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E-mail: vshypulin@yahoo.com, vitalii.holovachov@kname.edu.ua 
 

Ідентифікація проблеми 

Нинішній стан інформаційного забезпечення вітчизняної практики 

управління нерухомістю характеризують існуючі недоліки: 

1) розірваний фрагментарний інформаційний простір управління 

нерухомістю: 

 відомча роз‘єднаність структур, чия діяльність пов‘язана із 

інформацією про нерухомість; 

 роздільне ведення 13 галузевих кадастрів і 19 реєстрів в різних 

сферах, особливо роздільне ведення земельного кадастру, містобудівного 

кадастру та реєстру прав на нерухоме майно;  

 відсутність кадастру нерухомості, багатоцільового кадастру; 

2) закритість даних, обмежений доступ до геопросторових даних, 

відсутність національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД), 

відсутність загальної політики щодо створення і використання геопросторових 

даних в Україні; 

3) розгляд на законодавчому рівні як окремих об‘єктів у просторі 

земельної ділянки і об‘єктів нерухомого майна, розташованих на земельній 

ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення; 

4) відсутність цілісної політики й інституційного забезпечення 

управління нерухомістю. 

Наслідки існуючих недоліків управління нерухомістю 

 Сформований стан вітчизняної практики управління нерухомістю є 

неефективним. 

 Недосконале земельне законодавство і стан вітчизняної практики 

управління нерухомістю створює широкі можливості для корупції. 

Напрям вирішення проблеми 

Сформований стан управління земельними і майновими ресурсами 

призводять до необхідності переосмислення та перегляду дизайну процесів 

земельно-майнових відносин, бачення, стратегії та інструментів трансформації 

системи земельно-майнових відносин в України.  
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У якості засобу розв'язання проблеми, що склалася, пропонується 

розробити і реалізувати «Інтегровану інформаційну систему нерухомості» для 

України. 

Використання передового світового, особливо європейського досвіду 

Концепція Інтегрованої інформаційної системи нерухомості для України 

розроблена на базі використання передового світового, особливо європейського 

досвіту з впровадження ефективних інтегрованих систем земельного 

адміністрування [1],[2].  

Призначення 
Інтегрована інформаційна система нерухомості для України признвачена: 

 створити єдиний інформаційний простір геопросторових даних;  

 інтегрувати в єдиному інформаційному просторі геопросторові дані 

різних джерел, які необхідні для реєстрації інтересів до земельних ділянок і 

нерухомого майна, що стосуються землеволодіння, оцінювання, використання 

та розвитку, а також різні дані про майно (активи, ресурси);  

 забезпечити оперативний доступ до актуальної кадастрової 

інформації, наступне використання даних, у тому числі при обороті прав 

власності майна (активів, ресурсів), оцінці, використанні і розвитку 

нерухомості. 

Узагальнене представлення інтегрованої інформаційної системи 

нерухомості для України 
В узагальненому представленні концептуальна модель інтегрованої 

інформаційної системи нерухомості для України складається із комплексу 

структурних блоків, які наведені у порядку інформаційних потоків, визначених 

їх функціональними зв'язками: 

1) «Національна інфраструктура просторових даних»;  

2) «Багатоцільовий кадастр»;  

3) «Функції управління нерухомістю»;  

4) «Вигоди».  

Компоненти інтегрованої інформаційної системи нерухомості 

взаємопов‘язані і функціонують у взаємодії в інформаційному середовищі.  

Основу побудови й ефективного функціонування інтегрованої 

інформаційної системи нерухомості складають сучасні геоінформаційні 

технології та інформаційно–комунікаційні технології.  

У Концепції запропоновано комплекс рішень з інтеграції геопросторових 

даних галузевих кадастрів у Національну інфраструктуру геопросторових 

даних, побудови багатоцільового кадастру та подальшого використання даних, 

який призначено для цифрової трансформації управління нерухомістю в 

Україні і створення цілісного інформаційного простору ефективного 

адміністрування земельних та майнових ресурсів [3]. 

 
1. Williamson Ian. Land administration for sustainable development / Ian Williamson, 

Stig Enemark, Jude Wallace, Abbas Rajabifard. – Esri Press. 2010, 506 p. [Електронний ресурс]. 
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– Режим доступу: http://www.esri.com/landing–pages/industries/land–administration/e–

book#sthash. KF25CaWH. dpbs  

2. Шипулін В. Д. Система земельного адміністрування: основи сучасної теорії : 

навч. посібник / В. Д. Шипулін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків 

: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 220 с. 

3. Шипулін В. Д. Інтегрована інформаційна система нерухомості. Концепція для 

України : монографія / В. Д. Шипулін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 84 с. 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ФОТОГРАММЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ У 

МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

М. Л. МИРОНЕНКО, асистент кафедри ЗА та ГІС 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: maria.myronenko@kname.edu.ua 
 

Поняття моніторингу земель у Земельному кодексі України [1] визначено, 

як систему спостережень за станом земель для вчасного виявлення та 

попередження негативних змін, відвернення наслідків несприятливих процесів 

та оцінки нанесеної шкоди. Система моніторингу включає процеси збору 

інформації, обробки результатів з метою аналізу стану земель та прогнозування 

можливих змін, розробки науково обґрунтованих рекомендаційних положень 

при прийняття рішень та управлінні територіями щодо попередження 

негативних процесів у стані земель та дотримання екологічних норм. 

Моніторинг земель є однією із складових системи моніторингу довкілля. 

Моніторинг земель проводиться відповідно до загальнодержавних і 

регіональних програм. Порядок моніторингу земель, відповідальні за 

проведення органи закріплено у нормативно-правових актах [1-4]. Отже, 

отримання, обробка, передача та збереження інформації щодо стану земельних 

ресурсів виконуються на державному рівні. Дані необхідні для проведення 

подальшого їх аналізу з метою прогнозування та запобігання негативних змін 

та складання рекомендацій щодо прийняттяˑ управлінських рішень для 

раціонального та ефективного використання та охорони земель.  

Об‘єктом моніторингу визначено всі землі не залежно від того, в якій 

формі власності вони перебувають. Моніторинг земель сільськогосподарського 

призначення є особливо важливим, оскільки дозволяє прогнозувати 

врожайність, продовольчу безпеку, раціонально використовувати природні 

ресурси. Моніторингові дослідження потребують наукової підготовки, 

виконуються шляхом проведення спеціальних зйомок та потребують 

інженерно-технічної компетентності та необхідного матеріально-технічного 

забезпечення. В роботах з моніторингу сільськогосподарських ресурсів 

необхідно використовувати ряд джерел даних, включаючи дані дистанційного 

зондування зі супутників та аерофотознімків. Використання 
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фотограмметричних методів, інтерпретація знімків зі супутникових або 

повітряних носіїв дозволяє виконувати динамічний аналіз даних та отримувати 

показники фактичних площ земель, що засіяні сільськогосподарськими 

культурами, знаходяться під пасовищами або сіножатями, порожніх земель, 

стан посівів, родючість ґрунтів, необхідність внесення добрив або ж показників 

водозабезпечення у сільському господарстві. Використання аерофотозйомки у 

порівнянні з супутниковими зображеннями з високою роздільною здатністю 

має перевагу більшими площами охоплення за обмежений період часу, а також 

меншим впливом метеорологічних умов на якість фото.  

Сільськогосподарський моніторинг з використанням даних супутникових 

та аерофотознімків є економічно ефективним способом збору інформації та 

широко застосовується у закордонній практиці. Система MARS для 

моніторингу сільськогосподарських ресурсів першочергово направлена на 

використання космічних технологій для отримання своєчасної інформації про 

посівні площі та врожайність. Науково-дослідні центри розробляють методи, 

інструменти та системи для використання в рамках сільськогосподарського 

моніторингу, що застосовується у країнах Європи, країнах Африки та інших 

регіонах. Іншим проектом для управління посівами та контролю їх стану з 

використанням даних супутникових зображень є Farmstar. Користувачі мають 

можливість отримувати рекомендації та карти стану полів, що дозволяють їм 

управляти культурами.  Існують приклади успішного використання систем 

моніторингу в інших країнах. Дані проекти є комерційними та слугують 

прикладом широких можливостей фотограмметричних методів у моніторингу 

земель сільськогосподарського призначення.  

Використання даних методів на державному рівні у сфері використання 

та охорони земель дозволить отримувати з високою точністю площі посівів, 

відстежувати стан рослин на всіх фазах росту та прогнозувати урожай на ранніх 

стадіях і багато іншого про що свідчать дані пілотного проєкту супутникового 

моніторингу земель сільськогосподарського призначення у рамках Програми з 

підвищення ефективності управління земельними ресурсами, який охопив 

території трьох областей України. Тому актуальними напрямками досліджень є 

вдосконалення методів обробки значного об‘єму космічних та аерофотознімків, 

впровадження сучасного матеріального-технічного та програмного 

забезпечення для отримання достовірних даних для моніторингу. 
 

1. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 № 2768-III ; станом 

на 21.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 28.02.2020).  

2. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 

25.06.1991 № 1264-12 ; станом на 18.1.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 

(дата звернення: 28.02.2020).  

3. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 

р. № 661 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051 : Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019 № 760 / Кабінет Міністрів України. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/kp190760 (дата звернення: 28.02.2020). 

4. Про затвердження Положення про моніторинг земель : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 20.08.1993 № 661 / Кабінет Міністрів України. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/kmp93661 (дата звернення: 28.02.2020). 
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Китайська Народна Республіка займає третє місце в світі за площею, 

однак через найбільшу в світі кількість населення, кількість оброблюваних 

земель на душу населення зводиться до мінімуму, а саме менше ніж 0,08 га, що 

становить всього одну третину від середнього подушного світового показника. 

Законом «Про управління земельними ресурсами» КНР передбачено два 

види власності на землю: державна та колективна [1]. 

Система земельного законодавства Китаю закріплює основи з надання 

територій в оренду фізичним і юридичним особам. При цьому розподіл земель 

відбувається шляхом проведення конкурсів. 

На даний момент у Китайській Народній Республіці широкий розвиток 

отримав розвиток сільської індустрії. При цьому практично вся земля належить 

державі, і право користування передається на основі оренди. Договір оренди 

укладається найчастіше з главою окремої сім'ї, строком до 70 років. 

Особливістю є те, що після смерті громадянина – орендаря, територія 

передається у спадок. Також у разі виникнення необхідності наймач може 

використовувати землю як заставу. 

Визначення речового права на землю в Китаї здійснюється за допомогою 

двох основних документів [2]: 

1. Свідоцтво про право власності на нерухомість. 

2. Документ про оренду земельної ділянки. 

Головна проблема КНР – це обмеженість території. Незважаючи на те що 

за величиною Китай поступається лише Росії і Канаді, демографічна ситуація 

змушує органи влади цієї держави звертати особливу увагу на економію 

ресурсів. 

Виконавчий орган у галузі землекористування в КНР – Міністерство 

земельних і природних ресурсів [3], яке приймає відповідні постанови в 

залежності від рішення чергового пленуму комуністичної партії Китаю [4]. 

