід відзначити, 

що така організація геопросторових даних у вигляді планарного графу 

забезпечує реалізацію так званої «еластичної межі» – надзвичайно ефективного 

засобу підтримання та модифікування земельно-кадастрового покриття. 

За допомогою програмного забезпечення АгсGIS розберемо методику 

виправлення похибок топології набору кадастрових даних району міста Львова. 

Набір даних містить: покриття ділянок; кадастрові записи, пов'язані з ними; 

контури будівель; осьові лінії вулиць, зони оцінки та обмежень.  

Топологічна узгодженість – це коректність подання закодованих 

топологічних характеристик геометричних об’єктів набору даних. Топологія в 

ArcGIS підтримується створенням серії правил, які описують топологічні 

відносини. Налічується близько 30 топологічних правил доступних для 

використання.  



 

Основними типами проблем топологічної неузгодженості набору є: 

недотягування – лінія ділянки не досягає лінії, з якою повинна бути сполученою; 

перетягування – лінія була протягнута за іншу лінію, з якою мала сполучатись; 

розриви у кресленні ліній та дубльовані лінії. 

Як приклад: запустимо ArcCatalog та перейдемо до бази геоданих 

Cadastral.gdb, оберемо набір класів об’єктів і натиснемо «Новий» / «Типологія». 

Для значення Кластерного допуску встановимо 10 см та застосуємо правило «Не 

повинні мати висячих вузлів», що допоможе нам знайти та виправити усі 

проблеми недотягування та накладання з лініями ділянок. Перевірити топологію  

на наявність помилок можна натиснувши «Сформувати підсумкову 

інформацію». 

        Після додавання об’єкту топології до таблиці змісту увімкнемо лінійний 

клас об’єктів та топологію і маємо змогу побачити усі топологічні помилки, 

викликані висячими вузлами. Інспектор помилок дозволяє знайти та виправити 

топологічні помилки. Наприклад, для усунення похибки перетягування 

виміряємо просторовий об’єкт, що виходить за межі та в Інспекторі помилок 

натискаємо «Скоротити», задаючи виміряну відстань. Команда «Розтягти» 

виправляє помилку недотягування. Дубльовані лінії видаляють шляхом 

«Вибрати просторові об’єкти» та «Видалити». Щоб перевірити змінені області 

на наявність нових топологічних помилок обираємо в таблиці змісту опцію 

«Змінені області» та застосуємо «Перевірити топологію в заданій області». 

Зберігаємо зміни та знову створюємо звіт помилок топології натиснувши 

«Підсумкова інформація». 

        Для створення полігонів виправлених ліній використаємо модуль 

ArcToolbox та інструмент «Об’єкт в полігон». Щоб імпортувати створені 

полігони в набір даних ділянок потрібно виконати додаткове очищення 

топології. Знаходимо об’єкт топології в базі геоданих, що використовувався 

раніше та видаляємо.  Створюємо нову топологію у наборі класів об’єкта з 

кластерним допуском 0,01 метра і включаємо до неї лінійний та полігональний 

класи об’єктів. Додаємо наступні правила: лінії повинні співпадати з межею 

полігонів, лінії не повинні накладатися самі на себе, лінії не повинні перетинати 

самі себе, лінії повинні складатися з єдиної частини, лінії не повинні 

перетинатися або дотикатися, межа полігонів повинна суміщатися з лініями. 

Аналізуємо кількість помилок в звіті Підсумкової інформації.  

        Інструмент «Розбити» використаємо для розділення на дві частини 

суцільної лінії у точці перетину з іншою лінією. За правилом «Не повинні 

перетинатися або торкатися» видаляємо дублюючі лінії, які були гірше 

оцифровані. Є випадки, коли дублюючі лінії є просторово точними дублікатами, 

тобто друга лінія створена точно в тому ж місцеположенні, що й перша. Для 

таких помилок застосовуємо інструмент Віднімання (Subtract) Інспектору 

помилок. Всі топологічні помилки даного кадастрового набору виправлено. 

        Робота з топологією бази геоданих полягає у встановленні правил, які 

регулюють просторову поведінку класів об'єктів та подальшій перевірці 

геометрії просторового об’єкта. Наприклад, якщо дозволити полігонам 

земельних ділянок перекриватися у просторі, ми фактично погодимося з тим, що 



 

даний простір є частиною двох ділянок, і його статус не буде визначеним. Або 

правило «Лінії не повинні самонакладатися» гарантує запобіганню повторного 

виникнення лінії, яка вже існує в покритті. Тому топологія кадастрових даних 

повинна строго контролюватися. 

 

Висновки. 

Технічні та програмні засоби системи містобудівного кадастру представлені 

мережею загальнодержавного, регіональних, районних та міських геопорталів та 

геоінформаційних систем містобудівного кадастру, що забезпечують проведення 

перевірки інформаційних ресурсів, їх реєстрацію, облік, зберігання, актуалізацію 

та надання користувачам. 

В автоматизованих системах кадастру міських територій інструментарій   

програмних і апаратних засобів, представлений настільними продуктами 

сімейства АгсGIS, Digitals, QGIS. Проаналізовані програмні засоби ГІС 

дозволяють створювати високоякісний картографічний матеріал, керувати 

наборами просторових даних, метаданими, формувати, форматувати та 

систематизувати атрибути баз даних. 

Можливість цифрової трансформації і сталого розвитку території залежить 

від актуальності і доступності офіційної геоінформації. Геопортал 

«Містобудівний кадастр Львова» є відкритою геоінформаційною системою, що 

надає доступ до містобудівної документації та різних просторових даних щодо 

міського розвитку для усіх зацікавлених сторін у розвитку населених пунктів  й 

в цілому просторового планування. 

В програмному забезпеченні АгсGIS на прикладі набору кадастрових даних 

району міста Львова відтворена методика виправлення похибок топології 

полігональних та лінійних класів просторових об’єктів.  
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«ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  

(НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)» 

Вступ. 

Актуальність. Сьогодні земельні ресурси є важливим чинником 

національної безпеки та розвитку. З огляду на збереження, раціональне 

використання земель на засадах екологічності та раціональності сприяє 

розвитку землеустрою та землекористування. Земля є одним з головних 

природних ресурсів країни і поряд з працею, капіталом і технічним 

прогресом є найважливішим чинником економічного зростання. 

Вирішальною умовою підвищення внеску земельних активів у національне 

економічне зростання та сталий розвиток є використання економічного 

управлінського (регуляторного) підходу до озеленення земель, спрямованого 

на збільшення національного багатства та добробуту при збереженні 

екологічного потенціалу. Проте саме ці питання досі залишаються 

невирішеними. Останнім часом надзвичайно актуальним стає питання охорони 

екологічного потенціалу місцевості. Це пов’язано з тим, що майже всі 

розвинені країни вважають вирішення екологічних проблем однією з умов 

свого сталого та ефективного розвитку. На сучасному етапі земельної реформи 

в Україні майже безконтрольно формуються ринкові відносини в земельній 

сфері, відсутність критеріїв визначення права власності на природні ресурси та 

неузгодженість земельного, лісового, водного та екологічного законодавства, 

охорони навколишнього природного середовища тощо. Також постає небезпека 

втрати цінних екологічних територій. Всі ці аспекти додатково актуалізують 

проблематику нашого дослідження та спонукають до вивчення регіонального 

аспекту екологізація землеустрою, на прикладі земельних ресурсів 

Тернопільської області. 

Метою нашого дослідження є з’ясування екологічних аспектів у 

землеустрої Тернопільської області. 

Відповідно до теми та мети дослідження нами потрібно вирішити 

наступні завдання: дослідити земельні ресурси Тернопільської області, 

проаналізувати екологічні аспекти землекористування Тернопільщини, 

визначити основні напрямки розвитку екологічних аспектів в Тернопільській 

області. 

Об’єкт дослідження – земельні ресурси Тернопільської області. 

Предмет дослідження – екологічні аспекти землекористування в 

Тернопільської області. 

Методи дослідження: аналізу, синтезу, систематизації, узагальнення. 

Виклад основного матеріалу. 

Єдиним шляхом і фундаментальною основою збалансованого розвитку 

України є забезпечення раціонального використання природних ресурсів. 



 
 

Перший – це землі, що є основою продуктивності для сільськогосподарського 

та лісогосподарського виробництва, а також землі, що є об’єктом іншої 

господарської діяльності в аграрному секторі народного господарства. 

Україна є однією з найбагатших країн світу за родючими землями. Висока 

природна продуктивність ґрунтового покриву визначає провідну роль 

земельного фонду як одного з важливих видів ресурсів для економічного 

розвитку України, національного багатства, основного засобу виробництва для 

сільського господарства. Рівень землекористування характеризує Україну як 

надзвичайно екологічно незбалансовану країну. 

Проблема використання земельних ресурсів  для Тернопільської області є 

актуальною. Оскільки область належить до територій давнього освоєння, то 

глибина і масштаби землекористування тут добре виражені. 

За даними обласного управління земельних ресурсів площа 

сільськогосподарських угідь становила 1046,6 тис га, це 75,7% від загальної 

площі земельного фонду області, під лісами і лісовкритими площами 201,7 тис. 

га – (15%), забудованими землями зайнято 63,6 тис. га (5%) території області, 

під відкритими заболоченими землями – 5,9 тис. га (0,4%), під водою – 19,3 тис. 

га (1,4%). 

У структурі сільськогосподарських угідь оброблені землі становлять 

81,8%, що є не тільки високоокультуреними землями області, а й 

високоокультурними угіддями сільськогосподарського призначення. Частка 

сіножатей та пасовищ у структурі сільськогосподарських угідь області 

становить 16,3%. За останні роки їх площа збільшилася. Загалом в Україні 

зменшилася площа пасовищних ландшафтів у зв’язку з їх обробітком, 

забудовою та переведенням у «непридатні» категорії земель. На Тернопільщині 

простежується протилежна тенденція – зросла частка пасовищ та сінокосів. 

Найменша площа Тернопільської області – багаторічні насадження. 

Довгострокове сільськогосподарське природокористування регіону 

призвело не лише до збільшення частки агроландшафтів, а й до серйозних змін 

у його структурі, динаміці, а отже, до багатьох екологічних проблем. Екологічні 

проблеми випливають безпосередньо з використанням сільськогосподарських 

угідь. Вони пов’язані з внесенням органічних і мінеральних добрив, 

кальцифікацією кислих ґрунтів, використанням хімічних методів захисту 

рослин, методами землеробства тощо. Через недостатнє застосування 

ґрунтозахисних заходів еродована площа оброблених земель за останні роки 

досягла 350 тис. га.  

На підставі наявних даних та моніторингу стану та використання земель в 

області в певній мірі обробляється 215,5 тис. га ерозійних та ерозійно 

небезпечних земель. 

Приведення кількості використання орних земель до природоохоронно-

безпечних і обґрунтованих значень в значній мірі ускладнюється через 

передачу цих площ у приватну власність, відсутності економічного механізму 

зменшення рівня використання еродованих і деградованих земель, «нульового» 

фінансування здійснення консервації земельних ділянок. 



 
 

Найбільша частка сильнозмитих ґрунтів у Бережанському, 

Монастириському, Збаразькому, Кременецькому, Шумському районах, що 

пов’язане з особливостями рельєфу, механічним складом ґрунтів та 

ґрунтоутворюючих порід – лесів і лесоподібних суглинків, а головне – 

неправильним обробітком ґрунту. Подальшу деградацію земель можна 

призупинити лише шляхом агроландшафтної організації сільської місцевості та 

переходом до ландшафтно-контурних і контурно-меліоративних систем 

землеробства замість традиційної нарізки полів, поширеної на значних 

територіях, які не враховують ландшафтні особливості місцевості.  

Надмірна сільськогосподарська освоєність та розораність території є 

одним з основних чинників, які дестабілізують екологічну ситуацію в Україні. 

Ці проблеми необхідно розв’язувати у проектах землеустрою на еколого-

ландшафтній основі сільськогосподарських підприємств, у яких слід 

передбачити: оптимізацію складу земельних угідь; організацію території ріллі, 

природних кормових угідь із мінімальними екологічними збитками; 

компенсацію необґрунтовано приватизованих, деградованих і малопродуктив- 

них угідь; механізми використання земельних часток (паїв) відповідно до нової 

організації території. 

Деградація сільськогосподарських земель на Тернопільщині набула 

загрозливого характеру для національної продовольчої безпеки. Значною мірою 

дана ситуація зумовлена втратою економічного інтересу землекористувача до 

екологобезпечного землекористування і вимагає негайного обґрунтування 

чіткого механізму вирішення. 

Для збереження раціонального використання і охорони ґрунтового 

покриву слід використовувати принципи еколого-ландшафтного землеробства, 

при якому співвідношення сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, 

пасовища, сади) і природних комплексів (ліси, заповідники, озера, водойми) 

буде економічно доцільним і екологічно виправданим, а структура 

сільськогосподарських угідь пристосованою до ландшафтних особливостей 

території. На непридатних для землеробства землях необхідно створити 

лукопасовищні угіддя, лісонасадження, заповідні ділянки. 

В результаті проведеного дослідження, було виділено наступні екологічні 

аспекти у землекористуванні (рис. 1) 

 



 
 

 
 

Рис 1. Екологічні аспекти у землекористуванні. 

 

Висновки.  

Під час дослідження земельних ресурсів на території Тернопільської 

області ми прослідкували тенденцію збільшення сіножатей та пасовищ, однак 

значно зросла площа еродованих та ерозійно-небезпечних земель, що призвело 

до значних екологічних проблем. В тому числі і до використання непридатних 

ділянок. 

Також у процесі роботи ми виділили певні екологічні аспекти землеустрою 

такі як: доцільність та екологічна виправданість с/г угідь та природних 

комплексів; пристосованість структури с/г угідь до ландшафтних особливостей 

території; застосування ґрунтозахисних заходів (сівозміна, консервативне 

землеробство, нульовий обробіток і т.д.); використання технологій зі зниженим 

застосуванням хімікатів; попередження виникнення еродованих та 

деградованих земель; використання непридатних до землеробства земель. 

Розв’язання екологічних проблем землеустрою на Тернопільщині, 

можливе при радикальній переорієнтації розвитку агровиробництва у напрямі 

ресурсозбереження та у застосуванні науково обґрунтованих заходів зі 

Екологічні 
аспекти у 

землекористу
ванні 

Доцільність та 
екологічна 

виправданість с/г 
угідь та 

природних 
комплексів; 

Пристосованість 
структури с/г угідь 

до ландшафних 
осоливостей 

території; 

Застосування 
грунтозахисних 
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консервативе 
землеробство, 
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створення ефективної та екологічно безпечної функціонуючої системи 

сільськогосподарського землекористування. Основними напрямами реалізації 

екологічних аспектів землеустрою має бути запобігання ерозії ґрунтів, зсувам, 

заболочуванню, засоленню, забрудненню пестицидами, стічними водами, 

промисловими і комунальними відходами. Важливе значення має відігравати 

рекультивація порушених господарською діяльністю земель. Система еколого-

економічного використання земель повинна мати природоохоронний, 

ресурсозберігаючий характер і передбачати збереження ґрунтів. Охорона 

земель та їх раціональне еколого-економічне використання на Тернопільщині 

повинно здійснюватися на основі комплексного підходу до використання угідь 

як до складних природних утворень (екосистем) з урахуванням їх зональних та 

регіональних особливостей. 
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 «КАДАСТРОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ» 

Вступ. 

Актуальність. На сьогодні земельні відносини на теренах України є одним 

з ринків, який характеризується значною активністю та динамізмом розвитку. 

Така стрімка еволюція додатково стимулює потребу землевласників у 

проведенні експертних досліджень ділянок, спрямованих на отримання даних 

про максимально точну ціну конкретного наділу у даний момент. Подібна 

інформація є необхідною умовою задля ефективного проведення будь-яких 

комерційних операцій з землями сільськогосподарського призначення. Усі 

експертно-оціночні роботи із сільськогосподарською землею є спрямованими на 

визначення її точної вартості, що дозволить власнику приймати економічно 

ефективні рішення у процесі комерційних угод. На розмір кінцевої суми 

впливають зовнішні показники, просторове розташування наділу, 

співвідношення попиту і пропозицій на існуючому ринку землі та ряд інших 

чинників. Кадастрова оцінка земель сільськогосподарського призначення 

повинна врахувати всі моменти і співвідносити їх між собою у кількісному 

аспекті для винесення раціонального висновку.  

Аналіз публікацій. Проблематика кадастрової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення знайшла своє відображення в ряді 

публікацій на наукових студіювань. Серед використаних нами праць авторів 

варто виділити – Л. Касперевич, І. Колганова, Р. Руденко. Також варто 

відзначити, що основи кадастрової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення закріплено на законодавчому рівні – Законом України «Про оцінку 

земель» та Земельним кодексом України. 

Метою дослідження є аналіз основних аспектів кадастрової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення. 

Для досягнення поставленої мети дослідження були окреслені наступні 

завдання: 

− з’ясувати сутнісні ознаки кадастрової оцінки земель; 

− дослідити аспекти, що впливають на кадастрову вартість земельної 

ділянки; 

− розкрити методи кадастрової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення; 

Об’єкт дослідження – кадастрова оцінка земель. 

Предмет дослідження кадастрова оцінка земель сільськогосподарського 

призначення. 

Методи дослідження: аналізу, синтезу, систематизації, узагальнення. 

Виклад основного матеріалу. 
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В результаті земельної реформи 90-х років сформувалася сучасна форма 

земельних відносин. На сьогодні земля є елементом національного багатства, 

основним засобом виробництва в сільському господарстві та найскладнішим 

об’єктом оцінки. Враховуючи, що земля, при ефективному господарюванні, 

може використовуватися необмежено, проблема об’єктивної кадастрової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення залишається актуальною, оскільки 

збільшення їх використання є об’єктивною необхідністю та умовою поступового 

розвитку суспільства.  

Відповідно до чинного законодавства об’єктом оціночних та земельних 

робіт можуть вважатися території в межах адміністративно-територіальної 

одиниці, наділи, що входять до складу оціночної зони чи району, а також будь-

які види ділянок або їх поєднання в межах України, в тому числі – частки 

(частинки землі).  

Інформація на підставі цих процедур є обов’язковою для державного 

кадастру: такі дані дають змогу визначити вартість «диких» земель як 

природного ресурсу, а також сформувати розмір плати за конкретні ділянки.  

У науковому середовищі землі сільськогосподарського призначення 

розглядаються як природний ресурс і об’єкт, що має багатоцільове використання 

та виступає об’єктом земельних відносин. Враховуючи вищесказане, можемо 

стверджувати, що при визначенні їхньої оцінки слід враховувати одночасне 

використання всіх функцій структурних елементів земель 

сільськогосподарського призначення та індивідуальних особливостей кожного 

об’єкта оцінки.  

Процедура оцінки земель сільськогосподарського призначення 

починається з мети її проведення, яка залежить від того, хто є замовником 

встановлення вартості землі. 

 Експертно-практичний аналіз ділянки з метою встановлення її ціни – це 

грошова оцінка земельної ділянки. Існують і інші форми таких процедур, але 

вони в основному спрямовані на встановлення виробничого потенціалу 

нерухомості. 

 Фінансовий аналіз здійснюється на основі доходу від орендної плати як за 

оброблювану, так і за забудовану площу. У цьому випадку застосовуються такі 

методи:  

 Прибутковий (по суті, зводиться до капіталізації прибутку від будь-якої 

форми використання наділу).  

 Порівняльний (сума відображається як середній показник із сум 

продажів подібних об'єктів на ринку).  

 Решта землі (вивчити співвідношення витрат на поліпшення стану наділу 

з отриманими доходами). 

− Ринковий – практиці вважається найбільш ефективним і активно 

використовується в практиці кадастрової оцінки земель.  

Держава ініціює оцінку землі з метою обліку та контролю 

землекористування, сплати податків, а у своїх нормативно-правових актах, 

цільових програмах зазначає необхідність збереження та відновлення родючості, 

охорони земель та підвищення ефективності використання земель (адже при 

правильному використанні землі якість не знижується, щоб задовольнити 
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майбутні потреби населення). При цьому суб’єкти господарювання, які 

орендують земельні ділянки, не турбуються про необхідність їх збереження та 

раціонального використання, переслідуючи лише мету максимізації 

прибутку, зниження собівартості продукції та зниження земельного податку.  

Кадастрова оцінка земель сільськогосподарського призначення в Україні є 

складовою частиною державного земельного кадастру і поділяється на такі види: 

оцінка ґрунтів, економічна та грошова оцінка землі. Методологічною основою 

економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення є поняття 

родючості та диференційної ренти. Поєднання показників якісної оцінки 

(сортування ґрунтів), оцінки місця розташування та економічних факторів дають 

оцінку землі як засобу виробництва в сільському господарстві за 

диференціальними доходами та здійсненими витратами. 

Роботи по оцінюванню земель почалися з 60-х років ХІХ століття в 

результаті масового переділу землі у зв'язку зі скасуванням кріпосного права. 

Методологію оцінки земель запропонував В. В. Докучаєва, який, незважаючи на 

недоліки, найбільш повно враховує якість ґрунтів і використовується і 

називається ґрунтоутворенням. 

 Бонітування ґрунтів – це порівняльна оцінка ґрунтів за їх якістю, що дає 

змогу планувати розміщення посівів і врожайність сільськогосподарських 

культур, прогнозувати витрати на вирощування, можливий обсяг врожаю та 

прибуток від його реалізації. Бонітування ґрунтів здійснюється шляхом 

порівняння якісних характеристик сільськогосподарських угідь, співвіднесених з 

продуктивністю, з еталонними ділянками за 100-бальною шкалою. Відповідно, 

землі з найкращими природними властивостями та більшою природною 

продуктивністю стають еталонними та отримують 100 балів. Ці оцінки ґрунтів 

становлять основу економічної та грошової оцінки та розглядаються як єдиний 

процес оцінки землі.  

Перший метод капіталізації земельної ренти є ключовим у грошовій оцінці 

вартості землі. Оскільки дохід від використання земель сільськогосподарського 

призначення формується шляхом виробництва та реалізації 

сільськогосподарської продукції на ринку, достовірна інформація про нього є 

основною умовою використання цього методу.  

Найпростішим є порівняння цін продажу подібних земельних ділянок 

(порівняльний підхід). Сутність його зводиться до того, що вартість земельної 

ділянки визначається шляхом встановлення середньої ціни на подібні об’єкти на 

ринку збуту. При реалізації цього методу слід зробити акцент на виборі 

пропонованих до продажу аналогів, найбільш релевантних об’єктів оцінки за 

основними параметрами ціноутворення. У більшості випадків ці параметри 

включають: розташування та оточення земельної ділянки, цільове призначення, 

фізичні характеристики, наявність об’єктів нерухомості та їх стан, наявність і 

стан багаторічних насаджень, екологічну ситуацію в регіоні, транспортну 

доступність та інфраструктуру. Усі виявлені відмінності між розділами 

заносяться в таблицю коригування. Сам процес коригування здійснюється з тих 

сайтів, які взяті для порівняння з розрахунковою ділянкою. Якщо параметри 

якості оцінюваного сайту нижчі за якісні параметри сайтів, з якими він 

порівнюється, то його ціну слід відповідно знизити.  
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Об’єктивація даного методу  є найбільшою, оскільки максимально 

враховує ситуацію на ринку. Основною умовою впровадження методу 

порівняння цін продажу подібних земельних ділянок є наявність інформації про 

ціни угод з їх аналогами. Крім того, існує проблема з кількісним визначенням 

знижуючих і зростаючих поправочних коефіцієнтів. До недоліків використання 

цього методу при оцінці сільськогосподарських угідь можна віднести те, що при 

його використанні не враховується така особливість землі, як засіб виробництва, 

як необмеженість використання.  

Те ж саме можна сказати і про третій метод витрат на поліпшення земель 

(видатковий метод), який базується на принципі раціонального використання 

землі. В основному він використовується для оцінки земель, на яких планується 

будівництво нерухомості або поліпшення землі. Однак у цього методу є й 

недоліки, оскільки він не враховує величину майбутніх прибутків через 

інфляцію. Для більш точних результатів реалізації цього методу необхідно 

запровадити обов’язкове виконання якісного складу кожної окремої 

сільськогосподарської ділянки до та після оренди. Таким чином, для отримання 

достовірної вартості земельної ділянки однієї методики недостатньо, тому слід 

використовувати різні методичні підходи, а в результаті їх порівняння – 

визначити кінцеву ціну. 

Висновки.  

Отже, можна підсумувати, що існує значна кількість підходів і методів 

визначення кадастрової оцінки земель сільськогосподарського призначення, але 

в основному вони враховують такі основні фактори, як природні особливості 

(родючість землі) та економічні умови вирощування рослинництва на певних 

землях. сюжети. Дослідивши шляхи розвитку кадастрової оцінки земель в 

Україні, можна констатувати, що інститут оцінки землі сформований, але якість 

його результатів часто не задовольняє ні замовників, ні власників землі, ні інших 

осіб, чиї інтереси він зачіпає. . Основною проблемою оцінки земель 

сільськогосподарського призначення в нашій державі є застарілі показники 

економічної оцінки, які потребують оперативного оновлення, оскільки є 

основою грошової оцінки, планування та економічних розрахунків для 

регулювання господарських та земельних відносин. 
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КАДАСТРИ УКРАЇНИ: ЮРИДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І 

ОСОБЛИВОСТІ 
 

Актуальність теми. Національна кадастрова система будь якої держави 
повинна враховувати досить велику кількість чинників: особливості нації, її 
пріоритети і менталітет, територію і адміністративно-територіальний устрій, 
стан забезпечення кадастрових робіт, як матеріально-технічний, так і 
нормативно-правовий,  постійно аналізувати світовий і європейський досвід в 
цій галузі, поєднувати найкращі технології кадастрових систем і їх перспективи 
розвитку, тому її створення є однією з важливих проблем держави. 

Кадастрова система України повинна бути побудована з урахуванням 
захисту національних інтересів всього суспільства, а не тільки за критерієм 
ефективного управління об’єктами кадастрів. Це, в свою чергу, вимагає 
підвищеної уваги до цього питання на рівні  інституційного та інформаційного 
забезпечення. 

Аналіз стану інвентаризації національного багатства нашої держави 
показує, що багато кадастрів України ведеться відокремлено з дублюванням в 
більшості випадків просторової основи, що приводить до необґрунтованих 
витрат інформаційних ресурсів держави. Оптимізація кадастрових даних 
вимагає об’єднання різних видів кадастрів в єдину національну кадастрову 
систему, з особливостями, притаманними кожному виду кадастру. Тому саме 
дослідження особливостей державних кадастрів України і стало обраною темою 
кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Мета дослідження – на підставі аналізу наукових та нормативних джерел 
надати юридичне обґрунтування кадастрів та визначити особливості кадастрів 
України. 

Для досягнення мети дослідження поставлені такі завдання: 
- визначити сутність кадастрів та розкрити історичні витоки їх 

формування;  
- здійснити аналітичний огляд кадастрів України, визначити їх 

особливостей та надати юридичне обґрунтування;  
- обґрунтувати необхідність створення багатоцільового кадастру в 

Україні. 
Об`єктом дослідження є система державних кадастрів України.  
Предметом дослідження є інституційне та інформаційне забезпечення 

створення, функціонування та розвитку кадастрової системи України. 
Методи дослідження. Методологічну основу роботи становить сукупність 

філософських, загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів, 
пізнавальний потенціал яких був спрямований на досягнення мети 
дослідження. За допомогою діалектичного методу досліджено нормативно-



правове регулювання забезпечення кадастрової діяльності. За допомогою 
конкретно-історичного методу простежено становлення та розвиток кадастрів. 
Системно-структурний метод використано для розкриття державних кадастрів 
Україні. 

Викладення основного матеріалу. 
Адміністрування використання землі є необхідною основою буття 

сучасного суспільства. Земельне адміністрування у ході його здійснення 
передбачає оперування величезними обсягами даних. В основі будь-якої 
земельно-інформаційної системи, що застосовується для земельного 
адміністрування лежить поняття кадастру. Кадастром є геоінформаційна система 
про просторове, правове, господарське, економічне та природне положення 
об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління. 
Сучасний кадастр зазвичай складається з компонента реєстрації та відповідного 
компонента кадастрового знімання.  

На сьогодні створення кадастрів регулюється низкою законодавчих та 
нормативних актів. Так, для юридичного обґрунтування Державного земельного 
кадастру (ДЗК) застосовують наступні законодавчі та нормативні акти: Закон 
України «Про державний Земельний кадастр», Закон України «Про 
землеустрій», Земельний кодекс України, Закон України «Про національну 
інфраструктуру геопросторових даних». Крім того, Порядок ведення 
Державного земельного кадастру затверджено Постановою КМУ від 17 жовтня 
2012 року №1051, а Класифікатор видів цільового призначення земель наказом 
Держкомзему. Державний земельний кадастр є основним кадастром. Він слугує 
основою формування Кадастрової карти. Державний земельний кадастр ведеться 
Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру (land.gov.ua, 
e.land.gov.ua/request). Складові державного земельного кадастру визначені 
ст.197-203 Земельного кодексу України. Об’єкти ДЗК та відомості про них 
детально відображені у ст.ст. 11-15 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр».  Державний земельний кадастр України один з найбільших у Європі за 
своїм об’ємом. Це визначається, в першу чергу, територією держави і обсягами 
кадастрових робіт. 

Державний лісовий кадастр містить відомості про екологічні, економічні та 
інші кількісні і якісні характеристики лісового фонду. Він формується на основі 
державного земельного кадастру, матеріалів інвентаризації, обстежень та 
первинного обліку лісів, лісовпорядкування, окремо для власників лісів і 
постійних лісокористувачів. Порядок ведення Державного лісового кадастру 
регламентується Лісовим кодексом України та постановою КМУ від 20 червня 
2007 р. № 848. Такий кадастр ведеться Державним агентством лісових ресурсів 
України. 

Державний водний кадастр – систематизоване зібрання відомостей про 
водні об`єкти країни, обсяги водних ресурсів та водокористування. Створений з 
метою впорядкування даних державного обліку вод і визначення наявних для 
використання водних ресурсів. Порядок ведення державного водного кадастру 
визначається Водним кодексом України та постановою КМУ від 8 квітня 1996 
року № 413 «Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру». 



Державний водний кадастр ведеться: 
Державним агентством водних ресурсів за розділом “Поверхневі води” у 

частині обліку поверхневих водних об’єктів та за розділом “Водокористування”; 
Державною службою геології та надр України за розділом “Підземні води”; 
Державною службою України з надзвичайних ситуацій за розділом 

“Поверхневі води” у частині проведення постійних гідрометричних, 
гідрохімічних спостережень за кількісними і якісними характеристиками 
поверхневих вод. 

Містобудівний кадастр створений відповідно ст. 22 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», а також Постанови КМУ від 25.05.2011 
року № 559 «Про затвердження Положення про містобудівний кадастр». Крім 
того, Мінрегіонбудом України затверджені Державні будівельні норми ДБН 
Б.1.1-16:2013 «Склад та зміст містобудівного кадастру» та Перелік класів 
об’єктів містобудівного кадастру. 

Містобудівний кадастр – це державна система зберігання і використання 
гепросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, 
екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних 
норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у 
плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних 
геоінформаційних ресурсів. Кадастри ведуться відповідними службами 
містобудівного кадастру з урахуванням даних Державного земельного кадастру. 

В роботі проаналізовано також особливості та юридичне обґрунтування 
Державного кадастр родовищ і проявів корисних копалин, Державного кадастру 
природних територій курортів, Державного кадастру лікувальних ресурсів, 
Державного кадастру територій та об`єктів природно-заповідного фонду, 
Державного кадастру тваринного світу, Державного кадастру рослинного світу, 
Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів, Регіонального кадастру 
природних ресурсів, Національного кадастру антропогенних викидів із джерел і 
абсорбції поглиначами парникових газів. 

В таблиці. 1 наведені загальні характеристики стану ведення та 
технологічного рівня наповнення державних кадастрів України.   

З таблиці видно, що водний і лісовий кадастр та кадастр родовищ і проявів 
корисних копалин має мають кращій рівень наповнення. Це пов’язане з тим, що 
організаційні структури, інформаційні фонди та базові методики ведення цих 
кадастрів були сформовані в Україні ще за радянських часів. 

За оцінками експертів та науковців, видові кадастри України відокремлені 
функціонально та організаційно, єдиного юридичного документа, що визначає 
правила їх ведення, не існує, не забезпечена інформаційна взаємодія видових 
кадастрів і введення кадастрових даних в електронних форматах. Форми і рівень 
технологічного, інформаційного та фінансового забезпечення видових кадастрів 
є дуже різними, що приводить до дублювання топографо-геодезичних робіт і, в 
свою чергу, впливає на якість даних, а також не дозволяє використовувати 
сучасні джерела кадастрової інформації у вигляді космічних знімків, 
сконцентрувавши фінансування на них і передових технологіях їх оброблення, 
та забезпечення доступу до них на рівні сучасних інформаційних ресурсів. 



 
Таблиця 1. Узагальнені характеристики стану державних кадастрів України 

Назва кадастру Рівень 
наповнення 

Технологічний рівень 
ведення 

Державний земельний кадастр +++ СКБД, ГІС, мережа, Геопортал 
Державний лісовий кадастр ++++ Офіційно паперовий, СКБД, ГІС 
Державний водний кадастр ++++ Офіційно паперовий, СКБД, ГІС 

Державний кадастр родовищ  і проявів 
корисних копалин 

++++ СКБД, ГІС 

Державний кадастр природних територій 
курортів 

+/- Відомості відсутні 

Державний кадастр лікувальних ресурсів +/- Відомості відсутні 

Державний кадастр територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду 

++++ СКБД, ГІС, картографічний веб-
сайт 

Державний кадастр тваринного світу ++ СКБД, ГІС, інформаційний сайт 
Державний кадастр рослинного світу ++ СКБД, ГІС, інформаційний сайт 

Містобудівний кадастр +/- СКБД, ГІС, Геопортали 
окремих міст 

Регіональний кадастр природних ресурсів +/- Має вестися в регіонах, 
узагальнення немає 

Державний кадастр сховищ 
радіоактивних відходів 

+/- Відомості відсутні 

Національний кадастр антропогенних 
викидів із джерел і абсорбції 

поглиначами парникових газів 

++++ Офіційно паперовий, СКБД, 
ГІС, інформаційний сайт 

 

Примітка до табл. 1. Позначення рівня наповнення кадастру:++++ - є та підтримуються інформаційні 
фонди на усю територію країни; +++ - проводяться масштабні роботи з реєстрації відомостей; ++ - постійно 
поповнюються відомості, але в невеликих обсягах; +/-- вказує на відсутність інформації про обсяги ведення цих 
кадастрів. 

Багатоцільовий кадастр є продовженням сучасного кадастру з включенням 
інших земельних інформаційних регістрів. Багатоцільовий кадастр об'єднує різні 
реєстри й кадастри (наприклад, ґрунтів, землекористування, інженерних мереж 
та ін.); призначений для вирішення широкого спектра правових, економічних, 
екологічних, містобудівних, управлінських та інших завдань. Він містить 
відомості про об'єкти різного виду: про природні ресурси, про інфраструктуру 
території, про фізико-географічні особливості території і т.д. Багатоцільовий 
кадастр забезпечує просторову цілісність і унікальну ідентифікацію кожної 
ділянки землі та кожної одиниці нерухомості.  

Загальні тенденції розвитку систем реєстрації в кадастрі були визначені в 
Ініціативі «Кадастр 2014», започаткованій в 1994 році Міжнародною федерацією 
геодезистів (FIG). «Кадастр 2014» повинен відображати повну юридичну 
ситуацію із землею, включаючи суспільні права і обмеження. Було 
сформульовано шість тез Кадастру 2014 (Kaufmann і Штойдлер, 1998), в яких 
викладено основні принципи розвитку системи кадастру, а саме:   

1. “Кадастр 2014” повинен відображати повну юридичну ситуацію із 
землею, включаючи суспільні права і обмеження. 

2. Поділ на «карти» і «реєстри» буде скасовано. 
3. Кадастрова картографія зникне. Хай живе моделювання. 
4. «Папір і олівець – кадастр» відійде в минуле. 



5. «Кадастр 2014» значною мірою є приватним. Громадський та приватний 
сектор повинні працювати у тісному співробітництві. 

6. «Кадастр 2014» повинен бути самоокупним. 
Висновки. В результаті виконання кваліфікаційної роботи бакалавра був 

проведений аналіз юридичного підґрунтя (Закони України, Кодекси природних 
ресурсів, Постанови КМУ, Накази відповідних міністерств тощо), щодо 
створення і порядку розвитку інвентаризаційно-кадастрових систем природних 
ресурсів України. За результатами аналізу було виявлено існування 13-ти 
кадастрів, які ведуться на території України, керуються різними, не пов’язаними 
між собою структурами і мають різний рівень наповнення. При цьому багато 
даних в них мають ознаки дублювання. 

Були проаналізовані передові технології інвентаризації нерухомості і 
вибраний підхід до створення земельних інформаційних систем, який 
сформульовано в положеннях під назвою «Кадастр 2014», де пропонується мати 
базову топографічну (просторову) основу (можливо і тривимірну), а просторові 
об’єкти різного цільового призначення поділити на окремі групи за відповідними 
ознаками в одній глобальній базі просторових даних. Перші кроки з такого 
об’єднання можна бачити в структурі Державного земельного кадастру 
(Публічна кадастрова карта), де вже з’явились розділи Лісового та Водного 
кадастру. 
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Перович, М. С. Маланчук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 
конференції (Київ, 29-30 березня 2019 року) – К., ДП «Компринт», 2019. – С.24-
27. 

2. Тихенко О. В. Особливості формування багатоцільового кадастру в 
Україні / О. В. Тихенко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2018. – № 
2. – С. 50–56. 

3. Ревуцький В. Р. Проблеми впровадження інтегрованих кадастрових 
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водного господарства та природокористування. – 2013. №1(61).- С.233-242. 
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МАТЕРІАЛИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ 

ПРОБЛЕМ ДЛЯ ЛІСОВОГО КАДАСТРУ 

Актуальність теми.  Коли порушується екосистема лісу вона стає 

однією з найголовніших проблем не тільки в Україні, але у світі в цілому. ХХІ 

ст. – час в якому більшість людей замислюються над глобальними проблемами 

існування планети і виживання людства. Однією з таких глобальних  небезпек 

є потепління клімату і для зменшення парникового ефекту надважливим є 

збереження та примноження  лісових масивів планети. 

В Україні сформовано лісовий кадастр, який містить різноманітні 

характеристики лісового фонду, такі як грошова оцінка лісів, облік якісного і 

кількісного стану лісів, поділ лісу за категоріями, залежно від основних 

виконуваних ними функцій, та інші показники.  

Проведене у роботі дослідження екологічних проблем лісу базується на 

матеріалах дистанційного зондування землі (ДЗЗ) і є надзвичайно важливим 

джерелом у даній роботі. За космічними знімками є можливість прослідкувати 

не лише стан об’єкта дослідження, а й виявити його зміни за тривалий період. 

Саме тому, ми вважаємо цю тему актуальною для подальшого, більш 

детального дослідження. 

Мета роботи – аналітичне дослідження лісів Українських Карпат для 

оцінки масштабів екологічних збитків, як наслідку вирубування лісових 

масивів. 

Об’єктом дослідження є ліси Українських Карпат. 

Предметом дослідження є методи й способи інтерпретації знеліснення 

Українських Карпат за космознімками для вирішення екологічних проблем.  

Для досягнення поставленої мети окреслено такі завдання:    

1) дослідити екологічні проблеми лісу; 

2) проаналізувати космознімки території Українських Карпат на 

різних інтернет-платформах; 

3) ідентифікувати місця вирубок на космознімках; 

4) провести аналіз вирубок лісу Українських Карпат впродовж років. 

5) створити анімаційну послідовність космознімків в EO Browser. 

У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто історію 

Карпатського масиву, вивчення території дослідження та законодавчу базу. 

За своєю територією та етнічною історією Українські Карпати належать 

до великого географічного регіону України. Лісова сфера була певною 

часткою життєдіяльності і життєзабезпечення людського колективу.   Відомо, 

що ліс – явище не тільки біологічне, географічне, економічне, а й історичне. 

Важливим давнім традиційним заняттям українських горян Карпат поряд із 



землеробством був лісовий промисел. Карпатські гори майже всуціль вкриті 

лісами. Лісів у Карпатах було багато, вони не належали окремим особам, 

благами лісів користувались усі верства населення. 

Однак у XVII-XIX ст. значного поширення набула вогнева система 

землеробства, що призвело до знищення великих площ лісу. За цієї системи 

ліси на окремих ділянках спалювались, а на збагаченій золою землі протягом 

3-4 років сіяли зернові культури. Після цього використовували ці площі як 

пасовища. 

Українські Карпати розташовані у чотирьох областях – Львівській, 

Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій – загальною площею 24 тис. 

км2.   

Оскільки ліс є невід’ємним компонентом біосфери, провести чітку межу 

між ним та іншими складовими довкілля неможливо. Звідси походить тісний 

взаємозв’язок між лісовим та екологічним правом. Потрібно лише з’ясувати, 

яке місце займає лісове законодавство в системі законодавства про довкілля. 

Перш за все, стаття 16 Конституції яка зазначає, що забезпечення екологічної 

безпеки і підтримання екологічної рівноваги є обов’язком держави. 

У другому розділі роботи розглянуто методи космічного знімання для 

спостереження та вивчення території, методику ідентифікації лісових масивів 

на космознімках та екологічні проблеми внаслідок вирубування лісів.  

Для початку необхідно обрати інтернет-ресурси для перегляду та 

ідентифікації лісового масиву. Далі треба обрати супутники, космознімки яких 

будемо застосовувати. Після чого можна досліджувати масиви лісу у різних 

спектральних діапазонах. Найкращим часом спостереження за лісом є літній 

та осінній час. Улітку ліси на знімках у природних кольорах відображуються 

відтінками зеленого кольору та змінюють його в залежності від пори року. На 

знімках у штучних кольорах зображення лісу змінюється від багряного до 

червоного кольору. Також ми можемо відстежувати обрану ділянку за 

попередні роки, і подивитись зміни на тій чи іншій території впродовж 20 

років. 

Перше, що припадає на думку, коли запитують у чому полягає 

екологічна проблема лісу більшість відповідає – у незаконній вирубці. Це 

дійсно так, і це одна з найголовніших причин, оскільки щоб зрізати дерево 

потрібно менше півгодини, а щоб виростити нове – десятиліття. Для 

вирішення цих проблем створено карту пілотного проєкту Держлісагентства 

«Ліс у смартфоні». Це реєстр дозвільних документів, які дають право 

здійснювати господарську діяльність, пов’язану із заготівлею деревини. На 

сьогодні оприлюднено інформацію про 140,5 тисяч виданих дозвільних 

квитків на заготівлю деревини. Також на сервісі розроблено онлайн-карту 

рубок, яка працює в пілотному режимі. Кожна людина може всі ці дані 

перевірити: ознайомитись із переліком лісорубних квитків та перевірити за 

картою законність здійснення вирубок. У планах даного проєкту – запуск 

реєстру лісових квитків на промисловий збір ягід, грибів, меду, лікувальних 

трав.  



Окрім незаконної вирубки лісу існують й інші екологічні проблеми. Так 

у 2020 р., за офіційними даними, площею пошкодження лісових масивів 

шкідниками (Карпатського регіону) склала 15,2 тис. га; пошкодження 

хворобами – 80,1 тис. га. Проте, варто зрозуміти, що при пошкодженні 

шкідниками, деревина з часом перегниває і таким чином підживлює ґрунтовий 

покрив. Крім того, ліс потерпає від буревіїв, пересихання, та несприятливих 

погодних умов.  За офіційними даними  Державного лісового кадастру в 2017 

р., в Карпатах, за 10 хвилин стихійного лиха, буревій обламав та 

повикорчовував дерева на десятках гектарів землі. Передбачити таку стихію і 

зменшити масштаби збитків практично неможливо. У 2020 р. у Карпатах 

сталася пожежа, яка охопила ділянку площею 15 га. Пожежу вдалося 

ліквідувати, проте наслідки екологічних збитків будуть вдаватися взнаки 

десятиліття. 

 Ліси горять не лише у Карпатах, згадаємо пожежу квітня 2020 р. в 

Житомирській області, де вигоріло 85 тис. га лісу. За спекотний 2020 р. в 

Україні вигоріло більш ніж 100 тис. га лісу. Збитки перевищили 500 млн 

доларів. І вже в 2021 р. запустили першу в Україні супутникову систему 

раннього виявлення лісових пожеж.  

У третьому розділі роботи ми досліджували вирубку лісів за 

космознімками. 

   Для точності дослідження ми працювали одразу на декількох ресурсах  

- GlobalForestWatch; EO Browser; Google Earth Pro. 

 Розпочали роботу з Google Earth Pro, оскільки даний сервіс дає 

можливість досліджувати територію з просторовою розрізненністю в декілька 

метрів та простежити зміни за тривалий період часу. Ресурс використовує 

архівні знімки супутника Landsat  з 1972 р.  

На наступному етапі дослідження було обрано платформу EO Browser. 

Це, мабуть, найважчий ресурс у використанні серед трьох обраних, проте 

опанувавши його, ми можемо обирати різний вид відображення знімків, 

порівнювати знімки впродовж певного часу, проводити аналітичні операції й 

ін.  

 Під час роботи в EO Browser обрано супутники Landsat 1-9 та Sentinel-

2 із максимальною хмарністю на космознімках 20%. Для нашого дослідження 

обрано космознімки з оптимізованим натуральним та штучним кольорами, за 

якими ідентифіковано місця вирубок лісу на території Українських Карпат. 

Після налаштувань EO Browser на обрану ділянку лісу створили 

анімаційну послідовність космознімків у натуральних кольорах з 2017 р. по 

2022 р. Анімація наочно відобразила де і які зміни відбулись за даний період 

часу. 

Заключним етапом роботи є дослідження зміни лісового покриву на 

онлайн-ресурсі GlobalForestWatch. Сервіс дає доступ до інформації як у 

реальному часі, так і в минулому. З 2001 р., ми можемо побачити де і як 

змінився ліс у Карпатському масиві. Інтерактивна карта цього порталу показує 

лісовий покрив, його зміни в часі, землекористування та охорону лісів у 

всьому світі, проте не розкриває причин втрати лісу. На карті лісовий покрив 



зображений зеленим кольором, все інше – білим. За допомогою «Tree cover 

loss» відслідковуємо щорічні втрати лісового покриву (втрати зображуються 

рожевим кольором). 

Однією з найбільших екологічних проблем лісу є масові вирубки лісу, 

тому пропозиції щодо вирішення даної проблеми такі: 

1) електронний моніторинг лісу; 

2) збільшення кримінальної відповідальності за несанкціоновану вирубку 

лісу; 

3) контроль державними органами за дотриманням законодавства вирубки; 

4) продовження екологічної ініціативи Президента України «Зелена 

країна» - 1 мільярд дерев за три роки; 

5) загальнодержавна інвентаризація лісів. 

Отже, у результаті проведеного дослідження ми можемо зробити 

висновки. 

1. Проаналізовано та вивчено історію об’єкта, сучасну правову та 

законодавчу базу лісового кадастру. 

2. Досліджено методи космічного знімання. 

3. Проведено ідентифікацію лісових масивів на космознімках. 

Проаналізовано вирубки лісів у продовж років за різними інтернет 

ресурсами: Google Earth Pro, EO Browser, Global Forest Watch. 

4. Створено анімацію втрат лісових масивів в EO Browser за період 2017-

2022 рр. 

5. Проаналізовано причини екологічних проблем лісів Українських Карпат 

та їх наслідки.  

6. Запропоновано шляхи вирішення екологічних проблем для лісового 

кадастру. 

 

Список використаних джерел: 

1. https://lk.ukrforest.com/map/general 

2. https://kurs.if.ua/news/karpatamy_proneslasya_styhiya_bureviy_polamav_dereva_

na_desyatkah_gektariv_foto_video_55219.html/ 

3. https://earth.google.com/web/ 

4. https://www.sentinel-hub.com/ 

5. http://www.globalforestwatch.org/map 
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 ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА: ОСОБЛИВОСТІ 

 ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ 
 
Актуальність. Історично зумовлена обмеженість просторово-

територіального ресурсу міських утворень за одночасної 
багатофункціональності цільових способів господарського використання 
урбанізованих земель у сучасному вимірі соціально-економічних відносин 
породжує конфронтаційні та конфліктогенні явища урбанізованих земель 
містобудування, що виражаються в негативних наслідках соціально-
екологічного характеру. Недосконалість категоричного та інституційного 
забезпечення розвитку населених пунктів на основі моделі сталого розвитку 
призводить до суттєвого ігнорування екологічних та соціальних вимог на етапі 
формування та реалізації управлінських рішень; нівелювання ціннісних 
характеристик зонування міських територій. Зміна характеру та типу забудови 
міст, трансформація економічних зв’язків, соціально-комунікаційні 
перетворення, зміна інфраструктурних рамок урбанізованих територій та істотне 
погіршення якості довкілля вимагають системної цілісної організації апріорно 
обмеженого міського простору у формат багатоцільового поліструктурного 
утворення. Ця проблема особливо актуальна для міста Києва, яке останнім часом 
переживає прискорену урбанізацію і потребує нових підходів до зонування 
територій. 

Метою дослідження є аналіз особливостей зонування території міста 
Києва. 