Основними законами, які регулюють територіальні суперечки є: 

 Конституція КНР [5]; 

 Цивільно-процесуальний Закон КНР [6]; 

 Правила застосування лісового законодавства КНР [7]; 

 Закон КНР «Про управління земельними ресурсами» [1]. 

mailto:atatyanav2017@gmail.com
mailto:kramarenko.oleksii@yandex.ua
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amabelwhite16@yandex.ua


 

9 

 

Як і в Україні, сільськогосподарські землі (сільські землі) у Китайській 

Народній Республіці є цінним національним багатством. До 

сільськогосподарських земель КНР відносяться земельні ділянки, розташовані 

поза міськими межами і призначені для занять сільським господарством. На 

території Китаю діє колективне право власності, згідно з яким власником є 

зареєстроване колективне фермерське господарство, члени якої проживають і 

здійснюють свою діяльність на належні їм ділянці. У цьому випадку право 

власності визначається Законом як право володіння, користування, отримання 

доходу, передачі земельної ділянки іншій особі або колективного господарства, 

право автономії на вироблений землею продукт і право отримання компенсації 

при вилученні землі державою для несільськогосподарських потреб. Закон 

передбачає можливість прав власності бути переданими, зданими в оренду чи 

інше, що не заборонено Законом. Такі права надаються на певні терміни: 

сільськогосподарські угіддя надаються на 30 років, орні землі – на термін від 30 

до 50 років, лісові угіддя – на термін від 30 до 70 років. Також Законом 

передбачена автоматична пролонгація прав після закінчення терміну їх дії. 

Окремо виділяються сільські землі для житлового будівництва – це тип 

земель, які використовуються для будівництва малоповерхових житлових 

будинків для потреб колективних сільських господарств. Унаслідок їх 

відмінного від сільськогосподарських земель виду дозволеного використання 

ринкова вартість цієї категорії земель набагато вище. Китайський уряд бачить в 

них масштабне джерело для продовження урбанізації в країні – за даними на 

2012 рік близько 20 % від земельних ділянок цієї категорії вже відійшли під цілі 

розширення міст.  

 
1. 中华人民共和国土地管理法 (Закон Китайської Народної Республіки Про 

управління земельними ресурсами). URL: https://baike.baidu.com/item/%E4%-

B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%

E5%9C%9F%E5%9C%B0%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B3%95. 

2. 确定土地所有权和使用权的若干规定(Деякі положення, що визначають право 

власності і право користування земельними ділянками). URL: https://baike.baidu.com/-

item/%E7%A1%AE%E5%AE%9A%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%89%80%E6%9C%89%E6

%9D%83%E5%92%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%9D%83%E7%9A%84%E8%8B%A5

%E5%B9%B2%E8%A7%84%E5%AE%9A/7961740. 

3. Сайт Міністерства земельних і природних ресурсів Китайської Народної 

Республіки. URL: https://web.archive.org/web/20111128113031/http://www.mlr.gov.cn/. 

4. Сайт Комуністичної партії Китайської Народної Республіки. URL: 

http://cpc.people.com.cn/. 

5. 中华人民共和国宪法 (Конституція Китайської Народної Республіки). URL: 

https://baike.baidu.com/item/. 

6. 《中华人民共和国民事诉讼法》 (Цивільно-процесуальний Закон Китайської 

Народної Республіки). URL: https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%-

E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%BA%

8B%E8%AF%89%E8%AE%BC%E6%B3%95/9722865?fromtitle=%E6%B0%91%E4%BA%8B

%E8%AF%89%E8%AE%BC%E6%B3%95&fromid=271393. 

7. 中华人民共和国森林法实施条例 (Правила застосування лісового законодавства 

Китайської Народної Республіки). URL: https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%-

https://baike.baidu.com/item/%E4%25%1fB8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B3%95
https://baike.baidu.com/item/%E4%25%1fB8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B3%95
https://baike.baidu.com/item/%E4%25%1fB8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B3%95
https://web.archive.org/web/20111128113031/http:/www.mlr.gov.cn/
http://cpc.people.com.cn/
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%AF%89%E8%AE%BC%E6%B3%95/9722865?fromtitle=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%AF%89%E8%AE%BC%E6%B3%95&fromid=271393
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%AF%89%E8%AE%BC%E6%B3%95/9722865?fromtitle=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%AF%89%E8%AE%BC%E6%B3%95&fromid=271393
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%AF%89%E8%AE%BC%E6%B3%95/9722865?fromtitle=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%AF%89%E8%AE%BC%E6%B3%95&fromid=271393
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%AF%89%E8%AE%BC%E6%B3%95/9722865?fromtitle=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%AF%89%E8%AE%BC%E6%B3%95&fromid=271393
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%25%1f8D%25%1f8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%A3%AE%E6%9E%97%E6%B3%95%E5%AE%9E%E6%96%BD%E6%9D%A1%E4%BE%8B/8004627?fr=aladdin
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8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%A3%AE%E6%9E

%97%E6%B3%95%E5%AE%9E%E6%96%BD%E6%9D%A1%E4%BE%8B/8004627?fr=aladdin. 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 
О. Є. ПОМОРЦЕВА, к. т. н., доцент  

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова  

61002, Україна, м. Харків,  вул. Маршала Бажанова, 17 

 

З метою раціонального використання земельних ресурсів будь-якої 

об‘єднаної територіальної громади необхідно володіти повною інформацією 

про право власності та якість землі, котра віднесена до її компетенції. На жаль, 

у більшості об‘єднаних територіальних громад подібна інформація відсутня. 

Розпорядження зазначеними земельними ділянками у такому випадку може 

призвести до порушення ряду законодавчих актів. Вирішення проблеми 

неефективного управлянні земельними ресурсами – це одне з найголовніших 

завдань, яке постає на шляху до розвитку та врегулювання економічних 

відносин [1]. 

Аналіз сучасного використання землі, виявлення потенційно привабливих 

для ведення господарської діяльності земель, поширення такої інформації про 

територію громади є шляхом для стимулювання зацікавленості інвесторів. 

Найбільшу привабливість набувають земельні ділянки для ведення 

фермерського або товарного сільськогосподарського виробництва. Такі 

земельні ділянки сільська рада має можливість виставити на земельні торги 

(аукціони) з метою продажу права оренди на них. Інформація про земельні 

ділянки для промисловості, торгівлі, видобутку корисних копалин регулярно 

передається до Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення 

інвестицій відповідної обласної державної адміністрації.  

Створення загальної бази даних земельних ділянок для ведення 

підприємницької діяльності надасть можливість в повному обсязі оцінювати 

ситуацію, яка склалась з землями об‘єднаної територіальної громади, залучати 

інвесторів для здійснення ними підприємницької діяльності, збільшувати 

зайнятість населення за рахунок відкриття нових підприємств, наповнювати 

бюджет внаслідок розвитку підприємництва.  

Тобто, розробка бази даних для управління земельними ресурсами 

об‘єднаних територіальних громад дозволить вести облік усіх земельних 

ресурсів, включаючи в себе не тільки землі сільськогосподарського 

призначення, але й землі промисловості, торгівлі, житловий, лісовий та водний 

фонд, дороги місцевого та державного значення. За результатами обліку 

працівники відділу комунальної власності та земельних відносин, відділ 

житлово-комунального господарства, відділ архітектури зможуть виконувати 
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аналіз та виявляти необхідну у своїй роботі інформацію. Основні задачі, які 

будуть вирішуватися в такому додатку можна розподілити на наступні групи: 

‒ Задачі обліку земель. 

‒ Задачі аналізу використання земель. 

‒ Ведення довідкової інформації. 

Основні вимоги до бази даних для ведення земельних ресурсів об‘єднаної 

територіальної громади складаються в тому, що вона повинна містити набір 

даних, який є необхідним для вирішення перерахованих вище задач  [2] Було 

запропоновано логічну схему нормалізованої бази даних для ведення подібних 

задач (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Логічна схема бази даних обліку земель 

Результати проектування бази даних «Земельні ресурси» можна буде 

використовувати у разі: 

‒ необхідності проведення повної інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення; 

‒ полегшення відбору земельних ділянок для інвесторів; 

‒ спрощення роботи спеціалістів сільських рад. 

Запропонована база даних надасть можливість оцінити переваги 

використання спеціалізованого програмного забезпечення  при створенні 

загальної бази земельних ресурсів об‘єднаної територіальної громади. Така база 

даних допоможе мінімізувати час, затрачений на пошук інформації з приводу 

тієї чи іншої земельної ділянки. Проте, створення загальної бази даних для усіх 

об‘єднаних територіальних громад України, переростає у непросте завдання, 

для вирішення якого необхідно витратити певний час на збір інформації, пошук 

її в архівах, відновлення за допомогою сучасного програмного забезпечення.  
 

1. Другак В.М. Концептуальні засади системи земельного устрою України / В.М. 

Другак // Земельне право України: теорія і практика. – 2012. – № 1. – С. 14 – 21. 

2. Поморцева Е.Е. Проектирование баз геоданных: уч. пособие / Е.Е. Поморцева - 

Харків: Вид. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 140 с. 
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Державна земельна політика України наразі не відповідає сповна 

європейським і світовим критеріям та вимогам ефективного управління 

земельними ресурсами.  

З метою представлення актуальності предметної галузі дослідження 

приведено труднощі, які необхідно здолати в земельних відносинах України: 

 суперечливі трактування окремих нормативно-правових актів, як 

приклад подібних проблем, в законодавстві України є протиріччя в окремих 

законах, наприклад, згідно [1], «земельні ділянки, на яких розташовані 

багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та 

прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності 

власників квартир та нежитлових приміщень у будинку об‘єднання 

співвласників мають безоплатно отримати у власність або в постійне 

користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України». Проте, станом на момент 

дослідження не можуть цього зробити. Унеможливлює дану дію протиріччя, 

яке  виникає через те, що пунктом 1 статті 42 Земельного кодексу України [2] 

визначено, що «земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні 

будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території 

державної або комунальної власності, надаються в постійне користування 

підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими 

будинками, тобто компаніями-управителями»; 

 недостатній контроль за законотворенням, про що свідчить значна 

кількість порушень при прийнятті законів і недостатній час їх розгляду 

спеціалістами та суспільством до затвердження; 

 недостатньо ефективна реалізація законів на практиці, про що 

свідчить недотримання деяких законів на практиці в різних сферах діяльності 

людини, наприклад, незаконне розпайовування державних земельних ділянок; 

 корупція в земельних відносинах, про що свідчать офіціальні звіти 

антикорупційного бюро [3]; 

 невиконання робіт із захисту ґрунтів і відсутність комплексних 

заходів з охорони земель, про що свідчать дослідження Колесника І.А., Третяка 

А.М. [4, 5]; 

 відсутність комплексного комп'ютерного забезпечення, 

спрямованого на організацію адміністрування земельних відносин на основі 

сучасних IT-технологій, про необхідність чого йдеться в Постанові Кабінету 
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Міністрів України «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між 

кадастрами та інформаційними системами» та ін. 

З огляду на ці труднощі, необхідно більш ефективне управління землею і 

створення більш ефективного земельного законодавства. 

Тому, для досягнення ефективного земельного адміністрування необхідно 

втілити цілий комплекс умов. Вперш за все доцільно використовувати в 

вирішенні завдань землеустрою не лише кількісний підхід а й якісний з метою 

підвищення його ефективності.  

 
1. Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку»: офіц.текст: № 1413-VIII від 14.06.2016. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-19 (дата звернення 05.01.2020). 

2. Земельний кодекс України: офіц.текст: від 06.12.2016: станом на 01.03.2017. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14  (дата звернення 05.01.2020). 

3. Національне антикорупційне бюро. Звіт: друге півріччя 2017 року. URL: 

https://nabu.gov.ua/report/zvit-druge-pivrichchya-2017-roku (дата звернення 05.01.2020). 

4. Колесник І. А. Ефективність використання земельних ресурсів. Економіка АПК. 

2001. №5. С. 47 – 49. 

5. Третяк А. М. Стан та проблеми управління земельними ресурсами в Україні. Вісник 

аграрної науки. 2001. №8. С. 5 – 11. 
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Раціональне використання земель населених пунктів розкривається через 

пізнання їх структури, внутрішніх властивостей і особливостей складових, 

зв'язків і взаємозалежностей, які зумовлені організацією продуктивних сил. 