Для досягнення поставленої мети дослідження були окреслені наступні 
завдання: 

- з’ясувати сутнісні ознаки зонування міських територій; 
- дослідити аспекти, що впливають на особливості зонування території 

міста Києва; 
- розкрити проблемні аспекти зонування території Києва; 
Об’єкт дослідження – територія великого міста. 
Предмет дослідження – процес зонування території великого міста (на 

прикладі міста Києва). 
Методи дослідження: аналізу, синтезу, систематизації, узагальнення. 
Виклад основного матеріалу. 
 Одним із найбільш поширених механізмів оптимізації використання та 

відповідного розмежування урбанізованих територій у процесі містобудівної 
діяльності є зонування (зонінг) та розроблення схем використання міського 
територіального ресурсу. Структурований поділ урбанізованого простору 
визначає кордони допустимих меж господарської діяльності, містобудівних 
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процесів, об’єктів соціальної інфраструктури та відділяє зелені зони міста як 
останні осередки живої тканини урбанізованого ландшафту від антропоморфних 
конструктів. Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» [1], план зонування території (зонінг) – містобудівна документація, 
що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних 
потреб у межах визначених зон. У загальному сенсі зонінг слід розглядати як 
найбільш поширену процедуру легальної муніципальної сепарації, 
розмежування територіального ресурсу міських формувань в умовах істотного 
просторового та еколого-економічного обмеження. 

В своїх працях, вчені з області геодезії та землекористування зазначають, 
що зонування міської території – це її розмежування з виділенням окремих 
особливих зон (ділянок) з характерними для кожної з них ознаками: можливістю 
встановлення меж (певного місця розташування); єдністю природних, 
містобудівних, економічних та інших характеристик; цільовим використанням; 
пріоритетними функціями; відповідними режимами використання тощо [3-6]. 

В сучасній науці, серед видів зонувань, що найбільше споріднені з 
зонуванням міських земель за основним цільовим призначенням (категоріями 
земель), можна виділити: кадастрове зонування; функціональне зонування; 
економіко-планувальне зонування. 

Для кожної з зон визначаються основна мета використання, перелік 
функцій, які можуть бути реалізовані в межах зони, вимоги до розмірів окремої 
ділянки та споруд, що можуть бути розміщені на ділянці та ряд інших вимог. 
Таким чином, кожний потенційний власник (користувач) земельної ділянки 
заздалегідь може бути ознайомлений з обмеженнями на її використання. 

Зонування окремої зони міста проектується у вигляді томів. Перший том 
містить загальні положення, зонувальну схему міста, а також містобудівні 
регламенти. У другому та кожному з наступних томів містяться відомості щодо 
Зонінгу відповідних окремих планувальних утворень відповідної зони із 
посиланнями на містобудівні регламенти.  

Планувальні зони поділяються на планувальні утворення, відокремлені 
певними ознаками у вигляді рельєфу, магістралей тощо. 

Місто Київ має спеціальний статус. Функціонально-планувальна організація 
столиці передбачає формування компактних сельбищних і житлових районів, 
збалансованих за розселенням, місцями праці, обслуговуванням і рекреацією [2]. 

Процес зонінгу містить в собі певні вимоги: 
- територіальні зони  складаються з територіальних підзон з урахуванням 

функціонального призначення, містобудівних умов та інших особливостей; 
- знаходяться додаткові підзони пам’яткоохоронних та природоохоронних 

нормативних обмежень, які можуть включати декілька підзон або їх окремі 
частини; 

- визначаються нормативні умови та обмеження забудови (розміщення 
окремих об’єктів, граничної висоти забудови, розташування тимчасових споруд, 
вимоги щодо збереження пам’яток культурної спадщини тощо); 
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- складаються плани окремих частин міста для кодифікованих планувальних 
утворень або для окремих кварталів; 

- регламенти зонування окремих підзон можуть бути доповнені при 
складанні детальних планів територій. 

Межі зон визначають у схемі зонування з урахуванням відповідних 
матеріалів генерального плану населеного пункту. Межі встановлюються з 
урахуванням меж кварталів, мікрорайонів, елементів інженерно-транспортної 
інфраструктури. 

Затверджено основні види та підвиди територіальних зон 
Зонінгу:громадські (Г), житлові (Ж), ландшафтно-рекреаційні (Р, РС, РВ), 
курортні, спеціальні (С), транспортні (ТР), зони земель історико-культурного 
призначення (ІК), зони земель природно-заповідного фонду (ПЗФ) ,інженерної 
інфраструктури (ІН), комунально-складські (КС), виробничі (В). 

Територія м. Києва поділена на 10 адміністративних районів: 
Шевченківський, Печерський, Подільський, Оболонський, Святошинський, 
Солом’янський, Голосіївський, Деснянський, Дніпровський, Дарницький. В 
межах території міста Києва загальна кількість економіко-планувальних зон 
становить 180, оціночних районів – 642. 

Утворення сельбищно-виробничих планувальних зон передбачає 
організацію взаємообумовлених угрупувань житлових, виробничих і 
ландшафтно-рекреаційних районів. На проектний період визначено 6 
планувальних зон в існуючих межах, а саме: 

1. Центральна планувальна зона; 
2. Південна планувальна зона; 
3. Західна планувальна зона; 
4. Північна планувальна зона; 
5. Північна лівобережна планувальна зона; 
6. Східна планувальна зона. 
Програмний комплекс ArcGIS використовується в розробці Зонінгу міста 

відповідно до вимог законодавства.ГІС-технології використовуються на певних 
етапах: 

- конвертування даних; 
- аналіз топологічних взаємозв’язків різних шарів та топологічної 

узгодженості для розрахунку показників атрибутивних таблиць та 
усунення технічних недоліків; 

- формування основи для текстової частини у вигляді таблиць щодо 
планувальних утворень та кварталів. 

Картографічна основа для розробки Зонінгу реалізовується в цифровому 
вигляді у місцевій системі координат, прив'язаній до державної системи 
координат, що дозволяє спроектувати її електронне зображення або отримати її 
аналоговий документ на паперових носіях масштабу 1:10 000 для Схеми 
зонування та масштабу 1:2 000 для плану зонування. Картографічну основу 
складають шари за окремими складовими: рельєф, забудова, озеленені території, 
водні об’єкти, вулиці, інженерні мережі. Для зручності обробки та подальшого 
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використання відомості картографічної основи зосереджені в єдиному комплексі 
(окремій базі даних), на якій відображаються:  

- кодові позначення територіальних зон, які визначаються за переважною 
функцією;  

- межі територіальних зон;  
- межі планувальних утворень;  
- межі зон земель пам’яток, зон охорони, історичних ареалів, об’єктів 

природно-заповідного фонду;  
- межі додаткових зон, де діють планувальні еколого-містобудівні 

обмеження за природними або техногенними факторами (затоплення, 
підтоплення, зсувонебезпечні території, санітарно-захисні зони виробництв, 
охоронні зони магістральних інженерних мереж газопроводів, ліній 
електропередач тощо).  

Атрибутивна інформація містить заповнені табличні форми щодо єдиних 
зональних вимог, дозволених видів використання, містобудівних регламентів, 
граничних параметрів забудови та інших регламентних обмежень. 

Складність ситуації із землекористуванням великих міст зумовлена 
відсутністю генеральних планів і планів їх землеустрою, проектів землеустрою 
щодо розмежування земель державної та комунальної власності. 

Для розв’язання суспільних і приватних проблем землекористування 
столиці України, перш за все, необхідно: 

- визначити межі м. Києва та подати на затвердження до Верховної Ради 
України узгоджений з усіма зацікавленими сторонами проект землеустрою щодо 
встановлення меж міста та закріпити їх в натурі межовими знаками; 

- передбачити достатні кошти в бюджеті м. Києва для проведення 
інвентаризації земель міста для визначення категорій земель за основним 
цільовим призначенням; 

- розробити на територію міста проекти землеустрою щодо організації та 
визначення меж природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 
призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного та 
лісогосподарського призначення, земель водного фонду, зелених зон загального 
користування; 

- визнати одним з пріоритетів міської влади (окрім інвентаризації землі) 
розробку відповідної містобудівної та землевпорядної документації: земельного 
та містобудівного кадастру, плану зонування (зонінгових правил), плану 
земельно-господарського устрою, розподілу земельного фонду міста за 
категоріями земель, проведення детального планування територій районів, 
мікрорайонів, кварталів. 

Необхідність впровадження принципів зонування в загальну схему зонінгу 
Києва визначається не тільки нераціональністю використання рекреаційного 
потенціалу, а й недалекоглядністю у формуванні середовищних заходів, що 
призводить до близькості просторового розташування виробничих та 
транспортно-інфраструктурних об’єктів з об’єктами рекреаційного призначення 
та відповідним збільшенням рівня інтегрального негативного техногенного 
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впливу. Такі фактори призводять до погіршення екологічних умов, зменшення 
рекреаційного ефекту, погіршення стану здоров’я населення, а в економічному 
плані – до девальвації вартісних характеристик земель у місті, 
джентрифікаційних процесів соціальної стратифікації (в питаннях доступу до 
об’єктів рекреаційної інфраструктури) та інших негативних тенденцій. 

Висновки.  
В містах не проведено повної інвентаризації земель, не визначено їх межі, 

не встановлено межі категорій земель за основним цільовим призначенням. Це 
призводить до неможливості обґрунтованого розмежування компетенції органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування при управлінні міським 
землекористуванням, наданні у власність та користування земель в межах міст. 

Особливості зонування території міста Києва розглядаються як один із 
необхідних заходів попередження та зменшення негативних наслідків: 
урбанізаційних процесів; нераціонального просторового розміщення виробничо-
інфраструктурної мережі для забезпечення безпечних умов існування соціуму; 
задоволення рекреаційних потреб; формування стійкої муніципальної еко-
номічної системи та організаційно-управлінського апарату, що регламентується 
з основними принципами концепту еколого-орієнтованого управління 
урбанізованими територіями столиці України. 

Містобудівна діяльність і діяльність у сфері землеустрою на території міста 
Києва повинна ураховувати основні вимоги та особливості використання земель 
в межах певної категорії та обтяження у землекористуванні. 
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МОНОЛІТНИХ СПОРУД 

 

     Вступ 

     Одним з основних напрямків розвитку будь-якої країни є будівництво. 

Монолітне будівництво, як одне з напрямків галузі, займає провідне місце серед 

сучасних технологій. Щоб будівля була надійною та довговічною і не втрачала 

своїх початкових властивостей, необхідно враховувати   багато факторів 

(особливості ділянки, категорія складності будівлі, умови виконання робіт). 

Геодезичні вишукування  дають можливість визначення чи є можливість збудувати 

даний об’єкт на даній ділянці. Точність  та досконалість вишукувань, які 

проводяться на початковому етапі будівництва є запорукою отримання якісної 

споруди. 

     Важливість проведення якісних інженерно-геодезичних вишукувань 

розкриваються в  наукових публікаціях Войтенко С.П. («Інженерна геодезія» Київ, 

2013), Тельнов В.Г. («Геодезія» Дніпро, 2019), Бачишин Б.Д.(«Інженерна геодезія» 

Рівне, 2020), Котляр М.І. (Технологія зведення будівель та споруд і технологія 

реконструкції» Харків, 2015), Григоровський П.Є. («Методика дослідження 

тривалості геодезичних робіт у складі технологічного процесу зведення монолітно-

каркасних будівель» Київ, 2019),  Крошка Ю.В. («Вибір раціональних методів 

геодезичних робіт  з урахуванням їх впливу на будівельно-монтажні роботи» Київ, 

2019). 

     Вимірювання повинні відповідати нормативним документам: 

- ДБН А.2.1-1-2014 – Інженерні вишукування для будівництва; 

- ДБН А.2.2-3-2014 – Склад та зміст проектної документації на будівництво; 

- ДБН А.3.1-5:2016 – Організація будівельного виробництва; 

- ДБН В.1.3-2:2010 – Геодезичні норми у будівництві; 

- ДБН В.2.1-10-2009 – Основи та фундаменти; 

- ДБН В.2.2-15:2019 – Житлові будинки. Основні положення; 

- Закон України про топографо-геодезичну і картографічну діяльність 

     №353-XIV від 23.12.98р. 

     Метою кваліфікаційної роботи є аналіз етапів проведення інженерно-

геодезичних вишукувань при будівництві монолітних споруд із застосуванням 

новітніх технологій та обладнання. 

     Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання:  

- ознайомитись з сутністю інженерно-геодезичних вишукувань для 

будівництва; 



- проаналізувати етапи проведення інженерно-геодезичних досліджень та 

геодезичних робот для будівництва монолітних споруд; 

- проаналізувати етапи виконання камеральної обробки даних геодезичних 

вишукувань. 

     Об’єктом дослідження є монолітні споруди. 

     Предметом дослідження є  способи та методи проведення інженерно-

геодезичних вишукувань для будівництва монолітних споруд. 

     Методи дослідження базуються на аналізі державних нормативних джерел, 

наукових досягнень в області інженерно-геодезичних знань, знань набутих при 

проходженні практики на будівельному майданчику. 

 

     Виклад основного матеріалу.       

           Інженерно-геодезичні вишукування при зведенні монолітних споруд – це 

процеси, які спрямовані на збір відомостей та їх обробку  про ділянку, на якій буде 

відбуватися певне будівництво. Одним з основних умов для початку інженерно-

геодезичних вишукувань – це наявність технічного завдання від замовника. 

          Інженерні вишукування для будівництва є видом науково-технічної 

діяльності, що розглядає розроблення прогнозів взаємодії об’єктів будівництва з 

навколишнім середовищем, розроблення усіх видів проектів. Інженерно-геодезичні 

вишукування для будівництва є вагомою частиною цієї діяльності і тому 

потребують постійного розвитку та удосконалення. Вони повинні відповідати 

сучасним нормам та вимогам для розробки вихідної документації.  Новітні 

геодезичні прилади вимірювання удосконалюють процес вишукувань і потребують 

кваліфікованих спеціалістів для обробки отриманих даних в сучасних проектних 

програмах. 

Вимірювання повинні відповідати нормативним документам: 

- ДБН А.2.1-1-2014 – Інженерні вишукування для будівництва; 

- ДБН А.2.2-3-2014 – Склад та зміст проектної документації на будівництво; 

- ДБН А.3.1-5:2016 – Організація будівельного виробництва; 

- ДБН В.1.3-2:2010 – Геодезичні норми у будівництві; 

- ДБН В.2.1-10-2009 – Основи та фундаменти; 

- ДБН В.2.2-15:2019 – Житлові будинки. Основні положення; 

- Закон України про топографо-геодезичну і картографічну діяльність 

     №353-XIV від 23.12.98р. 

    При інженерно-геодезичних вишукуваннях  будівництва монолітних споруд 

виконуємо три послідовні етапи: 

- підготовчий – складається технічне завдання, аналізуються дані про 

будівельну ділянку, береться дозвіл на проведення робіт; 

- польовий - це роботи на ділянці (збір топографічної інформації, знімання 

місцевості, межування ділянки); 

- камеральний (обробка даних, створення топографічних планів та 

документації, в яку входять графічні документи та технічні звіти). 



     Початок проведення вишукувань  необхідно розпочинати з визначення таки 

питань: 

- визначення категорії складності будови. Існують п’ять категорій 

(визначається площею забудови на 1 кв. км, характеристика об’єкту та кут 

нахилу місцевості). 

- масштаб точності топографічної зйомки (1:5000, 1:2000, 1:1000…1:200 та 

точніше, враховується тип місцевості, рельєф, тип та розмір споруди); 

- під’єднання об’єкту до опорної геодезичної мережі будівництва; 

- розробка топографічних планів, профілів у цифровій формах; 

- роботи з контролю за розмірами будівлі та елементів її конструкції у період 

будівництва. 

     Початку вишукувань будівництва монолітної споруди передує визначення меж 

земельної ділянки та отримання її кадастрового номера. 

     Межування земельної ділянки проводимо для  встановлення фактичного розміру 

меж ділянки та їх закріплення. Описуємо розмір, форму та площу ділянки.  

     Межування та винесення меж земельної ділянки під будівництво проводимо 

завдяки нанесенню поворотних точок меж земельної ділянки за допомогою 

геодезичних приладів та закріплення їх межовими знаками на місцевості. 

     Для встановлення меж необхідно: 

- отримати від власника ділянки  технічну документацію для встановлення 

реальних розмірів ділянки; 

- провести підготовчі роботи, які містять в собі збір та аналіз документації з 

землеустрою, правових підстав надання ділянки у власність; 

- виконати кадастрову зйомку для визначення поворотних точок меж та 

встановити межові знаки ділянки;  

- виконати камеральні роботи згідно отриманих результатів даного етапу 

вишукувань (скласти та оформити  технічну документацію на межі земельної 

ділянки для будівництва). 

     Дані, отримані при визначенні меж ділянки оформлюються  у кадастровий план 

та цифровий файл, передаються до державного реєстру для отримання 

кадастрового номеру, що дає право на її подальшу забудову. 

     Особливість монолітної конструкції полягає в тому, що її створення 

відбувається безпосередньо на місці зведення об’єкту, шляхом залиття бетону в 

опалубку де вже змонтована арматура.  

     В процесі зведення будівлі геодезичні вишукування виконуємо двома етапами: 

- для облаштування котловану та закладання фундаменту (будівництво 

нульового циклу); 

- вимірювання при зведенні кожного поверху (контроль нормативних 

відхилень). 

     Геодезист проводить планово-висотне обґрунтування  для визначення 

фактичного геометричного положення будівлі.  Для цього потрібно використати 

електронний тахеометр, закріпити 3-5 опорних пункти, зробити необхідні заміри 

основних осей будівлі та перевіряти їх в будь-який момент.  



     Надалі використовуємо електронний тахеометр, щоб визначити розмірні точки 

котловану. Виймання ґрунту котловану контролюється безвідбивним тахеометром. 

Контрольна зйомка котловану проводиться після завершення земляних робіт для 

перевірки розмірів відповідно проекту. 

     Формування монолітного фундаменту починається з розмітки внутрішніх 

частин опалубки. Для цього теж потрібно використати електронний тахеометр з 

програмою розмічення осей. Після  бетонування та зняття опалубки виконується 

знімання фундаменту та складається виконавча схема. На схемі необхідно вказати 

відхилення (або їх відсутність) точок фундаменту в плані та по висоті, які були 

визначені при геодезичних вишукуваннях та відображених в проекті. Це необхідно 

робити тому, що фундамент є тим конструктивним елементом, від точності 

виконання якого, залежить точність виконання всіх подальших робіт. 

     Процес зведення надземної  частини монолітної будівлі потребує геодезичного 

контролю. Розмічування стін на кожному поверсі виконується електронним 

безвідбивним тахеометром. Це дозволяє зробити заміри визначивши двох точок на 

поверсі в системі координат будівлі від пунктів, які закріплені на сусідній будівлі. 

     Тахеометрична зйомка виконується на всіх етапах інженерно-геодезичних 

вишукувань. В основі такої зйомки лежить досягнення відповідності  розмірів 

об’єкта робіт та документації. За результатами зйомки складаються топографічні 

плани. Для  монолітного будівництва, включаючи фундамент, топографічний план 

виконують в масштабі М1:500. Зйомки проводять з точністю не більше 0,2 

величини відхилень допустимих проектом або нормативними документами.  

     Зараз використовуються електронні тахеометри «Opton», «ТСR 405 ultra», 

«Trimble», лазерні нівеліри, навігатор розмічування «Topcon LN-100» … 

     Важливим етапом інженерно-геодезичних робіт є тахеометрична зйомка, яка 

проводиться впродовж всіх вишукувань та  будівельних робіт. Виконавча 

геодезична зйомка необхідна для реального визначення розмірів ділянки, 

фундаменту, конструктивних особливостей будівлі. Дані зйомки порівнюються з 

даними визначеними на етапі проведення геодезичних вишукувань та дають 

можливість проведення останнього етапу - камеральної обробки даних. 

      Завершальним етапом  інженерно-геодезичних вишукувань у будівництві 

монолітних споруд є камеральна обробка даних. Камеральні роботи складаються з 

аналізу та систематизації відомостей отриманих від початку проведення 

вишукувань. 

     Текстова частина камеральних робіт для монолітної споруди включає: 

- технічне завдання замовника на виконання робіт (склад та об’єми робіт, 

терміни виконання, дані про виконавців); 

- відомості про ділянку для будівельного об’єкту, журнали з зазначеними 

системами координат, геодезичні вимірювання, характеристики точності та 

детальності робіт, геодезичне обладнання, програмне забезпечення; 

- дані про відповідність вимогам технічного завдання, нормативним 

документам.  

Графічна частина складається з таких документів: 



- межовий план ділянки вишукувань, план орієнтування ділянки відносно 

сусідніх об’єктів; 

- плани та схеми планово висотних вишукувань; 

- інженерно-топографічні плани, плани та профілі комунікацій об’єкта 

будівництва. 

     Текстова та графічна інформація обробляється завдяки комп’ютерним 

програмам AUTOCAD, MAPINFO, GEONICS, CREDO та ін. 

      

     Висновки 

     У кваліфікаційній роботі проведено аналіз етапів інженерно-геодезичних 

вишукувань для будівництва монолітних споруд.  Це дозволяє стверджувати, що 

проведення інженерно-геодезичних вишукувань – це одна з основ для отримання 

якісної споруди. 

     Аналіз складу та методів інженерно-геодезичних вишукувань, дає розуміння 

важливості проведення вишукувань з моменту  виділення ділянки під будівництво 

до прийняття монолітного об’єкта в експлуатацію.  Застосування  сучасних 

приладів вимірювання дає точні результати та скорочує час на  проведення 

вишукувань. 

     Проведення геодезичних робіт повинно виконуватися відповідно документації, 

розробленої  на відповідних етапах вишукувань. Контроль виконання геодезичних 

робіт необхідно виконувати на всіх етапах зведення споруди, та встановити 

відповідність параметрів отриманих при проведенні інженерно-геодезичних 

вишукувань та реально отриманих в процесі будівництва. 

     Камеральні роботи виконуються з застосуванням сучасного програмного 

забезпечення. Електронна обробка даних інженерно-геодезичних вишукувань 

дозволяє отримати якісні документи для розробки проекту та вихідної 

документації. 
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РОЗРОБЛЕННЯ  ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ 

СВЕРДЛОВИНИ 

 Вступ. Розуміння особливостей розробки специфічної землевпорядної 

документації (у нашому випадку для розміщення розвідувальних свердловин) 

надає можливість у сучасних реаліях проявити себе як спеціаліста в області 

землевпорядкування. Чітке виокремлення засад та критеріїв її розробки дозволить 

засвоїти як загальні тенденції вимог оформлення документації згідно чинного 

законодавства, так і на конкретному прикладі підкреслити необхідність 

розмежування розробки технічної документації відповідно до об’єкту роботи. 

 Актуальність роботи зумовлена необхідністю проведення розвідувальних 

робіт із метою підготовки перспективних  запасів корисних копалин розуміється 

як комплексні підготовчі роботи, одним із аспектів яких є забезпечення 

проведення робіт технічною документацією у сфері землеустрою, дотримання 

алгоритму доцільного укладання якої забезпечить якщо не уникнення, то 

зменшення можливих неточностей та неузгоджуваності у подальшій проектній 

діяльності. 

 Метою роботи є  огляд процедури формування землевпорядної документації 

щодо встановлення меж частин земельних ділянок для розміщення розвідувальної 

свердловини. 

 Об’єктом дослідження є технічної документації із землеустрою розміщення 

розвідувальної свердловини. 

 Предметом дослідження є методи та порядок оформлення та розроблення 

технічної документації із землеустрою розміщення розвідувальної свердловини. 

 Метою роботи визначено наступні завдання: 

̶ виокремити загальні положення вимог укладання технічної документації  

щодо встановлення меж частин земельних ділянок для розміщення розвідувальної 

свердловини; 

̶ структурувати зміст технічної документації щодо встановлення меж 

частин земельних ділянок для розміщення розвідувальної свердловини; 



̶ визначити чинні нормативно-правові акти що регулюють розробку 

технічної документації щодо встановлення меж частин земельних ділянок для 

розміщення розвідувальної свердловини. 

Безпосередньо сама розробка технічної документації розуміється як 

викладення результатів польової зйомки відповідних топографо-геодезичних 

робіт. Пояснювальна записка, що є своєрідним титульним аркушем та 

узагальненням проведеної роботи, повинна додержуватись чіткої структури та 

обов’язково повинна вказати безпосереднього розробника даної документації, 

його підстави та компетенції для складання документації (номер кваліфікаційного 

сертифіката інженера-землевпорядника, ким видано, на підставі якого договору 

виконання робіт і тд.), її спрощений зміст, ініціали виконуючої компанії, короткий 

опис території виконуваних робіт а також обов’язкове посилання  на підставі 

якого договору проводиться виконання робіт. При необхідності зазначається 

номер витягу з Єдиного державного реєстру відповідної організації що виконує 

роботи.  