Відповідно до Земельного кодексу України за цільовим призначенням 

розрізняють категорію земель житлової та громадської забудови, як невід'ємну 

складову земель населених пунктів. Крім земель житлової та громадської 

забудови, землі населених пунктів включають земельні ділянки промисловості, 

транспорту, зв‘язку, енергетики, оборони; сільськогосподарського, 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного 

призначення; лісового та водного фонду. 

Міста мегаполісів повинні бути щільними і компактними, а земля 

приносити користь всьому суспільству. Квадратні метри порожнього асфальту, 

пустирі або газони в центрі міста, кругова разв‘язка вимагають 

капіталовкладень на своє утримання та догляд, але вони не приносять приросту 

грошового потоку в бюджет регіону та країни в цілому. У сучасних умовах ця 

проблема має велике значення, крім того величезні розв'язки часто займають 
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територію кількох кварталів, йде забудова полів навколо міста замість освоєння 

пустирів всередині і так далі. 

Одним з рішень проблеми раціонального використання земель міст є 

підземне будівництво. Освоєння нових територій для забудов веде до 

скорочення лісових угідь, тому ідея розробки використання підземного 

простору є пріоритетною задачею. Перенос під землю основних транспортних 

потоків, магазинів і торгових центрів, об‘єктів енергетики та зв‘язку, 

приміщень складу та інших промислових забудов, без яких місту не обійтись, 

приведе до звільнення ділянок, які можливо бути використовувати як паркові 

зони, пішохідні зони, чи як промислові поля. 

Таким чином, регульоване використання надземного і підземного простору 

приведе до підвищення якості життя в мегаполісі. Перенос забудови в підземні 

простори дозволить збільшити його соціальну значимість, екологічність, 

прибутковість, в результаті чого буде отриманий значний економічний ефект. 

 
1.М.С.Рудяк «Раціональне використання простору» 2003 рік. 

2 В.А.Мочалов, М.А. Летуновський «Освоєння підземного простору» 2013 рік. 
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The use of land in the regions requires a rethinking of approaches to the 

formation and use of spatial and urban development, as their level is low. It should be 

noted the lack of a systematic approach to the creation and application of spatial 

support in the system of territorial development of land use in the regions. There are 

problems in the reliability of the spatial data obtained, their updating for the 

development of cartographic support, the lack of geographic information systems, 

etc. In the field of urban development, information systems have not been developed, 

all aspects of urban planning are comprehensively taken to make informed decisions. 

Of particular importance is the use of land for development, where the problems of 

their allocation and appropriateness of use are identified. In such conditions, it is 

relevant to study to determine the influence of spatial and urban factors on the 

territorial development of land use in the regions. 

As a result of assessing the impact of indicators, a low level of spatial support 

for the territorial development of land use in the regions was determined. Separate 

directions are being implemented for the formation of areas of territorial 

development, the functional use of land, cartographic and geodetic support. It should 
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be pointed out that the territorial development of land use is inhibited due to the 

influence of social and political factors. 

The highest values of the integral factor of spatial support for the territorial 

development of land use were determined by the regions: Dnepropetrovskij, 

Doneczkij, Zaporozhskij, Kropivniczkij, Nikolaevskij, Odesskij, Khar`kovskij. The 

lowest values of the integral spatial index were determined by the regions: 

Voly`nskij, Zhitomirskij, Ivano-Frankovskij, Kievskij, L`vovskij, Rovenskij, 

Chernoveczkij. 

The value of the integral urban development factor indicates the growing 

importance of urban development areas in the system of territorial development of 

land use in the regions. At the regional level, systematically implemented areas are 

aimed at: 

 formation of zoning; 

 ensuring the implementation of structural planning, planning and 

restrictive engineering training and equipment of territories, transport support; 

 the formation of the historical and architectural environment; 

 implementation of the directions of the functioning of the construction 

sector; 

 implementation of the level of development and density of territories; 

 the use of spatial information in urban planning; 

 formation of cadastral information in the field of land use of regions for 

urban development. 

The most actively implemented urban development areas in the system of 

territorial development of land use in the regions: Voly`nskij, Zhitomirskij, Ivano-

Frankovskij, Kievskij, Nikolaevskij, Rovenskij, Sumskoj, Chernigovskij. Urban 

planning directions were slowed down in the regions: Doneczkij, Kropivniczkij, 

Luganskij. 

Thus, as a result of the study, the need to build an information system for the 

territorial development of land use through the use of geoinformation technologies 

and the results of determining the integral criterion and geofactorial modeling was 

identified, it makes it possible to propose a technology that includes a set of 

interrelated stages, methods and models, determine the state and directions of 

transformations of territorial development at the regional level, given the changes in 

spatial and urban planning specific factors. 
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Раціональне землекористування - це розумне використання землі, 

формування культурного агроландшафту і правильна організація території. 

Міські землі вимагають підвищеної уваги до утворення ділянок, до розподілу 

земель. 

Ефективність розподілу земель в населених пунктах далека від ідеалу, її 

використання не дозволяє в повній мірі розкрити потенціал земель. Одна з 

причин цього є те, що більшість дослідників визначають ділянку як геодезичне 

поняття, «якийсь просторовий базис для розміщення будівлі, споруди, здатної 

приносити дохід, виходячи з принципу «найкращого можливого 

використання». Різноманітні технічні та економічний аспекти при цьому 

практично не зачіпаються, не розглядається, приміром сама форма ділянки, її 

трансфігурація і можливості саме цільового використання. Більшість 

оцінювачів знають, що ринкова ціна ділянки визначається як найвірогідніша 

ціна продажу на відкритому ринку. Але для ринку землі необхідно враховувати 

і багато інших показників. Міські землі є більш дорогими і важливими, тому 

для формування ділянок існують додаткові вимоги, а саме: 

- розміри ділянки; 

- облік функціональної зони; 

- зручний під'їзд; 

- об'єкт на ділянці повинен вписатися в архітектуру місцевості і не 

порушувати її; 

- облік планування території; 

- «облік забезпечення прав інших осіб на користування необхідними 

об'єктами в межах земельної ділянки: підземного і надземного простору, 

комунікацій, пішохідними проходами». 

Для оцінки конкретної ділянки необхідно спочатку визначити вартість 

деякої базової ділянки шляхом внесення поправок, визначати вартість вихідної. 

Основні види поправок: 

- поправка на розміри ділянки; 

- поправка на неправильність форми ділянки; 

- поправка на вплив кутового розташування; 

- поправка на відносне розташування земельної ділянки; 

- поправка на глибину ділянки. 

Тому, правильна оцінка земельної ділянки дуже важлива для бюджету 

міста і регіону в цілому. 
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На сьогодні в світі йде тенденція до цифрової трансформації 

(діджиталізації). В останні роки Україна також взяла напрям на впровадження 

Е-послуг, що в свою чергу потребують сучасних технологій та інноваційних 

рішень.  

В системі земельно-майнових відносин Україна рухається до створення 

багатоцільового кадастру в системі земельного адміністрування. Але для 

досягнення цієї мети потрібне фундаментальне переосмислення і радикальне 

перепроектування земельно-майнових процесів з метою досягнення істотного 

поліпшення якості функціонування, тобто реінжиніринг кадастрової системи. 

Останні дослідження показують що звичайної 2D-інформації недостатньо 

для повноцінного функціонування багаторівневої кадастрової інформації, тобто 

переходу до 3D-кадастру, реєстрації 3D-прав, 3D-ГІС тощо. 

Однією з важливих наукових проблем є пошук методів інтеграції 

просторових даних для створення геоінформаційних моделей (GIS) та 

будівельних інформаційних моделей (BIM). Якщо BIM використовуються 

переважно для проектування та реконструкції об‘єктів будівництва 

(нерухомого майна), то GIS вирішують набагато ширше коло завдань 

просторового аналізу, планування та управління [1]. 

У багатьох країнах використання BIM визначене як обов‘язкове на 

державному рівні. Враховуючи зростаючий поворот у бік обов‘язкового 

використання BIM-технологій з боку національних урядів, таких як Сполучені 

Штати, Сполучене Королівство і Сінгапур, дослідження застосування BIM для 

кадастрових цілей має сенс [2].  

В Україні 2019 рік став роком офіційного впровадження ВІМ-технологій і 

30.11.2019 р. був підписаний Меморандум «Дорожня карта впровадження 

інформаційного моделювання будівель (ВІМ) при створенні об‘єктів 

будівництва, об‘єктів архітектури». Це  важливий кроком на рівні держави до 

впровадження інформаційного моделювання при проектуванні, спорудженні 

об‘єктів та їх експлуатації, а також в подальшому інтеграції з GIS. 

Під час виконання комплексу робіт у ВІМ та GIS інтегруються різні 

технологічні напрямки, такі як 3D-моделювання, модель-орієнтовне 

проектування, побудова й аналіз різного роду поверхонь, дані лазерного та 

лідарного сканування, реалізація 3D-середовища для візуалізації тощо [2]. 

Було відзначено, що є три проблеми для інтеграції BIM і GIS рішень: 

– семантика – різними термінами позначаються одні і ті ж речі в ГІС-

аналізі і використовуються інженерами з дизайнерами; 

mailto:vitalii.holovachov@kname.edu.ua
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– різна топологія – ГІС використовує точки, лінії і полігони; CAD / BIM 

використовує сплайни, параметричні криві тощо. 

– формати даних і стандарти – ГІС використовує шейп-файли, GML і 

CityCML; CAD/BIM використовують DWG, DGN, RVT файли і IFC [3]. 

GIS розширює цінність ВІМ за рахунок можливостей аналітичного 

апарату та візуалізації та інтегруючи в процес проектування геопросторові дані, 

географічна інформація стає важливим компонентом усього процесу прийняття 

рішень с системі земельного адміністрування. Але на шляху до євтоінтеграції 

Україна має вирішити ряд юридичних, кадастрових та технічних питань [4], до 

яких і відноситься інтеграція GIS/BIM моделей для побудови системи 

земельного адміністрування. 

 
1. Бойко О. Концептуальні засади вім/gis інтеграції геопросторових даних аеропортів, 

отриманих лазерним скануванням. [Електронний ресурс] / О. Бойко, Д. Ляшенко, Д. Прусов 

// ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ – № 4 – (18) – 2019 –  Режим доступу : 

https://tst.stu.cn.ua/tmppdf/687.pdf. 

2. Шипулін В. Д. Система земельного адміністрування: основи сучасної теорії: навч. 

посібник // В. Д. Шіпулін. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 

3. Куприяновский В.П. Применение комбинированных технологий BIM-ГИС в 

строительной отрасли для различных категорий заинтересованных лиц: Обзор состояния в 

мире. [Електронний ресурс] / В.П. Куприяновский, П.А.Тищенко , С. А. Синягов М. 

А.Раевский, А. А. Юдицкий // ArcReview  – № 2 – (73) – 2015 – –  Режим доступу :  

https://www.esri-cis.ru/news/arcreview/detail.php?ID=21945&SECTION_ID=1078 

4. Нестеренко С.Г. Об‘єкт нерухомості як тривимірна складова багатоцільового 

кадастру. [Текст] / С.Г. Нестеренко, В.В. Головачов, Ю.Б. Радзінська, В.О. Фролов // 

Комунальне господарство міст – 2019. – Т. 3, № 149. – С. 119–125. 
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Відповідно до [1] використання земель – це вдосконалення розподілу 

земель відповідно до перспектив розвитку економіки, поліпшення організації 

території і визначення інших напрямів раціонального використання земель та їх 

охорони в цілому по державі, регіонах та інших адміністративних утвореннях. 

Ефективно використовувати земельні ресурси можна лише за умови 

розв‘язання таких важливих завдань, як розмежування права державної та 

комунальної форм власності, створення системи державного земельного 

кадастру, державного контролю за використанням земель, моніторингу земель, 

розвитку ринкового землевпорядкування, підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів у галузі управління використанням земельних 

ресурсів [2].   

https://tst.stu.cn.ua/tmppdf/687.pdf
https://www.esri-cis.ru/news/arcreview/detail.php?ID=21945&SECTION_ID=1078
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Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» раціональне використання землі є обов'язковою екологічною 

вимогою при використанні цього природного ресурсу, адже закон у сфері 

екології прямо зазначає, що використання природних ресурсів громадянами, 

підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням 

раціонального та економного використання природних ресурсів на основі 

широкого застосування новітніх технологій [3].  

В статті 5 Земельного кодексу України визначено забезпечення 

раціонального використання та охорони земель принципом земельного 

законодавства [4]. 

Відповідно до [5] охорона земель – це система правових, організаційних, 

економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне 

використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель 

сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, 

захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення 

родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, 

забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Об'єктом 

особливої охорони держави є всі землі в межах території України. 

Завданнями охорони земель є забезпечення збереження та відтворення 

земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель. 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про охорону земель» система 

заходів у галузі охорони земель включає: 

– державну комплексну систему спостережень; 

– розробку загальнодержавних і регіональних (республіканських) 

програм використання та охорони земель, документації із землеустрою в галузі 

охорони земель; 

– створення екологічної мережі; 

– здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, 

протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель; 

– економічне стимулювання впровадження заходів щодо охорони та 

використання земель і підвищення родючості ґрунтів; 

– стандартизацію і нормування. 

Всі землі в межах кордонів України є об‘єктом особливої охорони. 

 

1. Держгеокадастр : веб-сайт. URL: https://land.gov.ua/icat/vykorystannia-zemel/  

2. Панас Р. М. Раціональне використання та охорона земель : Навчальний посібник. 

Львів : Новий Світ-2000. 2008. 352 с. 

3. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України  

від 25 червня 1991 р. № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. 

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. 

5. Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003 р. № 962-IV. 
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Межі населених пунктів встановлені з урахуванням існуючої ситуації та 

потреби населеного пункту в вільних територіях. Тому актуальним є питання 

функціонального зонування існуючої території, яке враховує сьогоднішні 

потреби громади у забезпеченні повнофункціонального використання 

потенціалу населеного пункту, забезпечення добрих умов проживання 

населення. 

Розвиток різних галузей господарства потребує переоснащення 

виробництва. Забезпечення розвитку населених пунктів досягається завдяки 

зміні функціонального використання територій із додержанням будівельних, 

екологічних та інших вимог. 

Дослідимо зміну цільового призначення на прикладі земельної ділянки, 

яка розташована у межах населеного пункту. Існує земельна ділянка, яку 

придбали для будівництва приватного будинку, але за документами ділянка 

зареєстрована як «землі сільськогосподарського призначення». Використання 

земельної ділянки не за призначенням, тягне за собою негативні правові 

наслідки. Тому єдиний вихід це звернутися до сертифікованого інженера-

землевпорядника для зміни цільового призначення ділянки. Навіть в такому 

випадку це не швидка процедура. Процес зміни цільового призначення 

земельної ділянки представлений на рисунку 1 [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процес зміни цільового призначення земельної ділянки 

 

Існує класифікація видів цільового призначення землі (КВЦПЗ), якою 

визначається поділ земель на окремі види спеціального призначення, які 

характеризуються властивістю екосистеми, видом господарської діяльності, 
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видами забудови, видами особливо цінних об‘єктів. З цією метою кожна 

категорія земель, визначена статтею 19 Земельного кодексу України [1] в 

КВЦПЗ виділяється в окремий розділ, кожен з яких також поділяється на 

окремі види цільового призначення в межах категорії. 

Закон України «Про землеустрій» розкриває поняття цільового 

призначення земельної ділянки. Відповідно до статті 1 [2], цільове призначення 

земельної ділянки – це використання земельної ділянки за призначенням, 

визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому 

законодавством порядку. Таким чином, власник або користувач земельної 

ділянки зобов‘язаний використовувати її тільки за цільовим призначенням, яке 

зазначене в документації. 

Отже раціональне використання земель населених пунктів є актуальним і 

потребує більш чіткого законодавчого врегулювання. На сьогоднішній день 

зміна цільового призначення земельної ділянки виконується за допомогою 

розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.  

 
1. Земельний кодекс України № 2768-III від 21.02.2020 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 

2. Закон України ―Про землеустрій‖ від 16.01.2020 № 858-IV URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15. 

3. Буртовий О.І. ―Процедура зміни цільового призначення землі‖ URL: 

https://eba.com.ua/article/protsedura-zminy-tsilovogo-pryznachennya-zemli/ 
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Історія розвитку людства має безліч фактів про наслідки вірусних 

епідемій і пандемій чуми, холери, натуральної віспи, іспанського грипу, який 

отримав назву «свинячого грипу» [1]. Ці пандемії забрали мільйони людських 

життів. Тільки іспанський грип часів першої Світової війни забрав як вважають 

вчені від 60 до 100 мільйонів чоловік. В даний час, у зв‘язку з коронавірусною 

інфекцією грипу, ще поки не говорять про пандемію, проте вже в багатьох 

країнах зафіксовані випадки смерті. Центром поширення вірусу став Китай, а 

саме, місто Ухань, в якому проживає одинадцять мільйонів чоловік. В даний 

час вже на всіх континентах виявлені носії цієї інфекції. 

Швидке поширення вірусу на нашій планеті викликає заклопотаність не 

тільки лікарів, а й людей інших професій. Тому, вивчаючи досвід китайських 

лікарів і заходів, які проводяться по недопущенню поширення вірусу виявлено, 

що найбільш дієвим методом боротьби з нерозповсюдженням вірусу є ізоляція 

людей і обмеження їх пересування. В таких умовах багато вузів України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://eba.com.ua/article/protsedura-zminy-tsilovogo-pryznachennya-zemli/
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планують карантинні заходи і навчання студентів методами дистанційного 

навчання з використанням різних засобів, у тому числі і навчальної платформи 

Moodle. На жаль, ця платформа має свої недоліки і не зовсім зручна для 

використання. До недоліків можна віднести обмеження щодо розміру 

завантажуваного файлу, що у свою чергу значно обмежує викладача з точки 

зору матеріалу, який він може продемонструвати студентові у рамках курсу. 

Цей недолік можна компенсувати шляхом створення цифрових моделей 

навчальних дисциплін і розміщення їх у відповідності з навчальним планом на 

спеціально створеній цифровій платформі моделей дисциплін. 

На кафедрі Земельного адміністрування та геоінформаційних систем 

розроблена цифрова платформа моделей навчальних дисциплін, об‘єднаних в 

рамках однієї спеціальності. Об‘єднуючу роль в платформі грає модель 

дисципліни, яка структурує і систематизує знання студентів в межах обраної 

спеціальності. В роботі [2] розділу «Карта спеціальності» наведені основні 

процедури технології освіти «Систематизація». На рисунку 1 показаний 

фрагмент зовнішнього вигляду інтерфейсу цифрової платформи моделей 

дисциплін, який дозволяє здійснювати цілеспрямоване вивчення навчального 

матеріалу, що не маловажно в умовах карантинів і ізоляції студентів під час 

епідемій. 

Моделі навчальних дисциплін, розміщених на платформі 

супроводжуються демонстраційними відеокліпами, які підсилюють семантичне 

навантаження по конкретним темам дисциплін, що вивчаються. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент інтерфейсу цифрової платформи навчальних дисциплін 



 

23 

 

Таким чином, в разі тривалих карантинних заходів, вищий навчальний 

заклад може тривалий період часу зберігати високу ефективність своєї роботи 

за рахунок переходу від методик традиційного до технологій дистанційного 

навчання, зокрема на основі розробленої на кафедрі технології 

«Систематизація». 

 
1. Страшные эпидемии укрощѐнные человеком [Електронный ресурс] – Режим 

доступу – ttps://rg.ru/2015/01/02/ pandemia-site.html – 02.03.20. 

2. Метешкин К.А. Параллели и меридианы геодезии и информатики или основы 

ноогеоматики : учеб. пособие / К.А. Метешкин, А.Р. Левченко ; Харьков. Нац. Ун-т гор. Хоз-

ва им А.Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2019. – 203 с.   
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У ході вивчення вітчизняного  і закордонного досвіду [1 – 6], а також  

детального дослідження Скороходівської ОТГ Чутівського району Полтавської 

області було виявлено найголовніші проблеми у сфері управління земельними 

ресурсами, з якими стикається кожна новоутворена об‘єднана територіальна 

громада.  

1. Невизначеність меж території ОТГ. Існуючі межі проходять з 

прив‘язкою до твердих контурів на місцевості (дороги, канали, межі, лісосмуги, 

зміни угідь) або меж землеволодінь чи землекористувань, визначених 

документально, тобто немає визначених координат поворотних точок 

зовнішньої межі ОТГ, які потрібні для застосування спеціального програмного 

забезпечення. 

2. Відсутність інформації про кількісні та якісні показники земель в 

межах юрисдикції ОТГ. Для прикладу у Полтавській області деякі ОТГ 

прийняли до своїх повноважень право розпорядження землями за межами 

населених пунктів. Але якщо подивитися на публічну кадастрову карту, 

неможливо в повному обсязі побачити ті земельні масиви, якими тепер може 

розпоряджатися ОТГ. 

3. Недоотримання надходжень до місцевого бюджету від плати за 

землю. Поки що наша держава не визначила механізми залучення та 

стимулювання громадян до оформлення свого права на землю або внесення 

інформації про вже оформлені та сформовані земельні ділянки у Державний 

земельний кадастр. 

4. Неможливість спланувати діяльність через брак інформації про 

земельні ресурси. Станом на сьогоднішній день громади не мають вичерпної 

інформації про свої земельні ресурси та об‘єкти, розташовані на її території. 

Розпорядниками даної інформації являються різні приватні та державні 

установи, підприємства та організації. Крім того варто зазначити, що 

інформація про одні й ті самі об‘єкти, яка може бути отримана з різних джерел, 

може відрізнятися і бути суперечливою.  

 5. Забруднення земель. Близько 60% сільських приватних 

домогосподарств не мають доступу до централізованого вивезення відходів 

6. Відмова у задоволенні потреб громадян у земельних ділянках. Оплата 

робіт із виготовлення землевпорядної документації може стримувати громадян 

у реалізації їх прав на землю, у тому числі на оформлення у приватну власність 

чи оренду земельних ділянок, що перебувають у користуванні (присадибні і 

дачні ділянки, городи тощо). Основне джерело інформації про кількість земель 

запасу – державна статистична або адміністративна звітність з кількісного 
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обліку земель. Але така інформація не дає уявлення про те, де саме ці землі 

розташовані і яка їх частина придатна для задоволення прав громадян у 

отриманні земельних ділянок.  

7. Відсутність пропозицій для залучення інвестора та ведення бізнесу в 

ОТГ. Одна із запорук залучення інвестицій – відкритість і доступність 

інформації про ресурсно-сировинний та інфраструктурний потенціал території. 

Аналіз сучасного використання землі, виявлення потенційно привабливих для 

ведення господарської діяльності земель, поширення такої інформації про 

територію громади є шляхом для стимулювання зацікавленості інвесторів. 

 8. Відсутність резервування перспективних для розвитку ОТГ 

територій. Причинами цього є відсутність відповідної регламентуючої 

документації, невизначеність перспектив розвитку ОТГ та земельних ділянок, 

що можуть бути використані для забудови та для побудови громадських 

об‘єктів. 

9. Неналежний стан утримання меліоративних систем. На сьогоднішній 

в Україні майже немає встановлених смуг обслуговування каналів, відсутній 

моніторинг стану об‘єктів меліорації. 