Далі йде  опис, на якій підставі поширюється безпосереднє право сервітуту і 

до якої категорії цільового призначення земель відноситься дана ділянки, 

наводяться відповідні нормативні акти. Перелічуються безпосердні власники 

земельних ділянок, на які поширюється даний сервітут, наводяться їх кадастрові 

номери, на підставі яких рішень речове право на нерухоме майно додержується, 

наводяться дані з Державного реєстру іпотек, Державного реєстру з прав на 

нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна і тд., 

наводяться номери запису на право власності, реєстраційний номер нерухомого 

майна та безпосередньо площу земельного сервітуту. При необхідності 

зазначається можливі шляхи отримання інформації щодо даних пунктів Державної 

геодезичної мережі. Визначається програмне забезпечення, на основі якого 

проводилися камеральні роботи. Наводиться експлікація угідь (вирахувана площа 

обмежень у розрізі землевласників та земельних угідь). Обов’язкове зазначення 

погодження права обмеженого користування зі сторони землевласників, 

визначається загальна площа сервітуту. Описується процедура проведення 

рекогностування, метод польової зйомки, описується обгрунтування обраного 

методу (RTK, тахометрична зйомка і тд). Перелічується інструментальне 

забезпечення (обладнання, наводяться свідотства про повірки засобів 

вимірювальної техніки при наявності) проведення топографо-геодезичних робіт  

та нормативно-правові акти, згідно яких керувалося їх проведення, зазначається 

проекція, згідно якої проводилися роботи. Описується кінцевий результат — у 

даному випадку це XML-файл, що містить базові відомості для подальшого 

внесення до Державного земельного кадастру. Окреслюються юридичні моменти 

— засади затвердженого договору із землевласниками та обмежуючим їх 

сервітутом (у даному випадку право на користування земельною ділянкою для 

потреб дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних 

копалин загальнодержавного значення та\або видобування бурштину, інших 



корисних копалин загальнодержавного значення. Наводиться кінцеве положення 

щодо класифікації земельного сервітуту та підстави для його затвердження.  

Також обов’язкове зазначення дублювання технічної документації — один 

примірник для замовника, інший для Державного фонду документації із 

землеустрою. 

Безпосередньо зміст технічної документації щодо встановлення меж частин 

земельних ділянок для розміщення розвідувальної свердловини перелічує наступні 

складові:  

1. Пояснювальна записка 

Короткий опис всієї виконаної роботи із розробки технічної документації 

2. Технічне складання завдання на складання документації 

Розкривається саме завдання розробки землевпорядної документації, 

наводяться загальні дані щодо землевласників земельної ділянки щодо якої буде 

становлений обмежуючий сервітут. Розкривається мета роботи , підстава для 

виконання роботи, характеристика об’єкта (вказується площа ділянки, опис 

території, форма власності ділянки), вихідні дані (планово-картографічні 

матеріали, копії правовстановлюючих документів суб’єкта земельних відносин, 

дані земельного кадастру на земельну ділянку, наявні обмеження, земель 

сервітути і тд.), код цільового використання, порядок погодження, порядок здачі 

і приймання робіт, термін виконання, зобов’язання сторін. 

3. Клопотання на виконання робіт 

Описується сторони : замовник та виконавець робіт із землевпорядної 

документації, вказується безпосередньо об’єкт виконувальних робіт 

4. Схема розташування земельних ділянок 

Схематичне зображення (абрис) для розуміння загальної картини 

розташовуваних об’єктів, що стосуються подальшої роботи із розробки 

документації, обов’язкове зазначення населеного пункту, ініціали виконуючого 

сертифікованого інженера-землевпорядника та представленої його компанії 

5. Кадастрові плани земельних ділянок із зазначенням меж частин земельних 

ділянок, на які поширюються право сервітуту 

Зображується сам план, наводиться таблиця координат поворотних точок 

меж земельної ділянки (у даному випадку УСК-2000 та СК-63). Кадастрові 

номери, експлікація угідь та власники землі в нижній частині плану.  

6. Плани меж зон обмежень у використанні земельних ділянок 

Принцип подачі інформації аналогічний кадастровому плану, різниця в 

тому, що на кадастровому плані зображуються сама ділянка, а на плані 

обмежень лише частина 

7. Акти встановлення меж частин земельних ділянок , на які поширюються 

право сервітуту 

Укладаються у 3 примірниках — один виконавцю, другий землевласнику, 

третій представнику екологічної інспекції. 

8. Матеріали польових геодезичних робіт 



Перераховані наведені матеріали польової (у даному випадку 

тахеометричної) зйомки 

8.1.  Абрис горизонтальної зйомки земельних ділянок 

Указані точки повороту польових знімань на площині 

8.2. Виписка координат та висот пунктів ДГМ із Банку геодезичних даних. 

Вказується організація, що веде банк кадастрових даних, до прикладу НІГІК 

8.3. Схема планової зйомочної мережі 

Перелік пунктів Державної геодезичної мережі, що були використані при 

польових зніманнях. 

8.4. Роздрукований електронний польовий журнал 

Наведені дані щодо  станцій, пікетів, горизонтальних кутів та 

горизонтальних прокладень точок повороту. 

8.5. Відомості обробки теодолітного ходу 

Схема зйомочної мережі з позначенням пунктів (їх індетифікатори,  кути 

та виміряні лінії, перелічені описи ходів), окремо відомість обчислень координат 

точок теодолітного ходу 

9. Додаткові матеріали 

План-схеми, договори, витяги і тд. 

10. Матеріали погодження та затвердження технічної документації із 

землеустрою 

Погодження і обох сторін 

11. Копії документів, що є підставою для виникнення права сервітуту 

Погодження землевласниками обмежень їх земельних ділянок в угоду 

сервітуту 
 

 Висновки 

 Проведено огляд процедури формування землевпорядної документації щодо 

встановлення меж частин земельних ділянок для розміщення розвідувальної 

свердловини. Саме розуміння особливостей розробки специфічної землевпорядної 

документації (у нашому випадку для розміщення розвідувальних свердловин) 

надає можливість у сучасних реаліях проявити себе як спеціаліста в області 

землевпорядкування. Виокремлення засад та критеріїв її розробки дозволить 

засвоїти як загальні тенденції вимог оформлення документації згідно чинного 

законодавства, так і на конкретному прикладі підкреслити необхідність 

розмежування розробки технічної документації відповідно до об’єкту роботи. 
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Геодезичний моніторинг будівель та споруд 

Вступ. 

Актуальність. Геодезичний моніторинг будівель і споруд 

спрямований на виявлення критичних величин деформацій, а також 

встановлення причин їх появи та прогнозування подальшого розвитку.  

Аналіз публікацій. Проблематикою  моніторингу займалися такі 

провідні вчені та фахівці, як М.Г. Відуєв, Р.П. Заріпов, Л.М. Перович, І.Є. 

Суботін, В.К. Чибіряков, А.М. Шаммазов, А.С. Мазницький, у працях 

яких висвітлено деякі аспекти геодезичних спостережень за зсувами, а 

також проблеми цифрового збору інформації за допомогою 

комп’ютерних технологій для оперативного опрацювання результатів , 

отриманих в процесі геодезичного моніторингу.  

Метою дослідження є встановлення ефективних методів 

використання геодезичних рішень щодо програми геодезичного 

моніторингу будівель та споруд. 

Для досягнення поставленої мети були окреслені наступні 

завдання:  

- встановити сутність геодезичного моніторингу деформацій будівель 

та споруд; 

- дослідити алгоритм процесів, направлених на здійснення контролю, як під 

час будівництва, так і після введення в експлуатацію; 

- дослідити методики виконання геодезичних робіт під час моніторингу 

будівель та споруд; 

- розкрити практичні аспекти впровадження сучасних технологій 

виконання моніторингу будівель та споруд. 

Об’єкт дослідження – будівельні конструкції об'єктів 

промислового та цивільного будівництва. 

Предмет дослідження – методи та прийоми виконання 

геодезичних робіт з метою моніторингу будівельних конструкцій. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

принципи і положення будівельної механіки, метод скінченних 

елементів, методи аналізу, синтезу, систематизації, узагальнення. 

Викладення основного матеріалу. 

Деформаційний моніторинг є одним із сучасних напрямів 

інженерної геодезії і ставить за мету спостереження за деформаціями та 

осіданнями фундаментів та інших конструктивних елементів будівель. 

Об'єктами деформаційного моніторингу може бути також промислове 

обладнання (компресори, насоси, , резервуари, щогли, труби, тощо).  

Задачею моніторингу є періодичне відстеження геодезичними 

методами деформацій споруд та її конструктивних елементів. 
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Моніторинг проводиться з метою своєчасного виявлення аварійних 

ситуацій та їх попередження. Цей різновид інженерного моніторингу є 

обов’язковою складовою будівництва. 

Геодезичний моніторинг виконують як для контролю об'єктів уже 

введених в експлуатацію, так і для незавершених будівельних проектів. 

В ході геодезичного моніторингу проводять спостереження за 

деформаціями не тільки для споруд, що будуються, але і за тими 

будівлями, які розташовані в межах імовірного впливу будівельного 

майданчика. Це стосується висотних споруд, коли осідання і деформації 

нової будівлі можуть викликати  подібні проблеми серед сусідніх. 

Метою геодезичного моніторингу є виявлення критичних 

відхилень від норми та розроблення і реалізація заходів з ліквідації 

небажаних процесів, виявлення причин їх виникнення, здійснення 

прогнозів імовірних деформацій. 

В процесі моніторингу виконують спостереження з метою  

контроля горизонтальних та вертикальних зміщень: 

1. Для моніторингу осадів у фундамент закладають  осадові марки, 

за якими проводиться циклічне нівелювання. Різниця висот марок після 

порівняння різних циклів вимірів, характеризує величину деформацій та 

швидкість. Якщо в процесі нерівномірного осідання виникають тріщини, 

то їх також досліджують. 

2. Другим аспектом геодезичного моніторингу є контроль 

горизонтального зміщення вертикальних конструкцій: стін, колон та ін. 

Це має особливе значення для об'єктів, що мають значну висоту. 

В технічному завданні встановлюється перелік вимірювань, 

точність, допустимі параметри відхилень та періодичність спостережень 

контрольованих об'єктів. За підсумками спостережень складається 

технічний висновок, в якому надається прогноз та рекомендації щодо 

попередження несприятливих наслідків. 

Геодезичний моніторинг – це сукупність процесів, серед яких слід 

виділити наступні: 

1. Геодезичний моніторинг осідання фундаменту; 

2. Геодезичні роботи з перевірки крену споруд;  

3. Спостереження за деформаціями при осіданні будівлі; 

4. Проведення контролю зміни геометричних параметрів при 

експлуатації об’єктів промислового та цивільного будівництва з 

використанням 3D сканування. 

Головною метою спостережень є визначення деформаційних 

процесів об'єкта. Шляхом вимірювань встановлюють ступінь деформації 

та інші показники. Результатами вимірювань фіксуються, оброблюються 

і піддаються аналізу. 

Фундамент та інженерні споруди є основним предметом 

моніторингу. Також моніторити можна не тільки ключові елементи, але і 

повністю всю споруду. Кожен із методів моніторингу передбачає 

використання високоточного геодезичного обладнання. В технічному 
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завданні зазначено, який об'єкт підлягає моніторингу та з якою 

періодичністю і точністю будуть фіксуватися зміни. 

При дослідженні фундаментів визначають ступінь та рівномірність 

осідання. Під час виконання досліджень фасадів будівель без фундаменту 

та покрівлі, вивчають відхилення окремих частин (стін, колон), а також 

наявність тріщин. Також досліджуються зовнішні фактори, що 

впливають на стійкість конструкції (сейсмічна активність місцевості, 

ступінь вібрацій). 

Геодезичний моніторинг будівель і споруд в процесі експлуатації 

конструкції, своєчасно допомагає виявити геометричні відхилення від 

норми. Це дає можливість своєчасно вирішити проблему, виправивши 

ситуацію. Якщо не виконувати регулярний моніторинг, можна отримати 

деформації, які не підлягають відновленню або які потребують великих 

затрат. Високоточна автоматизована система геодезичного моніторингу 

«Циклоп» забезпечує спостереження деформації, крену та опади 

спостережуваної споруди в режимі реального часу.  

Система «ЦИКЛОП» у безперервному режимі виконує геодезичні 

виміри на спеціальні геодезичні знаки (оптичні мініпризми), встановлені 

на конструкціях об'єкта, після чого комплекс програмних засобів 

забезпечує автоматичний збір, первинний аналіз та автоматичну обробку 

даних і передає їх для візуалізації в режимі реального часу з 

використанням програмного забезпечення Geoscope.  

Для безперервної самоперевірки геодезичного приладу 

(електронного тахеометра) встановлюються вихідні (реперні) точки поза 

зоною деформації. 

На додаток до можливостей системи «Циклоп», система 

геодезичного моніторингу «Кентавр» забезпечує спостереження 

території, що примикає, використовуючи безвідбивний режим 

спостережень. Виконання геодезичного моніторингу системою контролю 

«Кентавр» забезпечує вимірювання в безвідбивному режимі з точністю 

1 мм. Сфери застосування автоматизованих систем геодезичного 

моніторингу: 

• Моніторинг деформацій конструкцій висотних будівель; 

• Моніторинг об'єктів підземного будівництва; 

• Моніторинг деформації існуючої забудови; 

• Моніторинг деформацій залізничного полотна; 

• Моніторинг осідання земної поверхні під час здійснення підземної 

проходки, вироблення ґрунту (спостереження доріг, тротуарів, шосе).  

Одним із найважливіших функцій вище описаних автоматизованих 

систем є: 

• Доступність: Всі результати вимірювань доступні авторизованим 

користувачам у будь-якому місці, де є доступ в інтернет через 

використання різних технічних засобів доступу (комп'ютер, планшет, I-

Pad, ін.) або стаціонарно з робочого ПК; 
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• Простота: дані по кожній точці представлені в графічній та табличній 

формі із зазначенням поточних результатів вимірювань за X, Y, Z 

координатами відносно «нульових» вимірів); 

• Оперативне сповіщення: - про перевищення критичних рівнів 

деформації за принципом «світлофора» (зелений, жовтий, червоний), як 

результат – своєчасне вжиття заходів щодо запобігання та мінімізації 

ризиків. Дана функція дозволяє попереджати небажані процеси. 

Контроль витрат: відсутність зростання витрат на виконання 

геодезичного моніторингу внаслідок збільшення частоти вимірювань, 

тоді як у випадку з ручними геодезичними вимірюваннями витрати на 

виконання моніторингу збільшуються пропорційно кількості циклів 

вимірювань. 

Для максимальної зручності оцінки технічних ризиків та прийняття 

управлінських рішень використовується програмне забезпечення 

Geoscope™. Цей програмний комплекс дозволяє в режимі реального 

часу, за допомогою кількох кліків отримати інформацію про поточний 

технічний стан окремих конструкцій та споруди в цілому («стіна в 

ґрунті», міст, висотна будівля, гребля, тунель тощо). Також є можливість 

зіставити, порівняти та проаналізувати дані вимірювань різного 

геотехнічного та геодезичного обладнання за період, що цікавить (добу, 

тиждень, місяць, рік, ін.). Геоскоп надає функції для 3D моделювання, а 

також відображення даних із будь-яких джерел (наприклад, системи 

моніторингу, встановлені третіми особами). 

Висновки. 

У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

викладено практичні результати розв 'язання науково-прикладної задачі 

геодезичного моніторингу будівель та споруд, проаналізовано традиційні 

та сучасні методи проведення моніторингу.  

Встановлено, що важливою частиною геодезичного моніторингу є 

система комплексного прогнозування небезпечного розвитку 

деформаційних процесів та їх вплив на інженерні об'єкти.  

Дослідження спрямовані на виявлення критичних величин 

деформацій, а також встановлення причин їх появи і складання прогнозів 

подальшого розвитку. 
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РОЗВИТОК ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

ГЛОБАЛЬНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ 

 

Вступ. Суттєве значення при реалізації земельної реформи, особливо її 
фіскальної складової, та впровадження ринку землі, відіграє достовірна 

інформація про площу земельних ділянок, їх розташування та, за потреби, 

встановлення (визначення) їх меж. В контексті цих тверджень непересічного 
значення набувають досягнення геодезичної галузі останніх років, а саме 

проведення планових вимірювань на пунктах Державної геодезичної мережі 

України з метою уточнення їх взаємного положення та впровадження системи 

координат УСК2000. Використання методів супутникової геодезії дозволило 
перейти на новий технологічний рівень – супутниково-наземних геодезичних 

вимірювань, що стало важливим кроком у підвищенні точності та якості 

отриманих даних і в цілому ефективності виконання робіт.  
Але не тільки геодезичні мережі вищих класів задіяні при виконанні 

топографо-геодезичних та землевпорядних завдань. Важливими чинниками 

успішної практичної діяльності є розуміння застосування досягнень сучасної 

геодезії при виконанні згущення геодезичних мереж, розвитку знімальних 
мереж в безпосередній близькості від розташування об’єктів інтересу, 

проведення топографо-геодезичних робіт з максимальним зменшенням 

трудовитрат на основі комплексного використання супутниково-наземних 

методів геодезичних вимірювань. 
Це і визначає актуальність обраної теми кваліфікаційного дослідження. 

Мета роботи полягає у дослідженні особливостей розвитку (згущення) 

геодезичних мереж із застосуванням глобальних навігаційних супутникових 
систем (GNSS).   

Завдання роботи:  

1. Проаналізувати стан, структуру (довоєнного періоду), нормативно-правові 

засади функціонування, методи розвитку та основні технічні показники 
Державної геодезичної мережі України.  

2. Дослідити особливості використання супутникових технологій при 

вирішенні задач визначення планово-висотних координат пунктів геодезичних 
мереж відповідних класів. 

3. Провести аналіз та оцінку пріоритетності GNSS-вимірювань у порівнянні з 

класичними методами виконання геодезичних робіт. 

Об’єкт дослідження – планово-висотні геодезичні мережі. 
Предмет дослідження - розвиток геодезичних мереж із застосуванням 

навігаційних супутникових систем. 

Методи дослідження. При виконанні кваліфікаційної роботи було 
використані наступні методи: аналіз (при опрацюванні нормативно-правової 



бази; при дослідженні сучасних методів збору та обробки сигналів глобальних 

навігаційних супутникових систем), синтез, порівняння та узагальнення 

матеріалів дослідження. 
Викладення основного матеріалу. 

Державна геодезична мережа (ДГМ) розвивається та підтримується в 

актуальному стані для вирішення фундаментальних задач, які ставлять 

землевпорядна, картографічна та топографічна галузі діяльності. На території 
України ДГМ представляє собою мережу фізично закріплених пунктів з 

відомими координатами, які рівномірно розташовані на території держави. 

Історично ДГМ була створена шляхом використання класичних методів: 
тріангуляції, трилатерації, полігонометрії та їх комбінації. Розвиток ДГМ 

України було повністю завершено до кінця XX сторіччя.  

Традиційні методи створення геодезичних мереж досить широко 

використовуються і в наш час. Зауважимо їх основні переваги та недоліки. 
Переваги: відносна простота проведення та отримання результатів вимірювань, 

координати обчислюються у вихідній системі координат (не потрібно 

проведення їх перерахунку); нормальні висоти визначаються шляхом 
геометричного або тригонометричного нівелювання; можливість виконання 

спостережень для будь-якого рельєфу земної поверхні; наявність великої 

кількості розроблених методик, нормативів та документів для різних видів 

робіт, значний парк матеріально-технічного забезпечення робіт. 
Недоліки: потреба забезпечувати пряму видимість між суміжними 

пунктами мережі; великі витрати часу та праці; висока залежність від погоди, 

особливо при виконанні високоточних вимірів, планові та висотні координати 
отримують окремо (збільшення об’ємів робіт в залежності від поставленого 

завдання). 

З впровадженням нових технологій геодезичних вимірювань та зміною 

підходів і вимог до принципів функціонування та точності визначення 
координат пунктів ДГМУ в 1998 році згідно до постанови КМ України від 

4.06.1998 р. №844 затверджені «Основні положення створення Державної 

геодезичної мережі України», в якому зазначається необхідність використання 
супутникових методів. Після чого був запущений процес витіснення класичних 

методів розвитку та підтримування геодезичних мереж, методами супутникової 

геодезії. Опосередкованим результатом реалізації зазначеної Постанови стала 

розробка і впровадження референцної системи координат УСК-2000. 
При побудові геодезичних мереж супутниковими технологіями та 

створення державної геоцентричної системи координат однією з обов’язкових 

умов була умова забезпечення наступництва, тобто реалізація в нових умовах 

геодезичного та картографічного потенціалу, створеного раніше за допомогою 
класичних топографо-геодезичних технологій. 

На сьогоднішній день, після прийняття ряду законів, постанов та 

нормативних документів топографо-геодезичної та картографічної діяльності та 
впровадження на їх підставі змін Державна геодезична мережа України 

поділяється на: 



 Українську постійно діючу мережу спостережень глобальних навігаційних 

супутникових систем (УПМ ГНСС); 

 геодезичну мережу першого класу (ГМ-1); 

 геодезичну мережу другого класу (ГМ-2); 

 геодезичну мережу третього класу (ГМ-3). 

На даний час геодезична мережа включає в себе 802 геодезичні пункти 1 

класу, 6159 пункти 2 класу та 11173 пункти 3 класу.  
За інформацією доступною на ресурсах НДІ Геодезії та картографії 

(https://gki.com.ua/), на пунктах УПМ ГНСС, ГМ-1 та ГМ-2 впродовж 2000-х 

початку 2010-років були проведені статичні GNSS-спостереження (в 

середньому на 15 пунктах одночасно). За результатами цих спостережень було 
виконано перевирівнювання усієї геодезичної мережі України з оцінкою 

точності отриманих координат. Середні абсолютні відхилення положення 

пунктів, по відношенню до найближчих пунктів вищої або рівної за класом 
мережі, знаходяться в межах 5 см.  

У чому ж перевага методів GNSS-вимірювань? У порівнянні з класикою 

геодезичних вимірювань (тріангуляції і полігонометрії), супутникові методи 

надають користувачеві відсутність необхідності прямої видимості, 
оперативність та точність отримання результатів, автоматизацію камеральної 

обробки та формування звітних матеріалів. Крім того поява супутникових 

технологій надала можливість отримувати високоточні вимірювання в 
реальному часі, що значно розширило та спростило вирішення багатьох задач 

геодезії та топографії. До цих задач відносяться рутинні широковживані задачі 

розвитку мереж згущення (планові розрядні мережі), знімальних мереж, 

проведення топографічних, кадастрових знімань та інженерно-геодезичних 
вишукувань. 

Як відомо методи супутникових визначень поділяються на абсолютні та 

відносні. При абсолютних визначеннях працює одна станція, яка отримує 
координати шляхом просторової лінійної засічки як мінімум по сигналам  

чотирьох супутників. Для вирішення геодезичних задач цієї точності 

недостатньо. Для покращення цих показників використовують диференційний 

метод. У ньому застосовують дві станції (перша опорна – «база» з відомими 
координатами, друга мобільна – «ровер» координати якої потрібно визначити) в 

мінімальній конфігурації. Точність вимірювань при використанні даного 

методу значно зростає. Для відносного методу  GNSS-вимірювань характерне 

визначення диференціальних поправок та обчислення приростів координат, 
відносно базової станції, при постобробці даних, які отримані синхронно від 

двох або більше станцій. Час спостереження та непорушність положення 

супутникових приймачів на пунктах і визначають метод спостереження, який 
відомий за назвою «статичний» або «швидкостатичний».  

Статика та швидка статика вважаються найпоширенішими методами 

GNSS-спостережень, які застосовуються для розвитку та згущення геодезичних 

мереж. Ці методи вимагають, щоб як мінімум два GNSS-приймачі, були 
розташовані на двох кінцях базової лінії, одночасно приймали супутниковий 

радіосигнал протягом 20 - 60 хвилин, в залежності від довжини базової лінії, 



числа супутників, їх взаємного розташування у просторі та інших факторів. Для 

успішних GNSS-спостережень необхідний безперервний прийом 

супутникового сигналу, особливо тоді, коли пристрій функціонує як базова 
станція. Встановлювати приймачі необхідно у місцях з відкритим горизонтом, 

уникаючи впливу перешкод, таких як дерева, висотні будинки тощо. 

Але статичний метод має один недолік – завершальний етап обробки 

результатів спостережень виконується за допомогою спеціалізованого 
програмного забезпечення в камеральних умовах, що в свою чергу не дозволяє 

оперативно отримувати координати точок спостереження та проводити 

контрольовані польові знімання. Компенсувати цей недолік дозволила 
технологія RTK – кінематики в реальному часі. Хоча цей метод надає 

можливість отримання координат дещо нижчої точності, його суттєва перевага 

– отримання диференційних поправок, візуалізація та аналіз кінцевих 

результатів вимірювання в реальному часі, переважають. Реалізувати RTK 
вимірювання дозволили розгорнуті комерційні мережі постійно діючих 

референтних станцій (RS). 

В Україні (до 24.02.2022 р.) діяли близько 200 референцних станцій 
GNSS, які відносяться до різних активних мереж (System solutions, Geoterrace, 

ZakPOS та ін.). Зазначені мережі використовують дані з наступних 

супутникових систем: GPS-Navstar, ГЛОННАС, Galileo та BeiDou.  

Висновки.  

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки: 

1. Впровадження нових супутникових технологій надало змогу створення 
високоефективної системи GNSS-спостережень, яка повністю задовольняє 

потреби геодезії, топографії, землеустрою та інженерії як з точки зору розвитку 

геодезичних мереж так і виконання «звичайних» знімань. 