10. Незаконне використання безхазяйних лісів. У новостворених ОТГ 

відсутні відомості щодо кількісних та якісних показників земельних масивів, 

вкритих лісом, немає бачення перспективного використання таких земель, а 

також відсутнє фінансування робіт із землеустрою щодо впорядкування земель 

під лісами. 

Окремо слід розглянути принцип добровільності, який є основним 

принципом процесу децентралізації, але не забезпечує  у повній мірі 

раціональне управління земельними ресурсами. Адже головним критерієм 

створення ОТГ можуть стати дружні стосунки чиновників, а не раціональність 

використання територій. Аналізувати території та надавати рекомендації щодо 

утворення громад має робоча група, в склад якої має входити сертифікований 

інженер-землевпорядник, економіст, юрист та архітектор. Це дозволить 

враховувати при створенні ОТГ ефективне використання інженерної, 

виробничої і соціальної інфраструктури та нормативну доступність до неї. 
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Забезпечення раціонального використання земельних ресурсів є одним із 

актуальних завдань землеустрою. За останні десятиріччя інтенсивність 

експлуатації меліорованих земель значно знизилася, погіршився стан 

осушуваних угідь, спостерігається порушення технологічної дисципліни 

ведення сільськогосподарських робіт. У результаті відбувається зниження 

продуктивності меліорованих земель. Серйозне занепокоєння викликає їхній 

екологічний стан, передусім на тих територіях, які мають великі площі 

осушуваних торфових ґрунтів [1]. 

Для оцінки стану земель необхідний моніторинг земель, який базується 

на правовому забезпеченні [2]. Такий підхід дає можливість формувати базу 

даних із різних кількісних та якісних показників. Так як стан осушуваних 

земель відображає сукупний вплив комплексу чинників, то їх аналіз дає змогу 

оцінити ступінь придатності осушуваних земель для вирішення завдань 

сільськогосподарського виробництва. 

Головним критерієм технічного стану меліоративних систем є 

забезпечення вчасного відведення надлишку поверхневих вод, зниження рівнів 

ґрунтових вод до оптимальних глибин у нормативні терміни [3].  

У системі державного моніторингу осушених земель спостерігають за 

зношеністю меліоративних каналів і гідротехнічних споруд або іншими 

пошкодженнями осушної мережі [4]. Технічний стан меліоративних систем 

залежить від якості експлуатаційних робіт та водного режиму. Він також 

значною мірою визначає поживний і температурний режим ґрунтів. 

Водний режим – один із основних показників, що визначають еколого-

меліоративний стан земель. Критерії водного режиму земель – глибина 

залягання рівнів ґрунтових вод, швидкість вивільнення орного шару від 

гравітаційної вологи, вологість ґрунту.  

До складу показників еколого-меліоративного стану осушуваних і 

прилеглих до них земель, за якими ведуть спостереження, належать ступінь 

підтоплення та затоплення поверхневими водами сільськогосподарських 

земель, підтоплення сільських населених пунктів у межах зони дії 

меліоративних систем. Спостереження для оцінювання еколого-меліоративного 

стану осушуваних земель виконують на всіх об‘єктах моніторингу 

меліорованих земель [4]. 

Для оцінювання еколого-меліоративного стану осушуваних земель 

враховують також комплекс показників і факторів, що впливають на умови 

росту культивованих рослин, тобто їхнього забезпечення вологою, поживними 



 

27 

 

речовинами, повітрям і теплом [1]. 

Показники оцінки еколого-меліоративного стану осушуваних земель 

включають: 

  гідрогеологічний режим ґрунтових вод;  

 режим поверхневого та дренажного стоку;  

 гідрохімічний режим ґрунтових, поверхневих та дренажних вод;  

 рівень радіоактивного забруднення води і ґрунтів;  

 агрохімічні та водно-фізичні властивості ґрунтів;  

 характер змін ландшафту;  

 наявність ерозійних процесів в ґрунтах і на відкритій мережі;  

 рівень ґрунтових вод на прилеглій території;  

 стан рослинності. 

Показники оцінювання еколого-меліоративного стану осушуваних земель 

поділяються на основні, спеціальні і додаткові. Основні є обов‘язковими для 

осушуваних земель всієї гумідної зони; додаткові і спеціальні – застосовують 

для вирішення спеціальних цільових завдань.  

Основними показниками оцінки еколого-меліоративного стану 

осушуваних земель є рівень ґрунтових вод, фізичні й агрохімічні показники 

ґрунтів, що забезпечують оптимальні врожаї сільськогосподарських культур. 

До додаткових критеріїв належать радіоактивне забруднення вод, ґрунтів, 

врожаю, небезпека катастрофічних явищ, розвитку ерозійних процесів, хімічне 

забруднення ґрунтів і вод на локальних територіях.  

Екологічно сприятливий режим взаємодії поверхневих і підземних вод в 

умовах осушуваних земель пов‘язаний із регулюванням потоків енергії. 

Енергетичний режим визначається за показниками: гідротермічного режиму 

або індексу сухості в регіоні; енергії хімічних зв‘язків речовин, 

ґрунтоутворення та енергії затраченої сонячної радіації на випаровування.  

Оскільки осушування має суттєвий вплив на стан навколишнього 

природного середовища, у всіх проектах передбачають природоохоронні 

заходи, спрямовані на запобігання або мінімізацію негативних екологічних 

наслідків меліорації. Для успішного прогнозування таких заходів необхідний 

постійний моніторинг усіх ґрунтів, на яких діють антропогенні чинники. 
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Технології управління, які на сьогодні застосовують на більшості 

сільгосппідприємствах України, не дозволяють ефективно приймати оперативні 

управлінські рішення і формувати плани земельного розвитку, так як 

вимагають об‘єктивної та оперативної оцінки земельних активів, аналітично 

обґрунтованих даних про потенційних і існуючих землекористувачів. Земельне 

адміністрування в сільськогосподарських підприємствах можливе за рахунок 

створення єдиної системи управління земельними ресурсами, яка ґрунтується 

на передових методах аналізу і сучасних інформаційних технологіях. У 

сучасному сільському господарстві для отримання і обробки інформації 

використовуються комплексні системи управління земельними активами, 

управління аграрними технологіями та системи моніторингу. 

Автоматизувати процес управління та підвищити інформаційну безпеку, 

ефективність роботи та взаємозв‘язок земельної, юридичної, економічної і 

виробничої служби великих підприємств, можна тільки комплексним 

впровадженням інформаційної системи, приведенням всіх процесів до єдиних 

регламентів, а документів  до єдиних стандартів. Інакше виникають різні 

економічні, соціальні проблеми, які можуть вилитися у значні збитки для 

агрокомпаній [1]. 

Концепція створення системи автоматизованого управління: єдина 

інформаційна система управління бізнесом, робота служб на всіх рівнях 

управління, автоматизовані гнучкі бізнес-процеси, менеджмент завдань 

фахівцям, системи повідомлень, інструменти роботи і прийняття рішень, 

автоматизований документообіг, система глибокої аналітичної звітності на 

основі ризик-менеджменту, онлайн-режим подій в бізнесі, простий інтуїтивний 

інтерфейс [2]. 

Геоінформаційна система повинна охопити всі сфери процесу управління, 

а її користувачі отримати можливість синхронізувати процеси діяльності. Для 

цього зводиться до єдиної електронної карти компанії весь наявний 

картографічний матеріал  карти розпаювання по сільських радах, обмінні 

файли, скановані або електронні карти полів, а також відкрита кадастрова карта 

України. Реєстри договорів оренди земельних ділянок систематизуються, 

mailto:shariy.grigoriy61@gmail.com
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імпортуються до єдиної бази даних та прив‘язуються до спеціально створеної 

електронної карти. Пропонується додатково розробляти програмний продукт, 

націлений на розвиток (develoupment) у виробничій сфері, у сфері земельних 

відносин та шляхи оптимізації використання земель й ділянки розширення 

земель. Водночас створюються форми для введення даних та шаблони звітів, 

прив‘язуються шаблони до договорів оренди, актів та інших документів, 

описуються службові регламенти та інструкції. Окремим питанням є 

налаштування прав доступу до картографічної інформації та бази даних. У 

рамках проектів розробляється для кожного клієнта індивідуальна система 

доступу до інформації  розмежування доступу відповідно до конкретних 

підрозділів або сільських рад, можливість обмеження дій користувачів 

(перегляд, друк, редагування, копіювання) тощо.  

При обміні правами на ділянки у визначених масивах необхідно 

враховувати природний бонітет (бало-гектар) з метою формування цілісних 

масивів, створення електронної карти полів та подальшого формування бази 

даних кадастрового обліку. Це дозволяє вирішувати питання контролю руху 

земельних ділянок, як об‘єкта власності. А у поєднанні з відомостями про 

сівозміну сільськогосподарських культур, стан ґрунтів – налагодити моніторинг 

земель, як одного з найважливіших виробничих ресурсів. Завдяки візуалізації 

карти полів та кадастрової карти компанії на цьому етапі додаються ще дві 

характеристики земельних ділянок – отримані за обміном та передані за 

обміном. Керівництво підприємства отримує можливість контролю за процесом 

обміну з погляду логістики та відповідності площі отриманих ділянок площі 

переданим. Також запускається підсистема моніторингу контурів полів 

відповідно до змін у земельному банку [3]. 

Необхідно сформувати програму земельного та виробничого розвитку, 

знаючи, що затрати на консолідацію земель, раціоналізацію конфігурацію, 

транспортну доступність, розумну землеємність зроблять землю більш дорогим 

активом і окупляться в кожному конкретному випадку. 

Сьогодні земельне адміністрування в сільськогосподарських 

підприємствах стало необхідністю. Впроваджуючи сучасні технології, 

підвищується контроль активів компаній, прозорість процесів та інформаційне 

забезпечення менеджменту, знижуються ризики ведення бізнесу, як в 

короткостроковій перспективі, так і в довгостроковій.  

 
1. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / [Ю. Є. Петруня, Б. В. 

Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.] ; за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпропетровськ, 2015. – 209 с. 

2. Про схвалення Концепції створення загальнодержавної автоматизованої 

системи «Відкрите довкілля»: Розпорядження КМУ від 07.11.2018 р. № 825-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/825-2018-%D1%80 (дата звернення: 25.02.2020). 

3. Система управління земельним банком // Smart farming. URL: 

http://smartfarming.ua/ua-upravlinnya-zemelnim-bankom (дата звернення: 25.02.2020). 
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ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
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Національного університету «Полтавська політехніка  імені Юрія Кондратюка» 
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Сьогодні земля – це найбільш обмежений і дефіцитний ресурс світового 

співтовариства. Земля – об‘єкт життєзабезпеченості кожної людини, який 

потребує постійної охорони. 

Грунт серед інших тіл нашої планети – є так званим «біокосним тілом 

природи». Тільки йому притаманні колосальні планетарні екологічні функції: 

- забезпечує розвиток і еволюцію життя на Землі; 

- є фактором біопродуктивності наземних екосистем; 

- забезпечує великий та малий біологічний колообіг речовин на 

земній поверхні. 

Грунт має різноманітні функції та безпеки: 

1. Земля – територія країни, головна державоутворююча складова 

(національна безпека); 

2. Земля – всезагальний просторовий базис, що постійно 

підтримується за рахунок певного співвідношення  категорій земель 

(просторова безпека); 

3. Земля – головний засіб виробництва в сільському та лісовому 

господарстві (продовольча безпека) 

4. Земля – основний компонент природи (екологічна безпека); 

5. Земля – кладова водних, мінеральних, лісових, рекреаційних і 

інших ресурсів (екологічна безпека). 

Завдяки географічному положенню, Україна з півночі на південь на 

відносно невеликій території, утворює чотири зони: лісову, лісостепову, 

степову і при середземноморську. 

Об‘єктами екомережі є території, які багаті на природне, 

генетичне,популяційне, видове та екосистемне різноманіття ландшафтів. 

Володіючи таким багатим природним біорізноманіттям, територія 

України відноситься до екологічно стабільно нестійкої, тому необхідно 

створити екологічну мережу України, яка буде впливати на екологічну 

безпеку її території. 

Екологічна мережа – це єдина територіальна система, яка утворюється з 

метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення 

природно-ресурсного потенціалу території України, збереження 

ландшафтного біорізноманіття, які мають особливу цінність для охорони 

навколишнього природного середовища і відповідно до законів та 

міжнародних зобов‘язань України підлягають особливій охороні. 

Всі структурні елементи екомережі є базовою основою організації 

природоохоронного землекористування. 
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Правова основа створення екологічної мережі: 

- Концепція охорони біологічного різноманіття України (1997 р.) 

- Закон України «Про загальнодержавну програму формування 

національної екомережі України на 2000 – 2015 роки» 

- Закон України «Про екологічну мережу України» 

- Методичні рекомендації щодо розроблення регіональних і місцевих 

схем екомережі затверджено наказом Мінприроди від 13.11.2009 р. № 604. 

Головною метою створення екомережі є збільшення площі земель країни 

з природними ландшафтами  до рівня достатнього для їх збереження, 

близького до природного стану та формування їх територіально єдиної 

системи, яка б забезпечувала збереження природних екосистем.. 

Відповідно з положенням Закону України «Про екологічну мережу 

України» основним засобом формування екомережі є її проектування, яке 

передбачає: 

- нанесення на планово-картографічні матеріали територій та 

об‘єктів, включених до переліків екомережі; 

- визначення територій, що мають особливу цінність, встановлення 

передбачених законом обмежень на їх планування, забудову та інше 

використання; 

- обґрунтування необхідності включення територій та об‘єктів до 

переліків екомережі як єдиної просторової системи. 

Включення територій та об‘єктів до переліку територій та об‘єктів 

екомережі не призводить до зміни форм власності і категорій земель на 

відповідні земельні ділянки та інші природні ресурси, їх власника чи 

користувача. Власники і користувачі територій та об‘єктів, включених до 

екомережі, мають право звертатися до органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування з пропозиціями щодо надання фінансової 

підтримки, направленої на збереження ландшафтного біорізноманіття.  

Для оцінювання адекватності структури землекористування визначають 

коефіцієнти екологічної стабільності землекористування та коефіцієнт 

екологічної небезпеки територій виділених груп регіонів. 

Коефіцієнт менше ,033 – територія екологічно нестабільна; 

0,34 до 0,50 - територія стабільно нестійка;  

0,51-0,66 – середня стабільна; 

більше 0,67 – екологічно стабільна. 

Індикатором характеристики екологічної небезпеки землекористування є 

відповідна шкала: 

1,00-0,67 – критичний рівень; 

0,66-0,51 – високий рівень; 

0,50-0,34 – середній рівень; 

0,33-0,00 – низький рівень. 

Статтею 15 Закону України «Про екологічну мережу України» вказано, 

що проектування екомережі здійснюється шляхом розроблення регіональних 
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схем формування екомережі областей, місцевих схем формування  екомережі 

районів, населених пунктів та інших територій.  

Основними етапами землевпорядного проектування місцевої екомережі є:  

- інвентаризація та ідентифікація прав на землю й інші природні 

ресурси; 

- обґрунтування необхідності додаткового створення територій та 

об‘єктів природно-заповідного фонду та інших територій цінних природних 

комплексів. 

- узгодження з Генеральною схемою, а також регіональними 

схемами екомережі меж територій її складових та суміжних територіях із 

Всеєвропейською екологічною мережею із урахуванням сучасних державних, 

громадських і приватних інтересів, визначення перспективних напрямків 

забезпечення збереження й раціонального використання цінних ландшафтів та 

інших природних комплексів; 

- розроблення проектів землеустрою щодо формування складових 

екомережі і у розрізі територій сільських (селищних) рад; 

- розроблення реєстрів територіальних обмежень (обтяжень) у 

використанні земель та інших природних ресурсів. 

Висновок. 

В Україні склалася критична ситуація із формуванням екологічної 

мережі як одного із заходів щодо створення екологічного каркасу території, 

обґрунтованого поліпшення екологічної стабільності землекористування й 

збереження та відновлення ландшафтного біорізноманіття та екологічної 

безпеки. Обсяги формування екологічної мережі передбачені 

загальнодержавною програмою формування національної екологічної мережі 

України. 
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Ринок нерухомості є важливою частиною системи економічних відносин 

будь-якої країни. Він не просто тісно пов'язаний з процесами, що відбуваються 

на всіх інших ринках, а й суттєво впливає на фінансово-грошові потоки в 

економіці, напрями їх руху та рівень дохідності. 

Без ефективного функціонування ринку нерухомості не можуть 

нормально працювати механізми інвестування, заощадження, фінансування, 

кредитування, оподаткування, а відтак вся фінансово-кредитна система країни. 

Безперечно ринок нерухомості потребує чіткого сегментування-

класифікації а також подальшого дослідження з метою виявлення загальних 

трендів. 

При проведені детального дослідження інтернет джерел  встановлено що 

більшість аналітичних даних стосуються житлової комерційної або 

промислово-складської нерухомості. Дані щодо досліджень ринку земельних 

ділянок майже відсутні, є окремі дані щодо узагальнених показників вартості 

земель в великих населених пунктах, земель сільськогосподарського 

призначення або офіційні дані державного земельного кадастру. Така 

диспропорція призводить до необхідності більш детального вивчення 

проблематики аналізу вартості земельних ділянок з використанням передових 

технологій . 

Для проведення детального аналізу земельних ділянок визначено основні 

інформаційні бази, що містять інформацію про продаж земельних ділянок які 

наведені в узагальнюючій таблиці. 

За результатами розгляду визначено що переважна більшість пропозицій 

містяться в мережі інтернет та потребують автоматизованих систем для збору 

та аналізу інформації через великий об‘єм даних. Реалізація збору та обробки 

інформації здійснена за допомогою спеціального програмного засобу 

(«парсеру») що здійснює автоматизований перехід по сайтах та пропозиціях та 

збереження інформації в базу даних. 

Серед основних проблем щодо виявлені під час автоматизованого збору 

даних слід виділити наступні: 

- Різноманітність структури полів та кількості атрибутивної 

інформації на сайтах; 

- Автором пропозиції не зазначено (не вірно зазначено) місце 

розташування земельної ділянки або портал на якому розміщено об‘яву не 

містить поля для місце розташування; 
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Таблиця 1 – Перелік інформаційних джерел про вартість земельних 

ділянок 
№ Назва Посилання № Назва Посилання 

1 «Премьер» Друковане видання 

та портал 

https://premier.ua/ 

25 «АН ЛАНА» http://anlana.com.ua/ 

2 «Бесплатка» Друковане видання 26 «КРОНА» http://ppfkrona.com.ua/ 

3 «Харьковский 

курьер» 

Друковане видання 27 «Aviso» http://www.aviso.ua/kharkov

/ 

4 АН «Город» Друковане видання 28 «Домоскоп» https://kharkov.domoscope.c

om/ 

5 OLX https://www.olx.ua/ 29 «АЛЬФ» http://alf.kh.ua/ 

6 «ЦентрДом» http://estate-in-

kharkov.com/ 

30 «domik.ua» http://domik.ua/ 

7 «АВЕРС» http://avers.in.ua/ 31 «Real-

estatekh.ua» 

https://www.real-

estate.kh.ua/ 

8 «ХАН» http://xan.com.ua/ 32 «Krysha.ua» https://krysha.ua/ 

9 «КВАРТАЛ» https://kvartal.ua/ 33 «Metry.ua» https://metry.ua/ 

10 «DOM.RIA» https://dom.ria.com/ 34 «Харьков 

Форум» 

https://www.kharkovforum.c

om/ 

11 «ЛУН» https://www.lun.ua/ 35 «Realt.ua» http://realt.ua/ 

12 «Харьков 

Эстейт» 

http://kharkovestate.c

om/ 

36 «OZIMKA» http://www.ozimka.com/ 

13 «Харьков 

Риэлтер» 

http://kharkov-

realter.com.ua/ 

37 «Est!» https://harkov.est.ua/ 

14 «Харьковская 

губерния» 

http://kharkov-

gubernia.com.ua/ 

38 «DOM PLIZ 

info» 

http://dom.pliz.info/ 

15 «ЦентрИнфор

м» 

https://ci.ua/ 39 «OBYAVA» https://obyava.ua/ru/harkov 

16 «MEGAMAKL

ER» 

https://megamakler.c

om.ua/ 

40 «АГЕНТ.ua» https://agent.ua/ 

17 «Rieltor.ua» https://rieltor.ua/hark

ov/ 

41 «Country.ua» https://www.country.ua/ 

18 «057.ua» https://www.057.ua/ 42 «Sindom» http://harkovskaya.sindom.co

m.ua/ 

19 «LUX-

ESTATE» 

http://lux-

estate.com.ua/ 

43 «Kvadom» https://kvadom.com/ 

20 «КИТ» https://kn.ua/ 44 «VHN» https://vhn.ua/ 

21 «Mesto.ua» https://harkov.mesto.

ua/ 

45 «Bazar.ua» https://bazar.ua/ 

22 «BIG» http://big.kh.ua/ 46 «Meget» https://meget.kiev.ua/ 

23 «МЕТР» http://www.metr-

ua.com/ 

47 «Центр 

продажи 

недвижимос

ти» 

http://cpn.kh.ua/ 

24 «АНТЕЙ» http://antey.kharkov.u

a/ 

48 Мульти 

лістингова 

система 

(Харківської 

області) 

http://mls.kh.ua/ 
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- Доволі часто вказується вартість за 1 сот а не за всю ділянку або 

відсутня площа ділянки;  

- Відсутність безпосередньо опису об‘єкта та ціни в пропозиції; 

- Дублювання один і тих саме пропозицій на кількох порталах 

оголошень; 

- Вбудовані обмеження щодо кількості переглянутих оголошень за 

певний час з одного IP адресу (наприклад ОЛХ); 

- Обмеження щодо перегляду номерів телефонів авторів та інші 

менш значні складнощі. 

Незважаючи на викладені складнощі на протязі  за 3 та 4 квартал 2019 

зібрано та оброблено більш ніж 10 тисяч пропозицій щодо вартості земельних 

ділянок на території міста Харкова. Які профільтровано та актуалізовано за 

допомогою авторського програмного забезпечення.  

В операціях з землею вирішальне значення має територіальний чинник – 

що безперечно відіграє найвизначнішу ціноутворюючу роль. На другому місці 

цільове призначення землі з акцентом на можливість використання для тих або 

інших цілей.  

З метою врахування просторової складової додатково залучено програмне 

забезпечення Геоінформаційних систем, яке дозволило побудувати картограму 

середньої вартості земельних ділянок у м. Харкові на основі більш ніж 3000 

тисяч унікальних пропозицій (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Картограма вартості земельних ділянок у м. Харкові 
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Таким чином використання програмних засобів у поєднанні з ГІС 

системами, дозволяє проводити ефективні аналітичні дослідження вартості 

земельних ділянок, на основі пропозицій що містяться у відкритому доступі. 

 

 

 

АНАЛІЗ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В МІСТІ 
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С. М. КОБЗАН, к.т.н. 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 
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Проведено дослідження земельної ділянки в місті Люботин .На 

проведення якого було зібрано дані 10-ти ділянок.  За кожною земельною 

ділянкою було визначено вартість 1 сотки.Також визначено  середню вартість 1 

сотки з.д. серед проаналізованих ділянок на ринку продажу землі у місті 

Люботин. 