2.  Аналіз сучасного стану геодезичних мереж показує, що узгодження 
можливостей традиційних лінійно-кутових і супутникових векторних 

вимірювань для забезпечення можливості їх спільного використання, вже не є 

настільки актуальною потребою, оскільки роль лінійно-кутових вимірів, як 
складової тріангуляції-трилатерації-полігонометрії постійно зменшується. 

3. Застосування супутникової технології під час розвитку та згущення 

геодезичних мереж дозволяє значно підвищити швидкість та точність вимірів. 

При цьому похибка визначення планового положення пунктів не накопичується 
при віддаленні від вихідних пунктів, як це відбувається при застосуванні 

методів тріангуляції і полігонометрії. Однак слід зазначити, що при виконанні 

супутникових спостережень необхідне ретельне планування з врахуванням 

кількісні «видимих» супутників, їх геометрії (коефіцієнту PDOP), а також 
інших факторів, які можуть призвести до погіршення отриманих результатів. 

4. Геодезія на основі GNSS суттєво змінила спеціальне обладнання, вимоги 

до його застосування та методику виконання польового етапу робіт, дозволила 
скоротити тривалість та трудоємність робіт необхідних для визначення 

положення точок на поверхні Землі порівняно з попередніми методами геодезії, 

а також підвищила престижність і культуру праці геодезиста. 
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НОРМАТИВНО-ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ РОГАНСЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 
Актуальність теми. Нормативна грошова оцінка землі є одним з 

найголовніших показників в землевпорядкуванні, оскільки її здійснюють задля 
визначення розміру земельного податку, державного мита при обміні, втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, вартості ділянок 
площею понад 50 гектарів. 

 В Україні на сьогодні нормативну грошову оцінку здійснюють юридичні 
особи, які мають необхідне технологічне та технічне забезпечення, у складі яких 
працюють, як мінімум, два сертифіковані інженери-землевпорядники, які є 
відповідальними за якість робіт із землеустрою.  

 Нормативною базою формування грошової оцінки земель є Закони України 
«Про державний земельний кадастр» та «Про оцінку земель». 

 Важливість і суттєвий вплив процесу оцінки земель на земельні відносини 
в умовах децентралізації влади вимагає подальшого й більш детального його 
дослідження, що, безумовно, визначає актуальність обраної теми кваліфікаційної 
роботи бакалавра. 

Мета роботи – дослідити процес формування нормативно-грошової оцінки 
земель об’єднаної територіальної громади (ОТГ), а також чинники, що 
впливають на її проведення. 

Об’єктом дослідження є нормативно-грошова оцінка землі. 
Предметом дослідження є процес формування нормативно-грошової 

оцінки земель об’єднаної територіальної громади. 
Для вирішення поставленої мети було сформульовані наступні завдання:  

1. Проаналізувати теоретико-методологічні аспекти законодавчої та 
нормативно-правової бази здійснення нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів. 

2. З’ясувати передумови та основні принципи, на яких базується проведення 
нормативно-грошової оцінки землі.  

3. Визначити базову вартість земель ОТГ, на прикладі Роганської об’єднаної 
територіальної громади. 

У першому розділі кваліфікаційної роботи бакалавра було розглянуто 
нормативно-методологічне забезпечення грошової оцінки землі. 

На сьогодні в Україні існує певна нормативно-правова та методологічна 
база, як являє собою основу проведення всіх видів грошової оцінки землі. На ній 
базуються основні принципи формування ринку землі, а також забезпечення 
виконання певних державних цілей для подальшого розвитку земельної 



інфраструктури.   
Основним документом, який застосовується для регулювання земельних 

відносин, є Земельний кодекс України. Він був затверджений Верховною Радою 
України 25 жовтня 2001 року. 11 грудня 2003 року був прийнятий закон України 
«Про оцінку земель», який визначає правові засади проведення оцінки земель, 
професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель, а також спрямований на 
регулювання відносин, пов’язаних із процесом оцінки земель.  

Спектр застосування грошової оцінки земельних ділянок зазначений у 
Земельному кодексі, а саме в статті 201, в якій визначається:  

1) грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі; 
2) залежно від призначення та порядку проведення, грошова оцінка 

земельних ділянок може бути нормативною і експертною; 
3) нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для 

визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального 
використання та охорони земель тощо; 

4) експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-
правових угод щодо земельних ділянок; 

5) грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методикою, яка 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

У другому розділі кваліфікаційної роботи було розглянуто передумови та 
основні принципи проведення нормативно-грошової оцінки землі.  

Передумовами для проведення нормативно-грошової оцінки землі є: 
- визначення розміру земельного податку; 
- визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та 

комунальної власності; 
- визначення розміру державного мита при спадкуванні та даруванні 

земельних ділянок згідно із законом; 
- визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва; 
- розробки показників та механізмів економічного стимулювання 

раціонального використання та охорони земель. 
Основними принципами, на яких формується нормативно-грошова оцінка 

землі, слугують:  
- законність (додержання законів України, інших нормативно-правових 

актів) у сфері оцінки земель; 
- єдність методологічного та інформаційного простору у сфері оцінки 

земель; 
- безперервність процесу оцінки земель; 
- доступність використання даних з оцінки земель; 
- рівність перед законом суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель.  
У третьому розділі кваліфікаційної роботи було проведене визначення 

базової вартості земель об’єднаної територіальної громади на прикладі 
Роганської ОТГ Харківського району Харківської області.  



Визначення базової вартості 1м2 земель є основою для отримання грошової 
оцінки будь-якої земельної ділянки громади і обчислюється за середніми 
значеннями по всій території земель, що відносяться до неї. Вона дає узагальнене 
уявлення про реальні переваги розміщення в тому чи іншому населеному пункті 
і є вихідною базою при наступній диференціації земель за споживчою 
привабливістю в межах адміністративного утворення. 

Відповідно до «Порядку нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів» базова вартість 1 м2 
землі залежить від певних чинників, а саме: від рівня забудови та облаштування 
території, її місця у загальнодержавному, регіональному та місцевому 
виробництві та розселенні. Вартість визначається за певною формулою: 

, 

де: ЦНМ – базова вартість одного квадратного метра земель 
адміністративного утворення, грн; 

В – витрати на освоєння та облаштування території, виходячи з розрахунку 
на квадратний метр, грн; 

НП – норма прибутку ( 6% ); 
НК – норма капіталізації ( 3% ); 
Км1 – коефіцієнт, який враховує значення і статус адміністративного 

утворення в загальнодержавній, регіональній та місцевій системах виробництва 
та розселення. 

Основними джерелами, за якими ведеться підрахунок нормативної 
грошової оцінки земель, є нормативні документи про статус адміністративних 
утворень та їх межі, дані державного земельного кадастру про правовий, 
природний та господарський стан земель, дані державної та відомчої 
статистичної звітності. Під час виконання кваліфікаційної роботи були зібрані 
статистичні та нормативні дані, які включають показники витрат на освоєння та 
облаштування території. На основі яких було здійснено підрахунок базової 
вартості одного квадратного метра земель Роганської ОТГ. 

За статистичними даними загальна вартість витрат на освоєння та 
облаштування земель Роганської ОТГ становила 17279,95 тисяч гривень (табл.1). 
Базою для обчислення витрат на освоєння та облаштування в розрахунку на 1м2 
є оціночна територія, яка дорівнює площі забудованої території населеного 
пункту у встановлених межах. Загальна площа становить 313600 м2.  

Отже, витрати на освоєння та облаштування території Роганської ОТГ 
становлять: 

В =
17279,95х1000	

313600
= 55,10	грн/м2 

Базова вартість одного квадратного метру земель адміністративного 
утворення визначається з урахуванням коефіцієнту, який визначає його статус в 
регіональній і місцевій системах розселення Км1. За статистичними даними, 
отриманими під час збору інформації, коефіцієнт для досліджуваного населеного 
пункту складає Км1 = 1,5. 

1Км
Н
НВЦ
К

П
НМ ×

×
=



Таб.1 Загальна вартість витрат на освоєння та облаштування земель 
Роганської ОТГ 

Показники Тис грн % 
Інженерні мережі та споруди 3289,49622 19,04 
Газопостачання 2749,98235 15,92 
Електропостачання 420,79487 2,44 
Телекомунікації та зв'язок 14,160 0,08 
Зовнішнє освітлення 104,559 0,60 
Вулично-дорожна мережа 13990,459 80,96 
Разом 17279,95 100 

Таким чином, виходячи з вищенаведеного, базова вартість одного 
квадратного метра земель Роганської ОТГ, обчислена відповідно до нормативно-
методологічної бази, а саме «Порядку нормативно-грошової оцінки земель 
населених пунктів» становить: 

Цнм =
55.10 грн

м%
∗ 6

3
∗ 1.5 = 165.30	грн/м2 

Висновки. 
Отже, у ході виконання кваліфікаційної роботи було досліджено процес 

формування нормативно-грошової оцінки земель ОТГ, а також чинники для її 
проведення. Визначено, що нормативна грошова оцінка є одним з найголовніших 
показників в землевпорядкуванні, оскільки її здійснюють задля визначення 
розміру земельного податку, державного мита при обміні, втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Також було 
виконано поставлені завдання, які були окресленні в дипломній роботі, а саме:  

- було проаналізовано теоретико-методологічні аспекти законодавчої та 
нормативно-правової бази здійснення нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів;  

- були з’ясовані передумови та основні принципи, на яких базується 
проведення нормативно-грошової оцінки землі; 

- був обчислений показник базової вартості земель об’єднаної 
територіальної громади, на прикладі Роганської ОТГ, який склав 165,3 
грн./м2. 
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Вступ. 

Актуальність роботи. Роль геодезичних робіт з метою землеустрою та 

земельного кадастру, організація забудованих територій міст і сільських 

населених місць, інвентаризації цих земель є дуже високою в сучасному 

прогресивному світі. 

Підвищення точності геодезичних робіт можливе із застосуванням нових 

сучасних приладів та технологій вимірювань - супутникових геодезичних 

систем GPS, що дозволяють автоматизувати процес польових вимірювань, 

електронних тахеометрів, які мають можливість запису даних на магнітні 

носії. Поліпшенню якості та підвищенню точності геодезичних робіт також 

сприятиме застосування сучасних програмних засобів аналізу отриманих 

результатів, ефективних алгоритмів виявлення та відбраковування грубих 

помилок вимірювань, оптимальних способів вирівнювання. 

Дослідження в цій галузі виконувались відомими вченими-геодезистами, 

такими як Ю.М. Манцевич, А.Г. Мартин, Ю.М. Палеха, А.М. Третяк, 

Большаков В.Д., Маркузе Ю.І., Панкрушин В. К., Ямбаєв Х.К., Бойко Є.Г., 

Гладкий В.І. та багатьма іншими. 

Метою дослідження - вивчення теоретичних та методичних засад 

здійснення геодезичних робіт під час інвентаризації у м. Гола Пристань. 

Завдання поставленої мети у роботі послідовно вирішувалися такі: 

- проаналізувати сутність інвентаризації; 

- дослідити основні геодезичні роботи під час інвентаризації; 

- вивчити методологію організації та проведення робіт з інвентаризації; 

- здійснити інвентаризацію.  

Об'єктом дослідження є геодезичні роботи під час інвентаризації м. Гола 

Пристань. 

Предметом дослідження є інвентаризація земель у м. Гола Пристань. 

Методи дослідження. Під час вирішення поставлених завдань широко 

застосовувалися методи системного аналізу; аналіз нормативних матеріалів та 

спеціальної літератури з досліджуваної теми; методи опрацювання 



статистичних даних; метод математичних розрахунків, порівняльний метод та 

ін. 

Теоретичною та методологічною основою проведених досліджень є 

нормативно-правові документи, закони, праці вітчизняних та зарубіжних 

учених, що відображають проблематику дослідження.  

Теоретична та практична значимість результатів дослідження у тому, що 

аналіз роботи представляє собою систематизоване уточнення основних 

геодезичних робіт, які проводять під час інвентаризації м. Гола Пристань. 

 

Викладення основного матеріалу. 

Інвентаризація земель представляла собою процес проведення 

землевпорядних та геодезичних робіт з метою фізичної перевірки земельних 

ділянок, території за його кількісними та якісними параметрами. Ще однією 

метою інвентаризації земель було документальне оформлення результатів 

перевірки для подальшого раціонального використання земельних ділянок.    

Під час інвентаризації земель використовувались геодезичні методи, 

серед яких слід виділити: координування зовнішніх меж населених пунктів, 

кутів повороту, меж окремих ділянок, визначення площ цих ділянок, 

визначення площ цих ділянок і угідь. Дуже часто використовувались 

дистанційний та наземний методи, наприклад аерофотозйомка.  

Проектна частина геодезичних робіт включала в себе розрахунки 

геодезичних вимірювань та їх точності, планово-висотні розрахунки, які 

забезпечували точне визначення координат межових знаків.  

Роботи для інвентаризації нашої земельної ділянки включали такі етапи: 

підготовчий, польовий, камеральний.  

У процесі підготовчого етапу вивчали завдання на виконання робіт; 

утворювали список землекористувачів і землевласників, для яких 

використовували інвентаризаційні роботи.  

У землевласників і землекористувачів збиралися та вивчалися такі вихідні 

матеріали:  

- документи на володіння землею (копії відводів, рішення місцевих 

органів влади про виділення земельної ділянки, акти на володіння землею);  

- поштову та юридичну адресу, належність до міністерства чи відомства; 

- виписку зі статуту підприємства про профіль виробництва;  

- відомості про суміжних землекористувачів (назва, власник і т.д.);  

- відомості про сторонніх землекористувачів і їх правовий статус;  

- відомості про закріплення меж землекористувань (огорожа, будівлі, 

межові знаки); 

 - наявність і межі охоронних зон;  

- матеріали попередніх інвентаризацій.  

У службах населеного пункту вивчалися такі матеріали й одержувались 

копії: 

- книгу реєстрації землеволодінь і землекористувань;  

- матеріали відводів та попередніх інвентаризацій; 



 - успіх наявних планів населеного пункту в масштабах 1:500 – 1:10000 на 

ділянки інвентаризацій; 

 - дані про опорну геодезичну мережу (схеми мережі, витяги з каталогів 

координат і карток закладки пунктів, матеріали аерофотозйомок).  

Під час виконання польових робіть проводилися обслідування межі з 

сусідніми землекористувачами, узгоджувались межі в натуральному вигляді.  

Під час даного типу робіт проводилося встановлення на місцевості межі і 

кути їх повороту, проводилися визначення характеру закріплення меж, 

відбувалося узгодження місця закладки межових знаків, велися абриси, в 

якому вказувались номери кутів повороту меж, проводився опис меж та 

сусідніх землеволодінь чи землекористувань. Результатами польових 

вимірювань стали такі матеріали – схеми, журнали, абриси меж 

землеволодіння, акти встановлення та погодження меж, картки опорних 

знаків, акти здачі і т.д. 

Після польових вимірювань відбувався розрахунок координат межових 

пунктів, обчислювались координати пунктів геодезичної основи і межових 

точок виконувалось в системі координат населеного пункту, яка повинна мати 

зв’язок із загальнодержавною системою координат. Дані величини 

використовувались з метою складання плану зовнішніх меж. На плані 

показувалось планове положення меж земельної ділянки. Дирекційні кути 

сторін та їх довжини подавалися на плані окремою таблицею. До плану 

додавалися опис меж. Кадастровий план землеволодінь і землекористувань 

населеного пункту складалися після завершення всіх робіт з інвентаризації 

земель. 

Фінальною частиною робіт з інвентаризації земель став технічний звіт. 

З метою створення системи кадастрів використовувалися  картографо-

геодезичні матеріали, які мали певні вимоги – достовірність, точність, 

зручність, наочність, доступність. Вихідний матеріал, який далі 

використовувався для складання кадастрових планів були топографічні карти, 

плани, аерофотозйомка. Технології складання кадастрових планів на 

сучасному етапі передбачало використання сучасного обладнання та 

технологій, що достатньо спрощувало нашу роботу та дозволяло більш точно 

та оптимально провести роботу.  

Топографо-геодезичні роботи відбувалися в межах єдиної державної 

системи координат або похідній від неї з метою визначення або уточнення меж 

земельних ділянок, обмежень (обтяжень) у їх використанні та угідь, які 

потребували уточнення або за якими неможливо визначити такі межі під час 

виконання підготовчих робіт.  

Інвентаризація земель виконувалася з метою визначення місця 

знаходження предметів землеустрою, їх кордонів, обсягів, правового статусу, 

визначення незастосовуваних угідь, земель, що застосовувались 

нераціонально або не згідно з цільовим призначенням, розкриття та 

консервації деградованих сільськогосподарських та забруднених земель, 

визначення чисельних та якісних характеристик земель, що потрібні для 

ведення державного земельного кадастру, державного контролю над 



застосуванням та охороною територій та прийняття на їх основі певних 

заключень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

Під час проведення інвентаризації м. Гола Пристань було виявлено такі 

характеристики: відповідність документів, що засвідчують права юридичних 

осіб на землю, що фактично використовуються земельним ділянкам; - 

невикористовувані чи використовувані за цільовим призначенням земельні 

ділянки;- порушені та відпрацьовані землі, що підлягають рекультивації; - 

землі лісового фонду, не вкриті лісом, а також вкриті чагарником, 

малоцінними лісовими породами, розташовані за межами приміських зелених 

зон та інших територій, що особливо охороняються; - земельні ділянки, що 

використовуються не відповідно до дозволеного використання;- 

нераціонально використовувані землі. 

      Топографо-геодезичні роботи передбачали також процедуру обстеження 

земельних ділянок на наявність та/або відсутність електромереж напругою 0,4 

кВ і більше, магістральних трубопроводів та інших об'єктів, для яких 

створювались охоронні, захисні та інші зони з особливими умовами 

користування. 

У наслідок було виявлено, що Гола Пристань – місто в Україні, центр 

Голопристанської громади Скадовського району Херсонської області. 

Розташоване на річці Конці, притоці Дніпра, в 18 км від обласного центру – м. 

Херсона. Територія міста – 1384,7 га. Населення – 17,2 тис. чол. Розташоване 

на річці Конці, притоці Дніпра, в 18 км від обласного центру – м. Херсона. 

Територія міста – 1384,7 га, територія міської ради – 13780 га. Населення – 

17,2 тис. чол. Гола Пристань займає вигідне економічно-географічне 

положення, бо зв’язане зручними водними та суходільними шляхами з 

обласними, районними центрами Херсонщини, Миколаївщини, Одещини, 

Криму та іншими містами України, що перетинають шлях через Голу 

Пристань до узбережжя Чорного моря Голопристанщини - Залізного Порту, 

Більшовика, Скадовська, Лазурного Скадовського району. 

На території міста Гола Пристань має місце 460,45 га земель 

сільськогосподарського призначення які використовуються, як присадибні 

ділянки, або додаткові земельні ділянки де розташовані городи громадян , та 

ділянки для ведення садівництва. 

На основі структури земельних угідь в подальшому і складалися 

балансові звіти про використання земель населеного пункту. 

 

Висновки. 

Під час написання роботи було вивчено теоретичні та методичні засади 

здійснення геодезичних робіт  під час інвентаризації у м. Гола Пристань. 

Аналізуючи систему балансу земель можна зробити висновок, що деяка 

частина земель незначною площею використовується недостатньо це 

наявність боліт, чагарників. 

Аналізуючи систему балансу земель можна зробити висновок, що деяка 

частина земель незначною площею використовується недостатньо це 

наявність боліт, чагарників. 



За функціональним призначенням переважають землі житлової забудови 

– 679,9 га та, враховуючи розміри і кількість населення міста землі 

комерційного використання – 15,7 га. Землі промисловості становлять 87,74  

га. Інші землі в розмірі 110,5 га використовуються для громадського 

призначення  

Загальна площа м. Гола Пристань становить 1384,7 га, з них значну    

частину займають землі житлового фонду – 755,89 га.  Землі промисловості, 

оборони, транспорту та зв’язку, інфраструктури складають – 111,36 га. В 

зв’язку з тим, що населеному пункту присвоєно статус міста-курорта, то 

відповідно представлені землі оздоровчого –  22,01 га. В межах міста 

знаходиться 460,45 га земель сільськогосподарського призначення, в тому 

числі: ріллі(219,42 га), багаторічних насаджень(146,58 га), пасовищ(90,0 га), 

сіножатей ( 4,45 га). 
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЗЗ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ВНАСЛІДОК БУРШТИНОВОГО ПРОМИСЛУ  

 

Вступ. 

Актуальність теми. Дослідження бурштинового промислу в Україні є 

актуальним через наявність великих покладів сировини та  значних зловживань 

у її видобутку. Також слід зазначити, що за запасами покладів бурштину 

ювелірної якості, а саме чверть добутих каменів є високоякісними, Україна 

посіла перше місце в світі. У північно-західних регіонах промисел ведеться з 

давніх часів, та зі зростом попиту на каміння і заплутаним процесом державного 

регулювання цієї галузі, все більше трапляється випадків незаконного його 

видобутку. Такі несанкціоновані роботи почались іще у 1990-х роках, але 

найбільшого поширення набули у середині 2010-х, що спричинило колосальні 

екологічні, економічні, соціальні та політичні збитки державі. 

Із початком повномасштабної війни в нашій країні ця проблема дещо 

втратила актуальність, але саме це може стати слушною нагодою для 

реформування цієї галузі, що навіть у коротко-середній перспективі після 

завершення війни надасть державі недоотриманих надходжень у бюджет. А це, 

у свою чергу, дасть можливість швидше відновити втрачену інфраструктуру та 

створити нові робочі місця для подальшого стимулювання вітчизняної 

економіки. Тому є доречним проведення досліджень та пошуку нових рішень 

детінізації бурштинового промислу задля якомога скорішої імплементації їх у 

наше життя.  

Мета роботи - дослідити ступінь порушення земель внаслідок промислу 

бурштину на Рівненщині. 

Об’єкт дослідження - порушені землі Рівненщини внаслідок промислу 

бурштину. 

Предмет дослідження - методи і способи дослідження порушених 

промислом територій за допомогою матеріалів ДЗЗ. 

Завдання:  

1) дослідити проблему та спричинені нею наслідки; 

2) знайти оптимальні варіанти отримання даних ДЗЗ, що наявні на ринку; 

3) виявити та порівняти зміни ландшафту на космознімках у результаті 

видобутку бурштину на Рівненщині за 2017, 2019 та  2021рр.; 

4) визначити площу оголеного ґрунту внаслідок бурштинового промислу між 

селищами Річки і Ждань; 



5) створити індексне зображення площ антропогенно зміненого ландшафту на 

платформі EO Browser. 

Викладення основного матеріалу. Перший розділ роботи присвячено 

дослідженню проблеми нелегального видобутку бурштину. Вітчизняний 

бурштин через невелику глибину свого залягання (до десяти метрів) зазвичай 

виходить дешевшим на 20-40% ніж у інших країнах видобутку, і до того ж 

частота видобутку фракції ювелірного призначення становить до 25% із 

добутого. Пік промислу припав на 2016-2017 рр., коли ціна на бурштин різко 

зросла подекуди на 400%, та на сьогодні впала в половину від своїх максимумів. 

Попри всю прибутковість, промисел сильно шкодить здоров’ю і є дуже 

травмонебезпечним. Оскільки ним займається в основному місцева молодь, то 

це ще й несе жахливі демографічні наслідки. З огляду на це, причинами 

нелегального добування бурштину є: 

 легка доступність продуктивних пластів сировини; 

 безробіття і скрутне становище населення; 

 геологічна та екологічна необізнаність; 

 не доопрацювання законів про охорону надр і нормативно-правового 

забезпечення трудової діяльності у сфері видобутку, виробництва й 

використання бурштину; 

 неефективна протидія з боку влади. 

Збільшення промислового та несанкціонованого видобутку бурштину має 

такі негативні наслідки: 

 в екологічній сфері  – опустелювання територій, знищення родючого 

шару ґрунту, порушення цілісності геологічних пластів тощо; 

 в економічній сфері – недоотримання коштів до державного та місцевого 

бюджетів від видобутку та реалізації бурштину, експорту, користування 

надрами тощо; 

 в соціальній сфері – ріст соціальної напруги та криміногенної обстановки.  

Усі ці негативні явища набули загальнодержавного значення. Проте слід 

зазначити, що позитивна динаміка вже є. За останні три роки державою 

посилена кримінальна відповідальність, ускладнена система експорту та 

запроваджені електронні аукціони, де здійснюється продаж, у тому числі, і 

перспективних бурштинових ділянок приватним компаніям. І це  вже наповнює 

держбюджет.  

У другому розділі обґрунтовано ефективність використання матеріалів 

ДЗЗ для дослідження деградації земель,  спричиненої бурштиновим промислом. 

Для оцінки масштабів проблеми і визначення площ, що потребують 

відновлення, необхідна детальна інвентаризація територій. Оскільки видобуток 

ведеться у віддалених і важкодоступних місцях, облік територій суттєво 

ускладнюється і наземні методи досліджень втрачають свою ефективність.  