Ринок землі повинний функціонувати на основі соціальної 

справедливості, забезпечення державних, суспільних і чесних інтересів, 

законності, ефективності, прозорості, відкритості. Нерідко існує неправильне 

розуміння суті ринку землі, що часто трактують дуже вузько, зводячи її лише 

до купівлі-продажу землі. Але це – помилкове тлумачення ринку землі. Навіть у 

країнах з високоорганізованими ринковими відносинами купівля-продаж 

сільськогосподарських земель має обмежений характер і складає, за даними 

ряду дослідників, лише 1-3 % від їхньої загальної площі. 

Ринок землі – це більш широке поняття, в основу якого покладене 

юридичне визнання землі капіталом і можливість здійснення фізичними і 

юридичними особами загальновизнаних у світі земельних операцій. Ринок 

землі можна визначити як сукупність юридично-правових і економічних 

відносин, що виникають між суб‘єктами такого ринку в процесі обороту 

земельних ділянок: їхньої оренди, обміну, купівлі-продажу, застави, дарування і 

спадкування. 

Експертну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють суб‘єкти 

оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до вимог цього Закону, 

Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну 

діяльність в Україні», а також інших нормативно-правових актів. 

За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель міста 

складається технічна документація, яка затверджується міською радою. Дані 

про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як 

витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель. За 

результатами проведення роботи складається звіт. 
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Отже,у ході проведеного дослідження ,визначено що середня ціна за 1 

сотку серед усіх вибраних ділянок складає 8197,5 грн. 

 

Таблиця 1 – Ринкова вартість землі в місті Люботин 
№  

п/п 

S земе-

льної 

ділянки 

Вартість 

зем.діля-

нки 

Вартість 

1 сотки 

Примітки 

1 23 сотки 400000 17400 

Продам  площею 23 сотки  ділянку в 

м.Люботин.Без комісії.Земля жилої та  

громадської забудови ,є  кадастровий номер . 

2 10 соток 
112500 

грн 
11250 

Продається ділянка 10 соток у Люботині (ж.д.ст. 

Водяное) с готовым кадастровым номером. 

Цільове призначення ділянки: для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарчих 

забудов та споруд. Ділянка знаходиться в жилій 

зоні , в 20 хв до з.д. станції Водяне. Поряд є 

комунікації (газ,єлектрика, вода). Недалеко 

знаходятся 2 ставки для ловлі риби,відпочинку та 

купання. 

3 10 соток 75000 7500 
Продам земельну ділянку ,10  соток поряд 

ставок,ліс 

4 10 соток 62500 6250 Продам ділянку 10 сот із кадастровим  номером 

5 10 соток 50000 5000 
Земельна ділянка 10 сот. Люботин, на березі 

водойми. 

6  10 соток 112500 11250 

Продам свою приватизовану ділянку без 

посредників в м.Люботин 10 соток під 

індивідуальне будівництво. В мальовничому 

місці біля озера та березової рощі. Всі документи 

з приватизації та право власності на 

руках.Можливий  торг. 

7 9 соток 40000 грн 4450 

Рівна ділянка район Любовка Адоніс  

поряд.Под'їзд хороший.Можливий продаж  

суміжної ділянки. 

8 10 соток 25000 2500 

Продам земельну ділянку під забудову .Дачна 

територія знаходиться за  адресою: 

Восточная,37.В 5 хв  великий ставок. 

9  14 соток 137500 9875 

Продам приватизовану земельну ділянку в м. 

ЛЮБОТИН (вул.Хижного ,2 ) Гиевка.Під 

індивідуальну забудову жилого дому 14 соток, 

газ,єлектрика ,поряд транспорт автобусна зупика 

в 5 хв. пішки.Под'їзд доділянки асфальтований 

,до центру на автобусї 10 хв.  

10 10 соток 65000 грн 6500 
Продам земельну ділянку,10 соток в 

м.Люботин.Комунікації электрика,газ 

Середня вартість 1 сотки  8197,5   
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Міські земельні ділянки представляють собою складні природно-технічні 

комплекси (системи). Тому моніторинг таких систем є важливим науково-

технічним і економічним завданнями, які мають вирішуватися комплексно і 

системно. 

Моніторинг земель є складовою, видом геомоніторингу природного 

навколишнього середовища, і являє собою систему постійних спостережень за 

станом земель та їх змінами під впливом природних і антропогенних факторів, 

а також за змінами стану земельних ресурсів – складу, структури, , розподілу 

земель за категоріями. 

Моніторинг включає в себе збір інформації про розміри міської території, 

кількість власників і землекористувачів, призначення та стан земель.  

При ньому вирішуються завдання організації спостережень для 

отримання інформації, аналіз результатів, їх оцінка та прогнозування стану.  

За результатами зібраної інформації проводиться оцінка змін, розробка 

рекомендацій щодо попередження та усунення наслідків виявлених порушень.  

Геодезичне забезпечення кадастру нерухомості – це комплекс 

взаємопов'язаних між собою науково-технічних, організаційних і виробничих 

процесів. Основними завданнями картографо-геодезичного забезпечення 

кадастру нерухомості є:  забезпечення геодезичними даними, картографічними 

матеріалами, даними дистанційного зондування Землі; створення та ведення 

геоінформаційної системи (ГІС) кадастру об'єктів нерухомості. 

Особливе значення геодезичні роботи в області кадастру мають в містах, 

землі яких характеризуються високою кадастровою та ринковою вартістю. 

Провідна роль картографо-геодезичного забезпечення визначається 

наступним: 

1. Картографо-геодезичні дані є необхідною основою і умовою створення 

і ведення будь-яких видів кадастрів. До них прив'язується інша кадастрова 

інформація, тому до неї пред'являються відповідні високі вимоги до точності, 

достовірності, повноти та актуальності; 

2. В багатьох випадках кадастру нерухомості  від картографо-геодезичні 

даних залежать правові відносини власності юридичних і фізичних осіб. 

До основних відомостей, одержуваних в результаті картографо-

геодезичного забезпечення кадастру об'єктів нерухомості, відносяться площі 

земельних ділянок і об'єктів в їх межах, які визначаються переважно аналітично 

за їх координатами.  

Характеристики площ використовуються для вирішення фіскальних 

завдань і обліку земельних ресурсів за їх кількістю, розподілу між власниками 
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та іншими учасниками земельних відносин і  також служать основою даних, 

необхідних для прийняття управлінських рішень. 

При геодезичному забезпеченні кадастру нерухомості геопросторова 

інформація подається в різних формах: картографічна;  текстова; графічна; 

фотографічна. Комбінована інформація є поєднанням  різних форм (наприклад, 

кадастровий план (карта) є поєднанням графічної і текстової форм подання 

геопросторової інформації). 

Загальна інформація надходить з дрібномасштабних топографічних карт, 

космічних та аерофотознімків. Потім за необхідності використовуються 

великомасштабні топографічні карти і плани, матеріали межування земель, 

польового обстеження, земельного та екологічного контролю та інших джерел 

інформації.  Крім того базова інформація про об'єкти на початок моніторингу 

може бути отримана з картографічних матеріалів, використовуваних при 

проектуванні лінійних об'єктів та виконавчих зйомок після завершення 

будівництва. 

Розвиток кадастрів призводить до необхідності виконання нових видів 

картографо-геодезичних робіт. На сьогодні в системах кадастрової оцінки 

земель, а також при вирішенні питань оцінки земельних ділянок, що 

виставляються на торги, все ширше використовується оцінка просторових умов 

землекористування за картографічними і топографо-геодезичних даними. Вона 

дозволяє враховувати: 

• місце розташування відносно населених пунктів, центрів міст, ж / д 

станцій, автомобільних доріг загального користування, та ін.; 

• геометричні характеристики площа, конфігурацію, форма меж; 

• внутрішню організацію та облаштованість території  (роздробленість 

природними і штучними перешкодами, наявність будівель і споруд, 

транспортних зв'язків тощо). 

Найбільш ефективними способами отримання інформації про 

спостережувані об'єкти в наш час стали аерокосмічні, геодезичні, супутникові 

методи, вибіркове польове обстеження. Космічні знімки високої роздільної 

здатності на територію міста одержувані один раз в 1-2 роки, дозволяють 

оперативно отримувати більшу частину інформації про стан міських земель. 

Зібрана на початку робіт з моніторингу і в подальшому інформація 

аналізується, систематизується, обробляється і вноситься в інформаційну 

систему міста.  

Основою для моніторингу служить геодезична мережа, створювана для 

трасування, забезпечення будівництва, або для інвентаризації і межування 

земель. Зібрана інформація для моніторингу обробляється і накопичується в 

базах даних ГІС. При цьому можуть створюватися підсистеми ГІС для різних 

категорій земель або елементів вулиць і доріг, лінійних об'єктів.  

Подібні підсистеми можуть бути створені і для  на техногенно-

деформованих територій. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЖИТЛОВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ У МІСТІ КОНОТОП СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
А. В. КОСТЕНКО, студент, 

С. М. КОБЗАН, к.т.н. 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

E-mail: kostenkoandrey23@gmail.com 

 

Актуальність теми. Земля є невід‘ємною частиною життя і  існування. 

Як природний об‘єкт, що охороняється законом, існуючий незалежно від волі 

людини, земля виконує екологічну функцію; як місце й умова життя людини – 

соціальну; як територія держави, просторова межа державної влади – 

політичну; як об‘єкт господарювання – економічну функцію. Маючи 

різноманітні функції, земля була предметом уваги й вивчення на протязі 

людської історії, тому вона є основою для існування людства. Якщо фізичні 

характеристики і юридичні обмеження впливають на характер 

землекористування, то велика кількість соціальних груп виявляє цікавість до 

того, як використовується земля ,адже земельні ділянки, як і будь-яке нерухоме 

майно, є об'єктами фінансових угод та цивільно-правових відносин, проведення 

яких потребує попередньої оцінки їх вартості.. 

Метою дослідження – розрахунок середньої вартості однієї сотки землі в 

м. Конотоп Сумської області. 

Об'єкт дослідження - земельні ділянки в межах населеного пункту на 

території міста Конотоп Сумської області. 

Предмет дослідження – ринок нерухомості ,а саме ринок земельних 

ділянок у місті Конотоп Сумської області. 

Методи дослідження – це методи збору, обробки, аналізу  інформації та 

математичний метод розрахунку. 

За результатами роботи було виявлено ,що за період 6 місяців на ринку 

земельних ділянок міста Конотоп Сумської області було виявлено 15 ділянок. 

Ціни були переведені в гривні по курсу 1:25.Середня ціна за одну сотку 

землі становить 7074,86 грн. Під розгляд були взяті лише земельні ділянки в 

межах котрих не наявні споруди або будівлі. На ринкову вартість земельної 

ділянки впливає її місце розташування, рельєф місцевості, наявність 

комунікацій, можливість приєднання до існуючих мереж, попит і пропозиція на 

ринку земельних ділянок та ін. Процедура проведення оціночних робіт 

стандартна, і складається з основних етапів: визначення завдання, збору та 

аналізу пакета даних, зовнішньої і внутрішньої інформації, обробки та 

розрахунку вартості земель за допомогою різних методів, їх узгодження та 

складання звіту. 
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№ Площа ділянки 

Ціна в 

Долларах Ціна в гривнях 

Ціна однієї сотки 

в гривнях 

1 15 соток 6000 150 000 10000,00 

2 10 соток 2 100 52500 5250,00 

3 6 соток 1 500 36 860 5265,71 

4 6 соток 440 11 000 1833,33 

5 20 соток 5 000 125000 6250,00 

6 14 соток 6360 159 000 11357,14 

7 14 соток 4 500 112500 8035,71 

8 10 соток 1 000 25000 2500,00 

9 10 соток 5 400 135000 13500,00 

10 14 соток 2 500 62500 4464,29 

11 10 соток 2 000 50000 5000,00 

12 2 сотки 280 7 000 3500,00 

13 20 соток 4000 100 000 5000,00 

14 10 соток 4 000 100000 10000,00 

15 15 соток 8 500 212500 14166,67 

Сер. знач. - 3572 89 257 7074,86 

  

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У 

МЕЖАХ МІСТА ХАРКОВА 

 
А. І. ІВАХНЕНКО, студент  

Науковий керівник – C. М. КОБЗАН, к.т.н. 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

 

Поступовий перехід економіки України до ринкових відносин 

супроводжується розвитком ринку землі, створенням необхідної ринкової 

інфраструктури. Ринок землі – це засіб перерозподілу земельних ділянок між 

власниками і користувачами економічними методами на основі конкурентного 

попиту та пропозиції, що забезпечує: купівлю-продаж, оренду, заставу тощо 

земельних ділянок або прав на них; визначення вартості землі та визнання її 

капіталом і товаром; розподіл простору між конкуруючими варіантами 

використання земель та суб‘єктами ринку. 