Із цим допомагають впоратися матеріали ДЗЗ у режимі моніторингу, що 

дозволяє швидко локалізувати нові об’єкти і оцінити масштаби проблеми. 

Застосування дистанційного моніторингу пропонується на регіональному та 

локальному рівнях. Для першого рівня (область, район) застосовуються дані 

супутників серії Landsat із просторовою розрізненністю від 15 м на місцевості.  

Первинні дані супутників цієї місії можна отримувати із інтернет-сервісів 

безкоштовно, наприклад Геологічної служби США (USGS). Вартість обробки 

одного зображення розміром 180×180 км нашими спеціалістами складає 

приблизно $180–210 (приблизно $1 за км2). Територія Полісся покривається 

всього двома повними знімками. Знімання проходить раз на 16 днів. Таким 

чином, ціна обробки космічних даних є мізерною, порівняно з втратами, які 

зазнає держава від наявної проблеми. 

На локальному рівні (сільська громада, лісогосподарства та ін.) 

використовуються космічні дані з комерційних супутників серії WorldView 

(США), або Pleiades (Франція) з розрізненням на місцевості від 0,5 до 2 м. Ці 

супутники передають на Землю дані  раз на добу і можуть використовуватися 

для точного аналізу екологічного стану порушених територій. Але вартість 

архівних даних (більше 1 місяця) складає від $20 до $40 за км2 при 

мінімальному замовленні 100 км2 (WorldView-3), та від € 12 до € 20 за км2, при 

мінімальному замовленні 25 км2 (Pleiades).  

Отже, застосування даних ДЗЗ на регіональному рівні для моніторингу 

територій видобутку бурштину полягають у виявленні ділянок видобутку та 

періодичному контролі за станом навколишнього середовища. Для локального 

ж рівня – це: 

 деталізація порушених площ та оцінка всіх видів збитків; 

 контроль стану грунтово-рослинного покриву та поверхневих вод; 

 дотримання умов гірничого відводу і рекультивації порушених земель; 

 дотримання екологічного законодавства, особливо у природоохоронних 

зонах. 

Для вирішення цих завдань необхідно, в першу чергу, створювати на 

основі високоякісних космічних даних базові ГІС-моделі ділянок видобутку 

бурштину, а на вищому рівні передбачити моніторингові дослідження 

порушених територій із обов’язковим залученням даних дистанційного 

зондування. 

Для виконання практичного завдання проведено два дослідження: 

хронологічне порівняння знімків спустошених територій Рівненської області із 

супутника Sentinel-2 L2A та створення індексного зображення антропогенно 

зміненого ландшафту.  

Проаналізовано три знімки території між селами Річки і Ждань на такі 

дати: 02.04.2017р.,  19.04.2019р., 11.05.21р. Виміряно площу зруйнованого лісу. 

У 2017 р. вона становила – 1,09 км2, у 2019 р. – 2,91 км2, а у 2021р. – 4,45 км2.  



Індексне зображення площ антропогенно зміненого ландшафту внаслідок 

видобутку бурштину створено за допомогою програмного скрипту Pseudo Forest 

Canopy Density – Щільність лісового покриву. Цей скрипт виконує 

класифікацію із виділенням 6 класів: високий ліс, низький ліс, пасовища, 

оголена земля, вода  та нерозпізнані ділянки. Також обчислює три індекси:  

Advanced vegetation index (AVI) – розширений індекс вегетації; Bare soil index 

(BI) – індекс оголеного ґрунту; Canopy shadow index (SI) – індекс тіні навісу. 

Для виявлення ділянок бурштинового промислу з використанням скрипту  

обрано знімок на 05.11.2021 р. На отриманому індексному зображенні клас 

«Оголена земля» відобразився коричневим кольором, що дало можливість 

однозначно ідентифікувати такі ділянки як місця видобутку бурштину.  

Усі дослідження проводилися у середовищі EO Browser. 

 Висновки. У результаті написання кваліфікаційної роботи отримано 

наступні результати та висновки: 

1) досліджено передумови поширення нелегального бізнесу та наслідки, які 

це спричинює; 

2) збільшення промислового та несанкціонованого видобутку бурштину має 

негативні наслідки загальнодержавного значення; 

3) доведено ефективність використання матеріалів ДЗЗ для моніторингу 

порушених земель внаслідок бурштинового промислу; 

4) досліджено динаміку збільшення деградованої території та обчислено її 

площу; 

5) площа порушених земель на Рівненщині, між селищами  Річки і Ждань за 

період з 2017 – 2021рр. збільшилась в 4 рази; 

6) створено індексне зображення антропогенно зміненого ландшафту, за 

яким однозначно ідентифіковано оголені ділянки ґрунту як місця 

видобутку бурштину. 
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1. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДОБЫЧИ ЯНТАРЯ ПО 
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3. Чорний бурштин. Які держоргани задіяні та що потрібно зробити, аби 

припинити нелегальний видобуток (Аналітична записка) [Електронний 

ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: 

https://texty.org.ua/fragments/95763/Chornyj_burshtyn_Jaki_derzhorgany_zadijan

i_ta_shho-95763/. 
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(НА ПРИКЛАДІ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС) 

 
Актуальність даної роботи головним чином зумовлена тим, що Чорнобильска 

зона відчуження – це велика територія на карті України, спричинена лихом 
всесвітнього масштабу, яка потребує раціонального використання, та бачення її у 
майбутньому, тому потрібно дослідити зонування цієї території за результатами 
радіоактивного моніторингу, та виявити, чи можливі перспективи зменшення зони 
відчуження та використання деяких зон цієї території. 

Метою роботи є дослідження особливостей зонування території стихійного 
лиха на прикладі зони відчуження Чорнобильської АЕС. 

Об’єктом дослідження є територія стихійного лиха 
Предметом дослідження є процес зонування території стихійного лиха 
Завдання, що були поставлені в ході виконання дослідження: 
1.Виявити зміни в навколишньому середовищі району Чорнобильської АЕС 

після аварії. 
2. Визначити особливості зонування території Чорнобильської АЕС 
3. Проаналізувати методи формування геопросторової бази даних моніторингу 

досліджуваної території стихійного лиха. 
4. Виявити місця застосування моніторингу при зонуванні Чорнобильської 

АЕС. 
Викладення основного матеріалу. Кваліфікаційна робота бакалавра 

складається з трьох розділів. В першому розділі розглядаються теоретичні 
аспекти зонування територій, особливості зонування території стихійного лиха. 

Зонінг – це розмежування території з поділом її на окремі зони за характерними 
ознаками та функціями. Загалом, за основним цільовим призначенням можна 
виділити кадастрове, економіко-планувальне та функціональне зонування. У 
випадку зонування території стихійного лиха, актуальним як раз є функціональне 
зонування. 

Зосередження функцій в межах території формує функціональну зону. 
Функціональні зони – це спеціалізований простір, призначений для виконання 
певного виду або комплексу видів діяльності, таких як: природоохоронні заходи, 
промислова діяльність, місця проживання. 

Функціональне зонування – це розмежування конкретних територій з метою 
створення умов для досягнення максимального ефекту на основі задоволення 
певного комплексу потреб, які формуються при оптимальному використанні 
природно-ресурсного потенціалу чітко позначеної земельної ділянки. 



Функціональне зонування проводиться на основі класифікації, яка в 
загальному вигляді поділяє територію на такі зони, як, наприклад, сельбищну; 
виробничу; ландшафтно-рекреаційну тощо. Однак, залежно від особливостей 
можуть бути виділені й інші види функціональних зон, як самостійні зони, або 
включені до складу інших зон. Наприклад, зони значного історико-культурного 
потенціалу; цінних природних ландшафтів та техногенних катастроф. Наш випадок 
як раз відноситься до зони техногенних катастроф. 

Території стихійного лиха можуть бути різними. Вони відрізняються впливом 
відповідної сукупності чинників, тому будемо розглядати зону відчуження 
Чорнобильської АЕС, оскільки це територія нашої держави і аварія всесвітнього 
масштабу, наслідки якої відчуваються до сих пір, також це є виключенням з 
багатьох аварій такого типу, яка вимагає дослідження та зонування. В даному 
випадку зонування доцільно проводити за результатами радіоактивного 
моніторингу, який найяскравіше показує відповідність зон до глибини їх 
забруднення радіацією. 

Вся територія поділяється на зони з урахуванням нерівномірності 
радіоактивного забруднення місцевості, розміщення пунктів тимчасової  
локалізації  радіоактивних  відходів  та  пунктів  захоронення  радіоактивних  
відходів діючих та запланованих виробництв з переробки і локалізації 
радіоактивних відходів, а також елементів інфраструктури, різноманітних   
природних  умов  (у  тому  числі необхідності  збереження  наявних  заповідних 
об'єктів), прогнозів зміни радіоекологічного стану території, радіаційно-гігієнічних 
особливостей,  уведення  спеціального  режиму,  що регламентує всі види 
діяльності, чисельність і тривалість перебування в ній персоналу. За цими 
чинниками територія зони відчуження Чорнобильської АЕС  доцільно поділити  на  
три  радіаційно-режимні зони, де запроваджується особливий санітарно-
перепускний режим. 

Результати радіаційно-екологічного моніторингу і радіаційно-дозиметричного 
контролю використовуються для оцінки радіаційної обстановки на  території зони 
відчуження,  встановлення контрольних рівнів, розробки заходів щодо зниження 
доз опромінення персоналу та мінімізації виносу радіонуклідів за межі території 
відчуження. 

В другому розділі кваліфікаційної роботи наводиться характеристика району 
Чорнобильської АЕС, як території стихійного лиха. 

Зона відчуження Чорнобильської АЕС – територія, що знаходиться за 30 км 
навколо атомної електростанції. «Зона» включає північ Іванківського району 
Київської області, де розташовані безпосередньо електростанція, міста Чорнобиль 
і Прип'ять, а також частина Житомирської області аж до кордону з Білоруссю. 

Чорнобильська зона відчуження виникла внаслідок проведення заходів щодо 
ліквідації наслідків аварії. В якості умовної межі її території було прийнято ізолінію 



потужності експозиційної дози g-випромінювання 0,05 мР/год на 10 червня 1986 
року, тобто, 5-10-кратне збільшення природного фону.  

Зонування територій радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії 
за рівнями щільності радіоактивного забруднення ґрунту та очікуваним 
ефективним дозам опромінення населення є одним із найважливіших елементів 
соціального та радіаційного захисту. 

Судячи зі спостережень динаміки забруднення зони відчуження (табл. 1), 
можна зробити висновки щодо зменшення випромінювання, а отже і зменшення 
самих зон забруднення території, що дає можливість у подальшому знаходити місця 
застосування цих зон, наприклад створення заповідників, або промислових зон 
пов’язаних з атомною енергетикою (сховище відходів радіоактивного палива) або 
створення сонячних електростанцій (на даний час є багато варіантів розвитку та 
використання зони відчуження). 

Таблиця 1. Багаторічна динаміка нуклідного складу аерозолів у приземному  
шарі атмосферного повітря ближньої зони спостережень 

Хімічні елементи (%) та період спостережень 

Рік Cs-134 Cs-137 Sr-90 Pu-238 Pu-239,240 Pu-241 Am-241 

1995 1,57 62,34 19,83 0,14 0,29 15,51 0,32 

2000 0.67 66.0 21.0 0.11 0.22 11.7 0.30 

2005 0.09 74.0 19.0 0.10 0.20 6.3 0.31 

2010 - 72,0 21,0 0,1 0,23 6,1 0,57 

2015 - 71,0 22,0 0,1 0,20 5,6 1,1 

 В третьому розділі визначені критерії зонування території стихійного лиха в 
результаті забруднення радіонуклідами і зроблена спроба відобразити масив 
вимірювань бази геоданих в вигляді карти зон території стихійного лиха. 

Відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного 
середовища" (стаття 22), а також відповідно до Статуту ДСП ЧАЕС, на 
підприємстві має забезпечуватися екологічна безпека, раціональне використання 
природних ресурсів, дотримання встановлених норм та вимог законодавства щодо 
охорони навколишнього природного середовища. Підприємство має постійно вести 
спостереження за станом навколишнього природного середовища та рівнями його 
забруднення (радіаційно-екологічний моніторинг). На виконання вимог 
законодавства на ДСП ЧАЕС створено системи контролю викидів, скидів, 
поводження з відходами. 

Система радіаційно-екологічного моніторингу на ДСП ЧАЕС, що фактично 
склалася, представлена трирівневою системою: 

• 1-й рівень – об'єктовий моніторинг, що проводиться безпосередньо на 
майданчиках об'єктів ЧАЕС, з метою своєчасного виявлення можливих негативних 



впливів (протікань радіоактивних елементів у ґрунти та ґрунтові води, 
несанкціоноване скупчення відходів тощо); 

• 2-й рівень – локальний, який проводиться на території майданчика 
розміщення Чорнобильської АЕС, з метою виявлення фонового забруднення 
середовища, обумовленого наслідками аварії 1986 року (грунтів, водних 
середовищ, повітряного басейну та ін.); 

• 3-й рівень - регіональний, проведений біля санітарно-захисної зони і зони 
спостереження об'єкта, тобто практично у межах Чорнобильської зони відчуження 
(з метою визначення загальних закономірностей та стану об'єктів природного 
середовища). 

Зонування території стихійного лиха базувалося на 2 принципах 
функціонування зон: можливості проживання та радіаційній безпеки персоналу, що 
працює у зоні відчуження, чому і виникли різнівиди зон, але всі вони виходять з 
результатів моніторингу радіоактивного забруднення території. 

Союзна концепція 1991 року як основний критерій зонування, встановлювала 
середньорічну ефективну еквівалентну дозу від аварійних викидів в 1 м3 за рік, 
нижче за яку  не вимагалося будь-яких втручань. 

З 1991 року цим критеріям надали законодавчий довгостроковий характер. 
Встановлені назви цих зон відбивали найбільш актуальний аспект — можливість 
проживання людей на забруднених територіях (табл. 2). 

Таблиця 2. Сучасні критерії зонування 

№ 
зони Найменування зони 

Щільність забруднення ізотопами 
кБк х м-2 (Ки х км-2)4 

Цезію Стронцію Плутонію 

4 Зона посиленого радіоекологічного 
контролю 37-185 (1-5) 0,74-5,55 

(0,02-0,15) 
0,185-0,37 

(0,005-0,01) 

3 Зона гарантованого добровільного 
відселення 

185-555 
(5-15) 

5,55-111 
(0,15-3) 

0,37-3,7 
(0,01-0,1) 

2 Зона безумовного відселення ≥ 555 (≥15) ≥ 111 (≥3) ≥3,7 (≥0,1) 
1 Зона відчуження Територія, з якої було евакуйоване населення 

у 1986 році 
Для підвищення рівня радіаційної безпеки персоналу, що працює в ЗВ, її 

територія поділена на три радіаційно-режимні зони: I зона (10-км зона) – територія 
у межах 10-км радіуса навколо Чорнобильської атомної електростанції (зона 
безумовного відселення та зона гарантованого добровільного відселення),  у якій 
виконуються основні роботи,  пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської 
катастрофи. 

Територія поділяється на дві частини,  що відрізняються щільністю  та  складом  
радіонуклідного забруднення і характером діяльності: 

Територія особливої небезпеки – ділянка,  де   проводяться роботи  з  
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, зняття ЧАЕС з  



експлуатації,  захисту заплави річки Прип'ять від затоплення під час повеней,  
санітарні та протипожежні заходи у лісах; 

Територія підвищеної небезпеки – ділянка,  де  зосереджені елементи 
виробничої діяльності та інфраструктури ЗВ,  які забезпечують виробничу 
діяльність. 

На цих територіях передбачається запровадження різних регламентів щодо 
охорони праці та радіаційного захисту персоналу. 

II зона (буферна) -  територія від  кордону  10-км  зони  до зовнішньої межі 
зони відчуження (окрім м.  Чорнобиля) з невисокою щільністю радіоактивного 
забруднення, перспективна для повернення у народно-господарське використання.  
Ця зона характеризується обмеженням видів діяльності. В її межах передбачається 
проведення лісовідновних заходів  з  урахуванням перспективи повернення цієї 
території в народно-господарське використання. Деякі ділянки можуть 
використовуватись як науково-дослідні та інші полігони. До буферної зони  входить 
заповідна  зона  (не  менше  10  відсотків природних угідь). На території заповідної 
зони дотримується режим, який виключає порушення природного   перебігу 
самовідновлення екосистем шляхом обмеження перебування персоналу відповідно 
до статусу заповідника.   

III зона (місцеперебування вахтового персоналу)  -  поєднує частину території 
м. Чорнобиль, на якій розташовані гуртожитки та адміністративні споруди разом  із 
прилеглими ділянками, об'єкти громадського харчування та торгівлі, соціально-
культурного, медико-санітарного призначення, під'їзні дороги до них. 

Висновки. Судячи зі спостережень динаміки забруднення зони відчуження, 
можна зробити висновки, що до зменшення випромінювання, а отже і зменшення 
самих зон забруднення території, що дає можливість у подальшому знаходити місця 
застосування цих зон. Зонування території стихійного лиха базувалося на 2 
принципах функціонування зон: можливість проживання та радіаційна безпека 
персоналу, що працює у зоні відчуження, чому і виникли різні види зон, але всі вони 
виходять з результатів моніторингу радіоактивного забруднення території. 
Виходячи з даних цього моніторингу, сформувалися зони відчуження в межах 30 
км-10 км зона, буферна і сельбищна, в подальшому виходячи з даних моніторингу, 
форми та розміри цих зон будуть змінюватися. 
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ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ 

ЖИТЛОВОГО/НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 

Вступ. Геодезія є прикладною наукою, що дозволяє визначити форми та 

розміри Земної кулі. У менших масштабах, геодезія використовується в багатьох 

поставлених задачах, а саме у будівництві (розмітка земельної ділянки під 

будівництво, винос в натуру меж котловану, винос осей та колон, винесення 

проекту будівництва в натуру та контроль виконання будівельних робіт) та у 

військовій справі. 

Актуальність. Геодезія багато років тісно співпрацює з будівництвом. Без 

геодезичних вимірів та розбивок за стандартами Державних будівельних норм 

(ДБН) неможливо будувати будинок, що не відповідатиме законодавству, та у 

будь-який момент може обрушитися. При будь-яких роботах на будівництві 

першими працюють спеціалісти з геодезичними приладами. 

Наразі, сфера геодезії в Україні буде надто затребувана, так як у зв’язку з 

війною росії проти України, були зруйновані житлові та нежитлові будинки та 

споруди у великій кількості, які потрібно відбудовувати. 

Об’єктом дослідження є земельна ділянка, яка використовується для 

проведення геодезичних робіт при будівництві житлових та нежитлових 

приміщень. 

Предметом дослідження є науково-практичні та методичні аспекти 

використання геодезичної складової при будівництві житлових та нежитлових 

приміщень. 

Метою дослідження є аналіз та ознайомлення з геодезичними роботами 

при будівництві житлових та нежитлових приміщень. Для дослідження мети, 

були поставлені такі завдання: 

 ознайомлення із землевпорядними роботами при будівництві 

житлових та нежитлових будинків та нормативно-правовою документацією 

щодо відведення земельної ділянки під будівництво; 

 вивчення процесу виконання геодезичних робіт при будівництві; 

 ознайомлення з виконавчими геодезичними роботами. 

Першим етапом є землевпорядні роботи, що повинні бути виконані до 

геодезичних робіт з метою виокремлення земельної ділянки у власність 

забудовника. Даний тип робіт визначає пошук ділянки для забудови, що була 

попередньо ухвалена рішенням місцевої влади щодо надання ділянки під 

будівництво. Документація створюється згідно до визначених статей Земельного 

кодексу України. 

Початком розгляду проекту про надання ділянки у власність є клопотання 

замовника. Заява подається із зазначенням потрібних розмірів та цільового 

використання землі. У разі схвалення клопотання, заявник звертається до 

землевпорядної організації, що розробляє проект землеустрою у відповідних 

органах. Далі, місцева влада приймає рішення щодо відведення землі. У 



позитивному випадку орган земельних ресурсів видає Державний Акт на право 

власності. 

Після отримання Акту на право власності, замовник звертається до 

Державної кадастрової служби з метою присвоєння кадастрового номера на 

виокремлену земельну ділянку. 

Отримані правові документи дають законне право на отримання 

будівельного чи архітектурного проекту. Документація з будівництва надається 

замовнику з Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ), що 

контролює виконання нормативів, правил і умов містобудівного законодавства. 

Відповідно до Законодавства України існує 2 поняття дозволу на 

будівництво: 

 Дозволом на будівництво є сукупність процесів і етапів зведення 

архітектурного об'єкта в Україні;  

 Дозвіл на будівництво - це офіційний документ, який видає з 

Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ). 

Відповідно до ч.1 ст.376 Цивільного кодексу України, житловий будинок, 

будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, 

якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена 

для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати 

будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними 

порушеннями будівельних норм і правил. 

Існує 5 категорій складності будівель, у відповідності до яких дійсні різні 

нормативні документи. 

 мала забудова – це індивідуальні житлові, садові та дачні будинки 

не більше 2-х поверхів (без врахування мансардного поверху), площею не більше 

500 м², господарські будівлі, споруди, гаражі, які розташовані на земельних 

ділянках. Документом, що дозволяє будівництво даної споруди є будівельний 

паспорт (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова сільських поселень»). 

 будівлі 1-3 категорії складності – це житлові та адміністративні 

будівлі понад 500 м². Дана категорія має мати декларацію, що дозволяє 

будівництво. Цей документ є підставою для виконання підготовчих та 

будівельних робіт на ділянці (ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки житлового та 

адміністративного призначення»). 

 споруди 4-5 категорії складності – це багатоквартирні житлові 

будинки, нежитлові приміщення, бізнес центри, торгові центри, заправки, 

магазини. Дані споруди оформлюються дозволом на будівництво. (ДБН В.2.2-

15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» та ДБН В.2.2-9:2018 

«Громадські будинки та споруди. Основні положення»). Документ надає право 

на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт споруди. 

Невеликий приватний будинок або господарська будівля 1-2 категорії 

складності. Для легалізації будівництва індивідуального приватного будинку не 

потрібно оформляти дозвіл на будівництво. 

Існує 2 процедури отримання дозволу на будівництво.  

Спрощена процедура – відноситься до будівель 1, 2 та 3 категорії 

складності. Основними етапами процедури отримання документу є: проведення 

топографічного знімання масштабу 1:500, розробка проекту, оформлення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


будівельного паспорту (для будівель до 500 м²) або отримання містобудівних 

умов і обмежень (для будівель понад 500 м²), отримання технічних умов, 

отримання дозволу на підготовчі роботи, отримання повідомлення про початок 

робіт або декларації. 

Загальна процедура – відбувається при веденні робіт з об’єктами 4 та 5 

категорії складності, а саме висотках, великих торгових та офісних центрах, 

автозаправок тощо. Дані об’єкти будуються лише будівельними організаціями, 

що мають відповідний підтверджуючий документ – ліцензію. Етапи процедури 

отримання дозволу: проведення топографічне знімання масштабу 1:500, 

отримання містобудівних умов і обмежень, отримання технічних умов, 

проведення експертизи проекту, повідомлення про виконання підготовчих робіт, 

отримання дозволу на початок будівельних робіт. 

Будівельний паспорт для малих забудов видається на безоплатній основі 

протягом 10 робочих днів. 

Декларація для будівель 1-3 категорії складності видається у термін 5 

робочих днів. 

Дозвіл на будівництво будівель 4-5 категорії складності видається у 

термін 5-10 робочих днів. 

Наступним етапом є власне геодезичні роботи при будівництві. Будь-яке 

будівництво починається з геодезичних вишукувань, а саме збір та обробка 

відомостей про ділянку, на якій планується будівництво. Дані роботи 

проводяться з метою виконання подальших робіт, які не повинні суперечити 

законодавству та ДБН В.1.2-14:2018 (Система забезпечення надійності та 

безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель і споруд).  

Спочатку виконується топографічне знімання в масштабі 1:500, задля 

отримання даних про ділянку. Деякі ділянки можуть перекриватися міськими 

інженерними мережами, будівництво на території яких заборонено. 

Топографічне знімання дає розуміння території, на якій можна виконувати 

проектування та будівництво. 

Після отриманих та оброблених даних розробляється опорна геодезична 

мережа, без якої неможливе подальше будівництво. Для мережі обираються або 

виготовляються опорні точки (марки), до яких, в процесі будівництва, буде 

вестися прив’язка приладу, тобто його орієнтування на місцевості. Опорні точки 

повинні бути надійно закріплені та видимі з будь-якої точки ділянки, щоб 

уникнути неправильного орієнтування приладу. Вони можуть встановлюватися 

на стовпах, електроопорах, на уже збудованих будинках (на кутах будівлі), на 

реперах, що закладені геодезистами, або реперах Державної геодезичної мережі 

тощо. Опорна мережа може бути як прив’язаною до міської системи координат, 

так і мати умовну систему координування. 

Опорна мережа заноситься у проект будівництва, що дає змогу 

безпосередньо проектувати котлован та власне будівлю, уже з прив’язкою її до 

умовної системи координат на даній ділянці. Умовна система координат 

створюється задля зручності роботи інженеру-геодезисту. 

Після проектування всіх елементів будівлі, проект будівництва виноситься 

в натуру. Перед кожним проміром опорна мережа контролюється на предмет її 

зміщення. 



Початковим етапом є винос осей котловану. В процесі робіт до уваги 

беруться укоси майбутньої земляної споруди. Встановлюється обноска, на яку 

виноситься 1 вісь. Від неї відміряється прямий кут, і далі виноситься 2 вісь, яка 

служить для виміру довжини запланованої споруди. Осей може бути декілька, в 

залежності від складності фундаменту та будівлі. 

Після заливки котловану, відбувається винесення в натуру головних осей. 

Важливо якісно закріпити дані осі, щоб уникнути проблем при подальшому 

процесі будівництва. На даному етапі ці осі є найбільш важливі, так як вони 

окреслюють головні стіни об’єкта та його периметр (Рис.1). Після встановлення 

головних осей, територія розбивається більш детально, тобто виносяться 

додаткові осі, які позначають більш дрібні частини будівлі. Всі осі обов’язково 

зберігаються в проект, для можливості перевірки та контролю процесу зведення 

будівлі. 

 
Рис.1 Проект будівництва 

 

В сучасному будівництві, в межах населеного пункту, розміткою осей 

займається Державне архітектурне бюро, забираючи частину роботи геодезистів 

на себе. Інженери-геодезисти отримують готові осі котловану і будівлі, та колони 

за Актом прийому-передачі геодезичної розмічувальної мережі будівельного 

майданчика.  

Щодо геодезичного супроводу при прокладанні інженерних комунікацій, 

то геодезичні служби займаються лише розміткою траншей для комунікацій. 

Подальші роботи з прокладання мережі виконують представники органів 

електропостачання, водоканалу та газової служби. 



Завершальним етапом є  виконавчі геодезичні роботи. Дані роботи 

необхідні з моменту розробки проекту будинку, початкового етапу будівництва 

(нульового циклу) і завершення етапів будівництва.  

Для створення фінального виконавчого (генерального) плану у вигляді 

геодезичної основи беруться пункти та репери розбивочних мереж та ДГМ. 

Щодо основних методів вимірів виконавчої зйомки, то можна визначити такі: 

 метод створних та лінійних зарубок (для замірів положення окремих 

конструкцій споруджуваного об’єкта); 

 геометричне нівелювання (виміри конструкції по висоті); 

 засіб приладів для вертикального проектування, теодолітів та 

відвісів (для визначення відхилень споруди від вертикалі); 

 фототеодолітне знімання. 

Кожен крок будівництва поводиться під комплексним геодезичним 

супроводом, що дозволяє контролювати якість виконаних робіт будівельниками, 

та гарантувати відповідність споруджуваного об’єкта наявній проектній 

документації. За допомогою вимірів перевіряється наявність відхилень 

побудованого елемента чи групи елементів від заданих координат, що закладені 

у проект будівництва. В процесі будівництва робиться два основних виконавчих 

знімання, а саме знімання плити поверху (контроль залитої плити щодо її 

горизонтальності) та знімання вертикалу (контроль залитих колон на предмет їх 

вертикальності). 

 На готовому об’єкті вимірюється просадка та крен будівлі, шляхом 

контролювання зміщення марок на зведеному об’єкті відносно марок, 

закріплених на будівельному майданчику окремо від будівлі відповідно до ДБН  

В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд» 

Після всіх робіт, що були виконані геодезистами при будівництві, 

створюються відповідні документи, що дозволяють здати об’єкт в експлуатацію. 

Це Акт прийому передачі геодезичного обґрунтування, виконавча схема, Акт 

прийому передачі межових знаків та генеральний план масштабу 1:500.  

Далі роботи на майданчику та закриття документації по об’єкту 

завершують геодезисти від архітектурного бюро. 

Висновки 

1) В процесі виконання роботи було ознайомлено із поняттями та 

землевпорядними роботами, що виконуються з метою виокремлення земної 

ділянки під будівництво житлового або нежитлового будинку. 

2) Також, було вивчено процес виконання геодезичних робіт, що ведуться 

при будівництві. Опанована інформація про документацію, яка потрібна для 

виконання робіт на будівельному майданчику. 

3) Ознайомлено з процесом виконавчих зйомок, що ведуться для контролю 

точності побудованого поверху, або будівлі в цілому, на предмет похибок, 

відносно заданих координат в проекті. 

Можна зробити підсумок, що в сучасному будівництві неможливо 

виконати точні та обґрунтовані роботи без втручання геодезистів, адже основне 

завдання з винесення проекту на місцевість та контроль робіт покладена саме на 

них. 
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ПРОЄКТУВАННЯ ВІДВЕДЕННЯ ДІЛЯНКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Актуальність дослідження. Землеустрій  понині є основною системою в 

організації та формуванні землекористувань та землеволодінь у всіх 

сферах господарства. Землеустрій - це комплекс заходів, що повністю 

спрямовані на контроль земельних відносин, котрі виникають між 

суб’єктами та об’єктами господарювання. Без  землеустрою на ділянках не 

можуть бути розпочаті будь-які роботи. Самі проєкти землеустрою 

розробляють для організації сільськогосподарського виробництва. 

 Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки – це такий 

документ, який створений юридичними особами, які володіють 

необхідними технологічними та технічним забезпеченням і у складі яких 

працюють два сертифікованих інженера-землевпорядника, які 

відповідають за якість виконаних робіт. 

 Важко перебільшити, наскільки важливим є питання розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, тому 

дослідження його розроблення та процедури погодження завжди буде 

актуальним оскільки некомпетентна робота та помилки в ній 

унеможливлюють виконувати будь-які дії стосовно такої земельної 

ділянки.  

Основною метою є  вивчити, дослідити та проаналізувати сам проєкт 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

Об’єктом дослідження є земельна ділянка як реєстраційно облікова 

одиниця. 

Предметом дослідження є методи обробки інформації проєктувальних 

робіт. 

Основними завданнями щодо написання роботи є: 

1. Ознайомитися з нормативно-правовою базою України щодо створення 

проєкту землеустрою. 

2. Дослідити та розкрити особливості вимог зі складання проєкту 

землеустрою. 

3. Скласти план роботи з розробки проєкту. 



4. Проаналізувати проєкт відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства у с. Бондарів Калуського 

району Івано-Франківської області.  

 

У першому розділі кваліфікаційної роботи проаналізовано теоретичні 

основи землевпорядкування, терміни та їх визначення, які 

використовуються при створенні проєкту землеустрою а саме, що таке 

землеустрій, проєкт землеустрою, план земельної ділянки, цільове 

призначення земельної ділянки та інші. Також розглянуто на яких рівнях 

проводяться землевпорядні роботи( загально державному, регіональному 

та місцевому) та більш детально розглянуто до якого рівня (місцевому 

рівні) відноситься наш проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки а саме: 

 які землевпорядні роботи відносяться до місцевого рівня; 

 особливості цих землевпорядних робіт (у якому випадку 

проводиться, на основі чого можуть розроблятися тощо). 

 

У другому розділі роботи  проаналізовано нормативно-правова база 

України, яка врегульовує  всі питання, по створенню проєкту відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, також які врегульовують питання які можуть виникнути 

між об’єктами та суб’єктами землеустрою відповідно до теми 

кваліфікаційної роботи. Розглянуто всі види нормативно правових 

документів від Конституції України до постанов Кабінету Міністрів 

України а саме: 

1. Конституція України; 

2. Земельний кодекс України; 

3. Цивільний кодекс України; 

4. Господарський кодекс України; 

5. Закон України «Про землеустрій»; 

6. Закон України «Про Державний земельний кадастр»; 

7. Закон України «Про оренду землі»; 

8. Закон України «Про оцінку землі»; 

9. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяження»; 

10.  Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну 

діяльність» ; 

11.  Постанова КМУ «Про затвердження правил розроблення робочих 

проєктів землеустрою»; 

12.  Постанова КМУ «Про внесення змін до Положення про Державну 

службу України з питань геодезії, картографії та кадастру». 

13.  Постанова КМУ «Деякі питання регулювання земельних відносин». 

 



Також у другому розділі досліджено та розкрито вимоги по складанню 

проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність. 

Розглянуто загальні положення по створенню проєкту землеустрою: 

 тобто в скільки стадій може розроблятися (в одну стадію коли не 

потребує узгодження місця розташування та в дві стадії коли 

потребує попереднього узгодження місця розташування) та від 

чого це залежить тощо;  

 послідовність розробки самого проєкту ˗ скільки кроків 

виділяють; 

 основні вимоги до складання технічного завдання; 

 вимоги щодо оформлення графічних матеріалів проєкта;  

 

Третій розділ складається з аналізу проєкту відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства у с. 

Бондарів Калуського району Івано-Франківської області. 

 Розглянуто загальні відомості про земельну ділянку а саме: 

 розташування земельної ділянки тобто в якому населеному 

пункті вона знаходиться; 

 розмір земельної ділянки; 

 рельєф;  

 цільове призначення земельної ділянки; 

 межі земельної ділянки; 

 обтяження та обмеження земельної ділянки. 

Розглянуто процедуру розроблення самого проєкту землеустрою, 

відповідно до нормативно правових актів України (етапи розроблення 

проєкту землеустрою від подачі заяви(клопотання) до реєстрації земельної 

ділянки в ДЗК): 

 подача заяви (клопотання)- куди і кому пишеться заява, що в ній 

зазначається тощо; 

 звернення до землевпорядної організації з відповідним пакетом 

документів; 

 затвердження завдання на виконання землевпорядних робіт; 

 виготовлення кадастрового плану; 

 внесення відомостей до ДЗК  

Зроблено аналіз змісту проєкту землеустрою – проаналізовано пункти 

змісту проєкта а саме: 

 пояснювальна записка - детально розглянуто, яку інформацію 

містить ця записка (про виконавця робіт, дані земельної ділянки 

що відводиться, обґрунтування послідовності проведення робіт 

тощо); 

 заява замовника; 

 завдання на виконання робіт – розглянуто яка саме міститься 

інформація в завданні (підстава для виконання робіт, 

характеристика об’єкта, хто є замовником та виконавцем тощо); 



 рішення Калуської міської ради – розглянуто що він з себе 

представляє та яку містить інформацію; 

 кадастровий план – які містить відомості про земельну ділянку; 

 перелік обмежень щодо використання земель; 

 план зон обмежень на земельну ділянку. 

 

Висновки 

У результаті написання даної роботи отримано наступні результати: 

1. Було проаналізовано та вивчено нормативно-правову базу України щодо 

створення проєкту землеустрою, та закони які врегульовують питання між 

суб’єктами та об’єктами землевпорядкування. 

2. Досліджено особливості та основні вимоги по складанню проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. 

3. Зроблено аналіз по готовому проєкту відведення земельної ділянки у 

власність. Тобто проаналізовано етапи створення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, детально розглянуто 

порядок, як створювався проєкт, які вносилися дані про земельну ділянку 

(її місце розташування, площа тощо)  та які було виконано роботи підчас 

створення цього проєкту. 
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«ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЄКТУ 

РЕКОНСТРУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО        

ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ)» 

Актуальність дослідження. На території України розміщена велика 

кількість об’єктів, які потребують модернізації та реконструкції, розміщених  

у різних населених пунктах. Реконструкція та модернізація будівель схожі 

поняття, але мають деякі відмінності. Головним завданням реконструкції є 

зміна характеристик об’єкта: добудови поверхів, прибудов, ліфтів, сходів, або 

видалення деяких елементів конструкції. Модернізації це – оновлення 

споруди, приведення її до норм і вимог сучасного будівництва. Складовою 

таких процесів є геодезичні вишукування та геодезичні спостереження за 

змінами, деформаціями споруд та будівель тощо. А важливою складовою 

будь-якого будівельного процесу є геодезичні вишукування і геодезичний 

контроль за реконструкцією споруд. Результати якісно проведених 

геодезичних робіт дозволяють точно визначити місце розташування в просторі 

основи та фундаменту будівлі (споруди), спрогнозувати розвиток  деформації, 

зберегти історичну архітектуру, а також її елементи, які потребують 

реконструкції. 

       Метою дослідження є аналіз виконання геодезичних робіт при 

реконструкції та модернізації будівель і споруд. 

      Відповідно мети дослідження потрібно вирішити наступні завдання: 

- з’ясувати основні поняття, сутність, основні завдання та практичні 

аспекти геодезичних робіт для виконання робіт по реконструкції будівель та 

споруд; 

- розкрити актуальність та практичність використання програмного 

продукту AutoCAD  для геодезичних робіт при реконструкції будівель 

та споруд; 

- розкрити практичні аспекти застосування програмного продукту 

AutoCAD для виконання виконавчих схем; 

-  зробити аналіз та узагальнення геодезичних робіт, які були виконані 

при роботах реконструкції споруди Київського зоологічного парку. 

      Об’єкт дослідження. Частина території Київського зоологічного парку, 

який розміщений на проспекті Перемоги 32. 

     Предмет дослідження. Методи, прийоми та засоби виконання геодезичних 

робіт при реконструкції будівель та споруд. 



     Методи дослідження: аналізу, синтезу, узагальнення та систематизації. 

 

      У першому розділі кваліфікаційної роботи бакалавра  був викладений 

основний матеріал стосовно понять про геодезичні роботи, які виконуються 

при зведенні та реконструкції споруд з монолітного залізобетону.  

      Під час написання даного розділу були детально розглянуті завдання 

геодезичної служби під час підготовчого періоду, а саме під час розмічування 

та закріплення осей, ознайомилися з основними геодезичними роботами  при 

влаштуванні котлованів, монтажі фундаментів та підготовки монтажних 

горизонтів, ознайомилися з геодезичними спостереженнями за зміненням і 

деформаціями споруд. Особливу увагу приділили вивченню основних понять 

про виконання виконавчих знімань при реконструкції будівель та споруд. 

       У другому розділі роботи  в подано матеріал  про використання 

програмного забезпечення AutoCAD при здійсненні геодезичних робіт для 

реконструкції будівель та споруд. 

       В основу даного розділу був покладений матеріал стосовно основних 

відомостей про програмне забезпечення AutoCAD та особливості його 

використання при розв’язуванні геодезичних задач. Основну увагу приділили 

саме використання програмного продукту AutoCAD від компанії Autodesk для 

створення топографічних планів та виконавчих схем, які ми створювали як 

результат саме геодезичних робіт при етапах реконструкції будівель та споруд. 

     Третій розділ складається з аналізу геодезичних робіт, які були виконані 

при роботах реконструкції проєкту Київського зоологічного парку та 

створення виконавчих схем. 

     Реконструкція Київського зоологічного парку передбачала собою 

проведення будівельних робіт в цілях зміни існуючих техніко-економічних 

показників об’єкту і підвищення ефективності його виробництва. Під 

підвищенням ефективності виробництва представляли реорганізацію об’єкта, 

зміни геометричних форм та розмірів, капітальне будівництво, прибудови, 

надбудови, укріплення тримальних конструкцій, будівництво та 

реконструкція будівельних комунікацій. 

     Геодезичні роботи при реконструкції проєкту були спрямовані на 

дослідження інженерних особливостей будівельного майданчика об’єкта, що 

реконструюється, для підготовки планів посилення фундаментів та основ. До 

переліку геодезичних робіт входили визначення грунтових умов ділянки, 

проведення топографічної зйомки розташування елементів будівлі та цоколів 

для фіксування кренів, прогинів та інших відносних зсувів та виконання 

виконавчих знімань та ін. 

      Геодезичні роботи при реконструкції даного проєкту були спрямовані на 

комплексне та всебічне вивчення інженерних особливостей об’єкту.  

      Результати геодезичних робіт допомогли точно визначити місце основи 

фундаменту, що потребувало детального дослідження та реконструкції. 

      Геодезичний супровід будівництва – невід’ємний елемент будь-якого 

будівельного процесу. У це поняття входили як контроль геометричних 

параметрів при будівництві інженерних споруд і проведення вишукувань для 



майбутнього будівництва, і навіть спостереження за становищем вже 

побудованих об’єктів. Геодезичний супровід виконувався за будівельними 

нормами та правилами ДБН.  

      Даний геодезичний супровід реконструкції будівництва проєкту був 

необхідний для забезпечення точності геометричних параметрів, таких як 

вертикальність та планове. Вирішення геодезичних завдань здійснювалось 

поетапно, залежно від стадії виконання робіт. 

      Розглянуто перелік всіх геодезичних робіт, які використовувались під час 

реконструкції споруд даного проєкту і також були розглянуті  геодезичні 

прилади, що використовувались  під час геодезичних робіт  та були 

ознайомлені з їхніми технічними характеристиками. 

      Основною практичною частиною геодезичних робіт було створення 

виконавчих схем на різних етапах будівництва частин об’єкту реконструкції, 

а саме секції № 7 проєктного плану реконструкції вольєру (Рис 1.),  у 

програмному продукті AutoCAD.  

Рис.1 Проєктний 3D план частини загального проєкта реконструкції 

Київського зоологічного парку (ліворуч) та  проєктний 2D план секції 

№7(праворуч) 

     Під час виконання будівельних робіт під час реконструкції склали таку 

виконавчу документацію: 

• виконавча схема знімання планово-висотного положення пальового 

поля вольєрів секції №7; 

• виконавча схема висотно-планового положення котловану вольєрів 

секції №7; 

• виконавча схема висотно-планового положення стін фундаменту 

вольєрів секції №7; 

• виконавча схема висотно-планового знімання вертикальних елементів 

вольєрів секції №7; 

• план топографо-геодезичних вишукувань для усієї території проєкту 

реконструкції Київського зоологічного парку. 

      

 Висновки. 

     У результаті виконання кваліфікаційної роботи бакалавра отримано 

наступні результати: 



1. Було проаналізовано та вивчено матеріали про сутність, основні 

завдання та практичні аспекти  геодезичних робіт під час будівельних 

процесів реконструкції будівель та споруд; 

2. Досліджено актуальність та важливість використання програмного 

продукту AutoCAD для складання виконавчих схем при роботах 

реконструкції будівель та споруд; 

3. Основною практичною частиною геодезичних робіт було створення 

виконавчих схем на різних етапах будівництва частини об’єкту 

реконструкції, а саме секції №7 проєктного плану реконструкції вольєру 

(Рис.1.), у програмному продукті AutoCAD. Геодезичний супровід 

реконструкції будівництва проєкту був необхідний для забезпечення 

точності геометричних параметрів, таких як вертикальність, планове. 

Вирішення геодезичних завдань здійснюється поетапно, залежно від 

стадії виконання робіт. Зроблено аналіз про виконані виконавчі знімання 

та їх важливість у будівельному процесі реконструкції проєкту 

Київського зоологічного парку. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГІС ДЛЯ ВЕДЕННЯ ВОДНОГО КАДАСТРУ  

 

Вступ. 

Актуальність. Ведення водного кадастру забезпечує поточне та 

перспективне планування використання об’єктів водного кадастру, їх 

відновлення та охорони. До водних об’єктів відносять поверхневі води; землі 

зайняті морями, річками, озерами, водосховищами та іншими водоймами, 

болотами, островами, прибережними захисними смугами, гідротехнічними та 

іншими водогосподарськими спорудами та каналами. В державному водному 

кадастрі містяться дані, які стосуються водних об’єктів, земель водного фонду, 

водних ресурсів та їх використання. На базі водного кадастру виконується 

державне управління водним фондом. Згідно з інформацією, яка надається до 

Державного водного кадастру виконується планування використання водних 

об’єктів та їх охорона. Сучасний водний кадастр містить інформацію, яка 

зберігається в цифровій формі. Застосування ГІС-технологій для водного 

кадастру автоматизує його роботу. Для цього використовуються тематичні та 

топографічні карти, де представляється інформація, яка може бути використана 

для аналізу гідрологічного режиму водних об’єктів. Дуже зручним є те, що 

вільний доступ до цих баз даних може отримувати будь-який користувач. 

Мета дослідження – створити базу даних для об’єкту водного кадастру з 

використанням ГІС-технологій.  

Завдання дослідження: 

- проаналізувати необхідність використання ГІС-технологій в водному 

кадастрі;  

- довести важливість застосування ГІС-технологій для водного кадастру; 

- охарактеризувати основні ГІС-матеріали, які використовуються у 

Державному водному кадастрі України; 

- розглянути сучасне ведення електронного водного кадастру 

Держводагентстом та його основні функції; 

- створити базу даних для об’єктів водного кадастру з використанням 

ГІС-технологій. 

Об’єкт дослідження – Державний водний кадастр України.  

Предмет дослідження – ГІС-технології, чинники та показники, які 

використовуються для забезпечення ведення водного кадастру.  

Методи, використані в роботі:  

- аналізу; 

- абстрагування; 

- узагальнення; 

- картографічний метод.  

 



Результатом роботи має стати створена карта з базою даних ГІС для 

об’єктів водного кадастру України, яку в подальшому можна використати 

наступним чином. Наприклад, створення додатку, в якому користувачі могли б 

швидко та зручно отримувати дані про об’єкти водного кадастру, які їх 

цікавлять. Розширення інструментів додатку та їх можливостей дозволило б 

визначати деякі гідрологічні показники (довжина, середній нахил, звивистість) 

та багато інших, в залежності від обраного тематичного шару карти та його 

об’єктів. При умові розширення карти за тематичними шарами та додання до 

неї більше інформації, можна створити додаток, який буде більш практичним 

аналогом карти «Водні ресурси України» на електронному ресурсі водного 

кадастру України, веденням якої займається Держводагентство. Додаток може 

стати більш зручним у використанні та ширшим за функціоналом, оскільки 

буде не просто частиною великого сайту, а окремим спеціалізованим джерелом 

даних водного кадастру, до якого матимуть вільний доступ користувачі.  

 

Викладення основного матеріалу. 

Водний кадастр є важливою складовою Державного кадастру України, що 

займається збором даних, які необхідні для обліку поверхневих та підземних 

вод або стосуються водокористувачів. Веденням державного водного кадастру 

України займаються Держводагентство (центральний орган виконавчої влади, 

який виконує реалізацію політики у сфері розвитку водного господарства), 

Держгеонадра (центральний орган виконавчої влади, який виконує реалізацію 

державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального 

використання надр) та ДСНС України (центральний орган виконавчої влади, 

який виконує реалізацію державної політики у сфері гідрометеорологічної 

діяльності).  

Використання ГІС для ведення водного кадастру полягає у зборі даних, 

створення баз даних, їх вводу та збереження для подальшого виводу за 

користувацькими запитами. Зазвичай така інформація представляється у 

вигляді карт, таблиць, графіків та діаграм.  

Зокрема, використання ГІС в цій галузі забезпечує автоматизовану роботу 

водного кадастру, що дозволяє вирішувати питання ефективного керування 

водними ресурсами за допомогою картографічної та аерокосмічної інформації, 

розширює застосування топографічних та тематичних карт на основі яких 

виконується подальший гідрологічний аналіз режиму водних об’єктів; дозволяє 

отримати кількісну та якісну інформацію про водні об’єкти.  

На разі, ведення державного водного кадастру відбувається 

комп’ютеризовано та складається з геопросторових даних, метаданих та 

сервісів, на яких оприлюднюються дані в мережі Інтернет. Українці можуть 

вільно отримати доступ до інформації, яка стосується водних об’єктів України 

завдяки створеному електронному водному кадастру. Ведення його 

забезпечується Держводагентством на сайті «Водні ресурси України». На 

цьому сайті також представлена карта обліку поверхневих водних об’єктів, на 

якій за допомогою різних тематичних шарів можна доволі зручно отримати 

інформацію про будь-які поверхневі водні об’єкти в межах України (це 



стосується річок довжиною від 10 км та озер з площею водного дзеркала більше 

0,5 км2). Надана інформація про наступні тематичні шари: екорегіони; райони 

річкових басейнів; річкові суббасейни; водогосподарські ділянки; масиви 

поверхневих вод; поверхневі води; перехідні води; прибережні води; 

антропогенні впливи (екостан); антропогенні впливи (хімстан); екологічний 

стан; хімічний стан; пункти моніторингу; гідрологічні пости; реєстр зон, що 

охороняється; водокористування; кадастровий поділ. На цьому ресурсі також є 

можливість користуватися різними картографічними основами в залежності від 

цілі перегляду тематичних шарів на різних підосновах (обрати карту-основу), в 

залежності від мети використання. Представлена і можливість керування 

картою за допомогою панелі інструментів з широким функціоналом.  

Крім тематичних шарів та картографічних підоснов портал «Водні ресурси 

України» має унікальну базу даних об’єктів шару. Для кожного з видів 

тематичних шарів надається свій перелік інформації, який напряму залежить 

від видів об’єктів поверхневих вод, що зображується на карті. Таким чином, 

будь-який користувач може простим та доступним способом отримати доступ 

до картографічних та інших видів даних водного кадастру безпосередньо на 

цьому порталі. У вільному доступі також постійно публікується та оновлюється 

актуальна інформація щодо водних ресурсів на сайті Державного агентства 

водних ресурсів України. Тут можна отримати інформацію щодо поточного 

гідрологічного та гідрохімічного стану поверхневих вод, їх забруднення та 

інше. Розглянутий сайт є прикладом широкого використання ГІС-технологій 

для ведення електронного ресурсу, який займається збором та надання даних 

водного кадастру.  

Проаналізувавши даний ресурс, було вирішено створити базу даних ГІС з 

картографічною основою та тематичними шарами об’єктів водного кадастру. 

Практичне створення такої бази, яку можна було б використати для 

електронного ведення Державного водного кадастру України, було виконано в 

програмному продукті ArcMap. За допомогою інструментів програми та її 

стандартної базової карти створюється картографічна основа тематичних шарів 

майбутньої карти водних ресурсів, в даному випадку базою слугує 

полігональний шар кордону України. В якості об’єктів водного кадастру, для 

яких буде створюватись база даних ГІС на основі картографічних матеріалів, 

було обрано басейни найбільших приток Дніпра на території України 

(полігональний шар) та річки басейну Дніпра довжиною від 10 км (лінійний 

шар).  

До кожного з обраних тематичних шарів також індивідуально 

створюються бази даних, з атрибутивною інформацією, обсяг якої залежить від 

зображуваних об’єктів. Для шару приток були надані наступні дані для кожного 

об’єкту: назва річки; довжина; середня глибина; максимальна глибина; ширина 

русла та судноплавність річки. Для об’єктів шару басейнів подаються такі 

характеристики: назва басейну, площа, кількість річок та струмків, густота 

річкової мережі та кількість водосховищ.  

Після створення бази даних для тематичних шарів об’єктів водного 

кадастру та їх візуального оформлення, можна отримувати інформацію про 



об’єкт шляхом вибору його на карті. Для цього зручно використовувати 

функцію, що викликає вікна інформації – HTML Pop-up. При виборі об’єкту за 

допомогою даної опції отримується вся подана інформація із створеної бази 

даних. Приклад використання цієї функції для створених тематичних шарів 

карти та її бази даних ГІС для об’єктів водного кадастру наведено на Рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Приклад подання інформації з бази даних ГІС для тематичних 

шарів карти об’єктів водного кадастру. 

 

Таким чином, готову карту можна використовувати в подальшому для 

створення спеціалізованих на водному кадастрі інтернет-джерел та 

картографічних веб-додатків. Наприклад, для створення додатку, який міг би 

використовуватися для ведення Державного водного кадастру України, але мав 

би ширший функціонал та більш вужчу спеціалізацію на відмінну від схожого 

ресурсу на сайті «Водні ресурси України». Також дана робота могла б 

доповнити або бути використана в даному електронному ресурсі державного 

водного кадастру, на базі або за прикладом якої можна було б створити 

окремий додаток для представлення користувачам інформації з більш 

практичним функціоналом та можливістю роботи з об’єктами водного 

кадастру, наприклад, обчислення показників для об’єктів.  

 

Висновки. 

Сучасний водний кадастр ведеться в електронній формі з широким 

використанням ГІС-технологій, що дозволяє зручно зберігати інформацію за 

допомогою баз даних, які роблять діяльність водного кадастру автоматичною. 

Це дозволяє ефективно керувати водними ресурсами, отримувати кількісну та 

якісну інформацію про водні об’єкти.  

Основними ГІС-матеріалами, які використовуються для ведення водного 

кадастру є бази даних ГІС. 



Зокрема, кожен бажаючий може отримати інформацію про об’єкти 

водного кадастру, яка знаходиться у вільному доступі за допомогою відкритого 

для користувачів електронного ресурсу, веденням якого займається 

Держводагентство. На сайті представлена карта «Водні ресурси України», яка 

складається з тематичних шарів, кожен з яких містить свій тип інформації про 

різні об’єкти водного кадастру.  Дана карта надає інформацію про об’єкти 

водного кадастру, які відносяться до поверхневих вод України, та їх 

екологічний стан.  

Проаналізувавши даний ресурс, було вирішено створити базу даних ГІС з 

картографічною основою та тематичними шарами об’єктів водного кадастру. За 

її допомогою можна отримати детальну інформацію про кожен з двох типів 

об’єктів водного кадастру, які представлені на карті – басейни найбільших 

приток Дніпра та річки басейну Дніпра довжиною від 10 км. Кожен з цих 

тематичних шарів містить індивідуальну інформацію, в залежності від 

зображуваних об’єктів. Створену карту в подальшому можна використати як 

для розширення можливостей сайту Держводагетнства, так і для створення 

окремого більш функціонального додатку, який дозволить користувачам 

швидко та зручно отримувати інформацію про об’єкти водного кадастру.  
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ПРОСІДАННЯ НА 

ГІРНИЧОДОБУВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  

 

Вступ. 

Актуальність. Причиною конструктивних пошкоджень будівель, об’єктів 

інфраструктури, сільськогосподарських земель і т.д. можуть слугувати 

просідання ґрунту. За рахунок ефективної організації гірничодобувного 

виробництва та використання грамотно підібраних методів видобутку можна 

досягти зниження впливу просідання та уникнення техногенних руйнувань. 

Задля забезпечення охорони праці, техніки безпеки та охорони навколишнього 

середовища необхідно постійно проводити спостереження за деформаціями 

земної поверхні в зонах впливу гірничих розробок. 

Геоінформаційний моніторинг є узагальненням багатьох видів моніторингу 

та включає в себе не тільки функції спостереження та аналізу, але й управління 

та прогнозування. 

Актуальність використання ГІС для моніторингу визначається тим, що 

значна частина оброблюваної та інтерпретованої інформації представляється у 

вигляді картографічного матеріалу та має просторову прив'язку. За допомогою 

ГІС-технологій та систем можна забезпечувати введення, обробку, аналіз даних 

та створення електронних карт. 

Мета. Дослідити можливості проведення моніторингу просідання на 

гірничо-видобувному підприємстві шляхом його виконання за допомогою 

геоінформаційних систем. 

Об’єктом дослідження є Райгородська ділянка просідання земної поверхні 

Слов'янського родовища кам'яної солі. 

Предметом дослідження є особливості моніторингу та створення плану 

просідання земної поверхні в програмному забезпеченні ArcGIS. 

Основні завдання. 

 ознайомлення з процесом виконання польових і камеральних  геодезичних 

робіт на підприємстві; 

 дослідження особливостей картографування просідань в ГІС; 

 ознайомлення з методикою геоінформаційного моніторингу просідання 

земної поверхні; 

 створення плану просідання земної поверхні в програмному забезпеченні 

ArcGIS; 

 аналіз просідання шляхом створення декількох планів із заданим часовим 

інтервалом; 

 розрахунок очікуваних зміщень та деформацій земної поверхні і  

візуалізація отриманих результатів у вигляді карти з ізолініями, яка 



прив’язана до планів гірничих робіт поверхні в програмному забезпеченні 

ArcGIS. 

Методологія. Методологічною основою процесів обробки інформації в ГІС 

є цифрове моделювання місцевості, що поєднує процеси збирання первинної 

інформації, її моделювання та оновлення, обробки та формування документів. 

Методи. Аналізу, узагальнення, синтезу, картографічний. 

Наукове та / або практичне значення одержаних результатів. Можуть 

бути використані для аналізу та прогнозування просідань на конкретній ділянці 

гірничих виробок, а також прийняття управлінських рішень з оптимізації 

виробництва, охорони навколишнього середовища. Використання апробованої 

методики на інших ділянках гірничодобувних виробництв. 

Викладення основного матеріалу.  

У першому розділі кваліфікаційної роботи було розглянуто загальні 

відомості про об’єкт дослідження: історію об’єкта, вивчення території 

дослідження та спостережної станції, а також технологію видобутку солі 

методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі. 

Спостережна станція (СС) Райгородскої ділянки Слов'янського родовища 

кам'яної солі, на якій проводилися спостереження за зрушенням земної поверхні, 

розташована на території діючого розсолопромисла, введений в експлуатацію у 

1961 році. Вона відноситься до типу довготривалих і служить для визначення 

основних параметрів зрушення гірських порід і земної поверхні в умовах 

відпрацювання продуктивних пластів кам'яної солі через вертикальні 

свердловини з поверхні методом підземного вилуговування. 

СС закладена над камерами вилуговування експлуатаційних свердловин і 

являє собою сукупність профільних ліній, розташованих сіткою паралельно 

лініям свердловин і складається з 12-ти профільних ліній: 3 профільні лінії 

закладені по простяганню пласта і 9 – по падінню.   

Наразі на станції 204 робочих і опорних реперів. Відстань між робочими 

реперами 30-40 м. Опорні репери закладені на кінцях профільних ліній по три з 

кожної. Робочі репери мають відобразити зрушення порід, а опорні, будучи 

нерухомими, дають можливість на кожному профілі пов'язати рухомі репери 

робочої частини з нерухомою опорою. Робочі репери закладаються в мульді 

осідань, а опорні – за межами передбачуваної мульди.  

Ґрунтові опорні репери різною мірою піддаються переміщенням під 

впливом різних природних обставин: промерзання, спучування, внаслідок 

зволоження або висихання ґрунту і т.д. Коливання по вертикалі внаслідок цих 

причин можуть бути дуже великі. Тому на довготривалих СС, як і в нашому 

випадку, для передачі позначки на робочі репери CC використовують вихідні 

репери. 

З метою контролю за процесами можливого зрушення надсольових порід і 

деформаціями земної поверхні пробурено 4 реперні свердловини, обладнані 

глибинними реперами. Глибина посадки черевика реперів в інтервалі 250 – 

270 м. Репери виведені на поверхню. 



У другому розділі кваліфікаційної роботи було розглянуто законодавчу базу 

щодо маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних 

корисних копалин, а також охорони навколишнього середовища та охорони 

праці, правил техніки безпеки на виробництві; методику моніторингу просідань, 

яка використовується на підприємстві. 

Наземні споруди слід проектувати, конструювати та експлуатувати таким 

чином, щоб мінімізувати риск оповзнів, зрушення гірських порід, провалу ґрунту 

і т.д.  

Проведення маркшейдерського нагляду за осіданням земної поверхні в зоні 

впливу гірничих виробок цеху видобутку розсолу є одним із заходів з контролю 

за довкіллям, яке виконується на регулярній основі, а саме щорічно, що 

визначено інструкцією з нагляду за зрушенням земної поверхні. При організації 

гірничодобувного виробництва було визначено, що окрім потреби проводити 

моніторинг впродовж всього часу видобутку, необхідно буде виконувати його й 

після завершення експлуатації, оскільки процес зрушення буде продовжуватись 

ще сотні років до погашення виробленого простору за рахунок деформації 

соляних міжкамерних ціликів і соляного масиву навколо камер вилуговування 

по причині зрушення порід вищезалягаючої товщі. 

На даному підприємстві моніторинг включає в себе польові (геометричне 

нівелювання III класу в прямому і зворотному напрямках по профільних лініях, 

які узгоджувалися між собою) та камеральні роботи, на основі яких складається 

звіт та план осідання земної поверхні ділянки надр. 

Недоліком моніторингу, який проводиться на підприємстві, є те, що цей 

план складається вручну методом інтерполяції, тож вимагає більше трудових 

ресурсів та часу. Замість цього висунута пропозиція щодо створення даного 

плану за допомогою геоінформаційних продуктів. Для виконання роботи по 

створенню плану було обране програмне забезпечення ArcGIS. 

У третьому розділі кваліфікаційної роботи було зроблено акцент на 

очікуваних результатах практичної реалізації процесу моніторингу – обробці 

даних польових досліджень та створенні серії карт просідань в програмному 

забезпеченні ArcGIS, що будуть показувати як змінилась поверхня землі 

впродовж певного періоду видобутку солі на досліджуваній ділянці.  

Було виконано прив’язку планів, нанесено точки розміщення реперів та 

надані значення висот 83-ої серії спостережень. На основі цих даних, виконано 

інтерполяцію та побудовано ізолінії через кожні 20 мм. Планувалось 

використання даних 10-ти серій спостережень.  

Згодом, маючи таку карту, можна легко додавати нові або змінювати 

існуючі значення висот, проводити інтерполяцію та екстраполяцію значень, 

знаходити прогнозні значення та виявляти критичні (небезпечні) ділянки, які 

потребують прийняття оперативних управлінських рішень задля зменшення 

негативних наслідків ведення гірничих робіт. 

Окрім просідань поверхні можна візуалізовувати й інші показники: 

деформації нахилу, кривизни, горизонтальні деформації тощо. 



На основі даної карти можна зробити тривимірну модель, яка є більш 

наглядною, а використовуючи серію карт за даними різночасових спостережень 

– створити анімацію змін земної поверхні. 

Висновки.  

У ході роботи було виконано більшість поставлених завдань: ознайомлено 

з загальними відомостями щодо об’єкту дослідження, процесом виконання 

польових і камеральних геодезичних робіт на підприємстві, методикою 

моніторингу просідань, виконано прив’язку планів, нанесено точки розміщення 

реперів та надані значення висот, розглянуто способи проведення інтерполяції  

та побудови ізоліній просідань. 

Очікуваним результатом роботи мав би бути топографічний план поверхні 

з візуалізацією розподілу просідань за 10 років. Такий план є наглядним 

способом представлення інформації, значно пришвидшує виконання оцінки 

шкідливого впливу процесу зрушення і є необхідною частиною комплексу 

технологічних, технічних та організаційних рішень, що забезпечують надійну 

безаварійну роботу технологічних об’єктів на досліджуваній ділянці. Аналіз 

вертикальних деформацій з початку спостережень показав, що істотних 

деформацій земної поверхні на даній ділянці не виявлено, а суттєвий вплив на 

довкілля можливий лише в результаті виникнення аварійних ситуацій, які 

можуть бути обумовлені чинниками природного і техногенного характеру. 

Таким чином, використання ГІС дозволяє досить швидко вирішувати 

поставлену задачу шляхом зменшення затрат часу на інтерполяцію деформацій, 

яка раніше виконувалась вручну, при цьому коло задач, які можна вирішувати на 

основі отриманих даних, розширюється. 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

 

Вступ.  

Актуальність теми дослідження. Державний земельний кадастр є 

інформаційною базою управління земельними ресурсами. Відіграє особливу 

роль у веденні системи реєстрації землеустрою, корегує податкову політику 

держави, має вплив на становлення та розвиток ринку землі, підтримки, 

обґрунтування розмірів плати за землю. Державний земельний кадастр є 

основним засобом реалізації земельної політики в  державі. 

ГІС технології є інструментом для одержання земельно-кадастрових 

даних, зручним інструментом ведення статистики, інструментом регулювання 

земельних відносин, їх роль на сучасному етапі розвитку земельних відносин 

значно поширюється. Зміст земельно-кадастрових даних залежить від повноти 

та якості ведення державного земельного кадастру.  

Питанням автоматизації ведення земельного кадастру, його технічної 

підтримки, розвитку інфраструктури ринку земель і нерухомості, 

удосконалення ДЗК для підтримки податкової та інвестиційної політики 

присвячено праці М.О. Володіна, В.П. Єршова, М.Г. Лихогруда, та ін.  

 Питанням застосування ГІС-технологій у веденні ДЗК займалося багато 

відомих вчених: Лященко А.А., Ступень М.Г., Третяк А.М. Однак перелічені 

вчені не розглядали ГІС як інструмент ведення ДЗК в умовах земельних 

реформ.    

Об’єкт дослідження - землі в межах державного кордону України. 

Предмет - методи та геоінформаційні аспекти, що стосуються вивчення, 

обліку та оцінки земель в межах території України. 

Метою дослідження є аналіз геоінформаційного забезпечення, що 

використовуються для ведення земельного кадастру органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними 

особами. 

Для досягнення поставленої  мети виконуються наступні завдання: 

 дослідити обов'язковість внесення  до  Державного  земельного  

кадастру відомостей про всі його об'єкти;  

 ознайомитись з методологією  ведення Державного земельного 

кадастру;  

 дослідити земельні ресурси як об’єкт державного земельного кадастру; 

 дослідити  необхідність створення автоматизованої системи ведення 

державного земельного кадастру; 

 дослідити значимість геоінформаційних системи і технологій в 

земельному кадастрі. 



Земельно-кадастрові роботи – це постійний процес, який стосується 

одержання й оновлення даних про стан земель, котрі використовуються у 

виробничій діяльності власників землі і землекористувачів, а також для 

державного управління земельними ресурсами. 

Достовірність даних, які відображаються на картографічних матеріалах, 

в текстових документах про правовий, природний та господарський стан, 

залежить від способів їх одержання. 

Основним методом збору відомостей про правовий, господарський та 

природній стан земель є статистичний метод. Для статистичних спостережень, 

необхідними вимогами є точність і сувора достовірність зібраних матеріалів. 

Земельно-кадастрова документація ведеться паралельно з веденням 

державного земельного кадастру. Текстові документи містять словесну 

інформацію про об’єкт і суб’єкт земельного кадастру. Графічно об’єкт 

земельного кадастру описаний у документації картографічного типу. 

Від точності плану прямо залежить достовірність земельно-кадастрових 

даних, їх відповідність фактичному стану земельних ділянкою 

Вивчаючи земельні ресурси у правовому, природньому і 

господарському аспектах при проведенні земельного кадастру, необхідно 

дотримуватися ряду принципів. Основні принципи земельного кадастру – 

його єдність, законність, безперервність, об'єктивність, достовірність, 

економічність, наочність і доступність. 

Особлива увага приділяється принципу законності. Він обумовлює 

дотримання прав власності на землю та прав землекористувачів. Принцип 

підкріплений законодавчими актами України про землю, зокрема ЗУ «Про 

державний земельний кадастр», ст.19. Таким чином, принцип обумовлює 

дотримання загальних засад правового порядку та правовідносин щодо 

ведення Державного земельного кадастру. 

Принцип безперервності вказує що система Державного земельного 

кадастру має працювати як онлайн-система в реальному часі. Інформація про 

об’єкти Державного земельного кадастру, яка містить зміни, має оновлювати 

застарілу інформацію, для того щоб користувачі онлайн сервісу отримували 

максимально «свіжі» данні. Для дотримання вимог актуальності даних та їх 

стійкості на певний період, доповнення та зміни до цих даних вносяться в 

певному порядку. У складі земельних угідь і їх меліоративному стані – один 

раз у рік; у якісному стані і оцінці земель – один раз у п'ять років. 

Об’єктивність земельного кадастру гарантується визначенням 

характеристик об’єктів кадастрового обліку незалежно від їх сприйняття 

учасниками земельних відносин. 

Згадуючи про принцип достовірності, мається на увазі, що інформація, 

яку відображено в земельному кадастрі, має містити мінімальну кількість 

помилок та відповідний рівень повноти. 

Принцип економічності базується на застосуванні сучасних методів 

аерофотозйомок, польового і лабораторного обладнання для проведення 

ґрунтових, космічних зйомок,  електронно-цифрової обчислювальної та 

комп'ютерної техніки агрохімічних, меліоративних і геоботанічних обстежень. 



Такий підхід сприяє одержанню необхідних відомостей для ведення основного 

і поточного земельного кадастру при мінімальних затратах засобів і праці. 

Згідно аналізу відомостей про правовий, господарський, природний стан 

земель, які внесені в земельний кадастр, можна зробити висновок, що їх 

обробка та одержання супроводжується залученням цифрових даних. З цих 

причин Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 2 грудня 1997 р. 

№1355 "Про Програму створення автоматизованої системи ведення 

державного земельного кадастру" [11, с. 334-347], відповідно до якої 

втіленням даної програми має займатись Державний комітет України по 

земельних ресурсах. 

Так як реалізація зосереджена в межах одного управління, яке до того ж 

містить увесь спектр необхідної інформації, то процес автоматизації ведення 

земельного кадастру значно спростився. Зосередження в єдиному державному 

органі можна вважати за перевагу організації ведення земельного кадастру 

України. 

Автоматизована система земельного кадастру працює з даними на 

кожному з етапів: реєстрації землеволодінь і землекористувань, облік 

кількості та якості земель, бонітування ґрунтів, економічної і грошової оцінок 

земель. 

Технологічність АСДЗК обумовлена наявністю програмного 

забезпечення для обробки результатів і їх картографічного представлення та 

технічного забезпечення виконання всіх геодезичних і земельно-кадастрових 

робіт. Програмне забезпечення відповідає за створення певної моделі даних, 

яка представлена у вигляді записів відомостей про правовий, природній, 

екологічний режим земель в базі даних.  

У питаннях актуалізації та інтеграції планово картографічних матеріалів 

роль інструменту вирішення несуть геоінформаційні системи. Вони активно 

використовуються в таких областях, як автоматичне картографування, 

управління ресурсами та господарством.  

Для вирішення цих питань, необхідне програмне забезпечення, що 

дозволяє на основі геоінформаційних систем створити єдине середовище, яке 

включає в себе стандартні функції ГІС так і функції, які забезпечують 

отримання даних з використанням GPS. Цей функціонал реалізований у 

такому програмному продукті як ArcGIS від ESRI. 

З кінця 70-х років минулого століття у світовій практиці і науці стала 

посилено запроваджуватися технологія зі створення середовища для роботи з 

просторовими даними, що одержала назву "Географічні інформаційні 

системи" (ГІС). З розвитком технології збільшується і спектр застосування. З 

огляду на різноманіття областей застосування ГІС, можна з повною 

визначеністю стверджуватись що саме ГІС обіцяє стати однією з найбільших 

сфер застосування нових інформаційних технологій для вирішення задач 

моніторингу, контролю й управління.  

 

ГІС технології традиційно застосовуються в земельному кадастрі 

природних ресурсів, сферах роботи з нерухомістю, екології та іншими 



областями,  в яких існує необхідність оперативного керування ресурсами. 

Починають запроваджуватися ГІС-системи масового користування 

(електронні плани міста, схеми руху транспорту). За деякими оцінками 80—90 

% всієї інформації, з якими ми зазвичай маємо справу, може бути представлене 

у виді ГІС.  

Працюючи з ГІС, на екран комп'ютера можна вивести багато необхідних 

для роботи карт (схем, планів і т. д.). Легко можна змінювати детальність 

зображення, шляхом збільшення чи зменшення окремих елементів карти. Є 

можливість керувати тематичним складом зображуваної інформації. 

Наприклад, на кадастровій карті можна відключити відображення непотрібних 

у даний момент шарів, залишивши видимими ті шари, які потрібні в даний 

момент. Вказавши об'єкт на карті, можна одержати інформацію про нього. 

Наприклад, вказавши земельну ділянку, можна довідатись про її кадастровий 

номер, площу, вид власності та іншу інформацію. Ряд геометричних 

характеристик об'єктів (довжину вулиці, площа лісового масиву) можна 

виміряти безпосередньо на екрані, користаючись засобами ГІС. З іншого боку, 

ГІС можна використовувати як пошукову систему. Для цього складається 

запит, у якому перелічуються властивості об'єктів, які вас цікавлять, а система 

знаходить та виділяє на карті об'єкти, що підходять під опис. Наприклад, 

працюючи з ГІС кадастру земельних ресурсів, ви можете запросити, щоб на 

карті відобразились земельні ділянки площею не менше 0.1 га, розташовані не 

далі 5 км від залізничної станції й водночас не далі 1 км від прилеглих водойм.   

Висновки 

Прийнята Кабінетом Міністрів України постанова від 2 грудня 1997 р. 

№1355 "Про Програму створення автоматизованої системи ведення 

державного земельного кадастру" [11, с. 334-347] зазначає, що органом, який 

реалізує дану програму визначено Державний комітет України по земельних 

ресурсах. 

Організація Державного земельного кадастру зосереджена у єдиному 

державному органі – Державному комітету України по земельних ресурсах, 

охоплює всю необхідну інформацію про землю і ведеться за єдиною 

загальнодержавною системою. 

АСДЗК містить дані всіх складових частин земельного кадастру: 

реєстрації землеволодінь і землекористувань, облік кількості та якості земель, 

бонітування ґрунтів, економічної і грошової оцінок земель. 

 

АСДЗК включає програмне забезпечення та технічне забезпечення 

виконання всіє видів робіт. Завданням програмного забезпечення є 

формування моделі даних земельного кадастру, включаючи відомості про 

правовий режим земель і закінчуючи показниками ділянки, які формують її 

оцінку. 

У питаннях актуалізації та інтеграції планово картографічних матеріалів 

роль інструменту вирішення несуть геоінформаційні системи. Вони активно 

використовуються в таких областях, як автоматичне картографування, 

управління ресурсами та господарством.  



Для вирішення цих питань, необхідне програмне забезпечення, що 

дозволяє на основі геоінформаційних систем створити єдине середовище, яке 

включає в себе стандартні функції ГІС так і функції, які забезпечують 

отримання даних з використанням GPS. Цей функціонал реалізований у 

такому програмному продукті як ArcGIS від ESRI. 

Для сучасних спеціалістів земельної сфери конче необхідно мати 

навички у використанні новітніх технологій ГІС та ЗІС для оперативної 

обробки, використання та зберігання різноманітної інформації про земельні 

ресурси, від даних про власника до геопросторової інформації про її місце 

розташування.  

 

Рецензент – к.т.н, доц. Міхно О. Г. 