Проведено дослідження ринку земель комерційного призначення у межах 

міста Харкова. Для цього дослідження зібрано 10 ділянок, які піддаються 

продажу в межах міста на даний час та визначено вартість однієї сотки в різних 

районах міста Харкова. Також визначено середню вартість земельної ділянки. 
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Земля є унікальним капіталом у своїй здатності утримувати вартість, 

пов'язану з економічною діяльністю. Також вона  здатна підвищувати вартість з 

часом. 

В середньому вартість земельних ділянок становить близько 8-12 річних 

орендних плат. Ще одним джерелом надходжень до бюджету є мито, яке 

сплачується при нотаріальному посвідченні цивільно-правових угод із 

земельними ділянками на вторинному ринку землі. Із збільшенням кількості 

первинних продажів земельних ділянок, зростатиме і подальший рух землі, а це 

означає зростання надходжень у місцеві бюджети від сплати мита. 

Використання землі в Україні є платне, і місцеві бюджети матимуть стабільне 

джерело надходжень у вигляді земельного податку, незалежно від форми 

власності на землю. Податок на землю, продану у власність підприємствам, 

являє собою стабільніше джерело надходжень до бюджету, ніж орендна плата 

за ту саму ділянку землі. Земельний податок надає можливість органам 

місцевого самоврядування здійснювати моніторинг якості землі, змінювати 

ставки податку залежно від інфляції шляхом щорічних переоцінок нерухомості, 

що є не завжди можливим при угодах оренди землі.   За даними дослідження 

можемо зробити висновки, що середня вартість однієї сотки на сьогоднішній 

день становить 95,700грн, а вартість земельної ділянки близько 756,500грн за 

10 соток. Але ця ціна зележить від багатьох факторів:  

1. Місце розташування. 

2. Площі земельної ділянки. 

3. Умов продажу. 

4. Інженерними мережами та комунікаціями. 

5. Рельєф. 

 

Таблиця 1 – Вартість землі комерційного призначення у місті Харкові 

№ 

Площа 

земельної 

ділянки,сотка 

Вартість 

земельної 

ділянки,грн 

Вартість 

1 сотки Примітки 

1 15 300000 20000 

Комунікації: електроенергія, газ. 

Інфаструктура:ЖД 

вокзал,магазини,кіоски,транспортна зупинка. 

Ландшафт: ліс. 

2 95 15000000 157894 

Комунікації: електроенергія. Асфальтована 

дорога. Інфаструктура:рух тролейбуса, 

магазини,кіоски, почта,супермаркет,больниця, 

ТРЦ, транспортна зупинка. Ландшафт: річка. 

Постройки на участкі:огорожа. 

3 15 750000 50000 

Комунікації: електроенергія, газ. 

Інфаструктура:ЖД 

вокзал,магазини,кіоски,транспортна 

зупинка.Ландшафт:ліс. 

4 6 625000 104166 

Комунікації: електоенергія, газ. Тереторія 

обгорожена парканом. Неподалік знаходиться 

транспортна зупинка. Підїзд до земельній 

ділянки по грунтовій дорозі. Земельна ділянка 
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має квадратну форму. 

5 10 625000 62500 

Комунікації: електроенергія, газ. Підїздна 

грунтова дорога.Інфаструктура:ЖД 

вокзал,магазини,кіоски,транспортна зупинка. 

Ландшафт: річка, парк. Земельна ділянка має 

рівну форму. 

6 9 750000 83333 

Комунікації: електроенергія, газ. 

Інфаструктура:метро,школа,дитячий садок, 

аптеки,магазини,кіоски,транспортна зупинка. 

Ландшафт:річка, ліс. 

7 10 450000 45000 

Комунікації: електроенергія, каналізація. 

Інфаструктура:метро,школа,дитячий садок, 

аптеки,магазини,кіоски,транспортна 

зупинка.Ландшафт:річка, ліс. 

8 11 625000 62500 

Комунікації: газ, центральна каналізація, вивіз 

сміття,єлектроенергія.Інфаструктура:метро,шк

ола,дитячий садок, 

аптеки,магазини,кіоски,транспортна зупинка. 

Ландшафт:річка, ліс. 

9 22 575000 26136 

Земельна ділянка має прямокутну 

форму.Інфаструктура:метро,школа,дитячий 

садок, аптеки,магазини,кіоски,транспортна 

зупинка. Ландшафт:річка. На тереторії 

земельної ділянки ростуть дерева. 

10 13 14750000 113461 

Комунікації: електроенергія,газ, каналізація. 

Інфаструктура:метро,школа,дитячий садок, 

аптеки,магазини,кіоски,транспортна зупинка. 

Ландшафт:річка, ліс. 

 

1. https://100realty.ua/uk/articles/so-cekae-komerciinu-neruhomist-v-kievi-v-2020-roci-

prognoz-ekspertiv 

2. https://cbre-expandia.com/analitika-ta-dinamika-rinku-ritejlu-investitsiyi-v-

komertsijnu-neruhomist-pravda-chi-mif/ 

3. https://works.doklad.ru/view/WIkfmkRvOE4.html 

4. https://www.olx.ua/kha/?gclid=Cj0KCQiAnL7yBRD3ARIsAJp_oLbqEqkdUZkdGPnt

EkXhz2QVUKQJ0VR5m-rwCXJ3D5wfRpmZdCfRIH0aAgVgEALw_wcB 

5. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D

0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B

0%D1%97%D0%BD%D1%96 
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3. ГЕОДЕЗИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА. 

 

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАНЯ ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦІЙ 

ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ 

 
В. В. КАСЬЯНОВ, к.т.н., 

Д. С. ПАРАСЮК, студент 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

 

З метою уникнення непорозумінь та єдиного тлумачення нормативно 

правових актів щодо застосування норм діючого законодавства при розробці 

технічних паспортів під‘їзних залізничних колій, філіям залізниць надється 

роз‘яснення відповідно до вимог статті 67 Статуту залізниць України та пункту 

1.5. Правил обслуговування залізничних під‘їзних колій. Власник під‘їзної колії 

має технічний паспорт, яких включає в себе такі інженерно геодезичні 

матеріали як: масштабний план (рис. 1) під‘їзної колії, повздовжній (рис. 2) та 

поперечний профілі залізничних колій і креслення штучних споруд. 

Масштабний план під‘їзної колії, повздовжній та поперечний профілі 

залізничних колій складаються за матеріалами інженерно-геодезичних 

вишукувань. 

 
Рисунок 1 – Масштабний план під‘їзних залізничних колії 

 

Законом України від 02.07.2013 № 367-VІІ «Про внесення змін до законів 

України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» були 

визначені умови здійснення топографо-геодезичної та картографічної 

діяльності. Зокрема, відповідно до статті 5 Закону України «Про топографо-

геодезичну та картографічну діяльність» суб‘єктами, які можуть здійснювати 

топографо-геодезичну та картографічну діяльність, є юридичні та фізичні 
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особи, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та 

у складі яких за основним місцем роботи є сертифікований інженер-геодезист, 

що є відповідальним за якість результатів топографо-геодезичних та 

картографічних робіт. 
 

 
Рисунок 2 – Масштабний план під‘їзних залізничних колії 

 

Власники під‘їзних залізничних колій повинні мати якісні технічні 

паспорти колій із внесенням до них всієї необхідної інформації. При цьому, 

після здачі в експлуатацію нових об'єктів або їх ліквідації в технічний паспорт 

повинні бути внесені відповідні зміни. На кожну під'їзну колію після 

закінчення її будівництва і здачі в експлуатацію підприємством складається 

Інструкція про порядок обслуговування і організації руху на під'їзній колії, яка 

затверджується залізницею відповідно до статті 67 Статуту залізниць. 

Інструкція вміщує необхідні дані для організації руху на під'їзній колії (про 

довжину і профіль перегонів, вагову норму і довжину  передач,  допустимі  

швидкості руху, типи локомотивів, порядок виконання маневрової роботи, 

нормальне положення стрілок, наявність і розташування сигналів). 

Будівництво і реконструкція залізничних під'їзних колій, а також 

пристроїв, призначених для навантаження, вивантаження і очищення вагонів, 

здійснюється за проектами, погодженими з Укрзалізницею, які в свою чергу 

ґрунтуються на якісних інженерно геодезичних вишукуваннях та матеріалах 

топографо-геодезичних знімань. 
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Основновою інженерно-геодезичних вишукувань для паспартизацій 

залізничних колій є Створення планів у масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000. 

При проведенні інженерно-геодезичних вишукувань повинен бути 

виконаний комплекс робіт, що забезпечує отримання топографо-геодезичних 

матеріалів і даних, необхідних для розробки робочих креслень по всіх розділах 

проекту, прив'язки окремих типових споруд до місцевості. Підготовчий етап 

рекогностування включає аналіз матеріалів проекту і камеральне опрацювання 

варіантів з урахуванням всіх зауважень які затвердили у проекті відповідні 

інстанції зі змінами, що відбулися з часу розробки проекту, а також роботи з 

підготовки польових досліджень. 

Основним видом наземної топографічної зйомки при інженерно-

геодезичних вишукуваннях залізничних колій служить тахеометрична зйомка. 

Тахеометричну зйомку слід виконувати електронними тахеометрами чи ГНСС 

приймачами (рис.1). Зйомочна (планово-висотна) геодезична мережа 

створюється, як правило, з застосуванням супутникових ГНСС технологій, 

прокладанням теодолітних ходів з використанням електронних тахеометрів, 

методами тріангуляції, прямими, оберненими та комбінованими засічками або 

поєднанням цих методів, прокладанням ходів геометричного та 

тригонометричного нівелювання, а також супутниковим нівелюванням. 

В містах, селищах, районах промислових комплексів та діючих 

підприємствах інженерно-топографічні плани створюються, як правило, в 

раніше прийнятих місцевих системах координат та висот, системі координат 

СК-63 із забезпеченням зв‘язку з державною системою координат УСК-2000 (за 

наявності державного стандарту) та Балтійською системою висот 1977 року, та 

якщо це зазначено програмою, в системі координат WGS-84. Виконання 

інженерно-топографічних планів в умовній системі координат та висот – 

забороняється. 
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Рисунок 1 – Фрагменти плану тахеометричного знімання за допомогою 

GNSS обладнання 

 

Зйомочна геодезична мережа створюється з метою згущення планової та 

висотної геодезичної мережі до щільності, що забезпечує створення інженерної 

цифрової моделі місцевості (ІЦММ) та інженерно-топографічних планів у 

масштабах 1:500…1:2 000. Зйомочна геодезична мережа розвивається від 

пунктів державної геодезичної мережі та опорних геодезичних мереж. 

Геодезична основа при виконанні інженерно-геодезичних вишукувань: 

державна геодезична мережа (ДГМ); розрядні геодезичні мережі згущення 

(опорні мережі); зйомочні геодезичні мережі.  

Державна планова геодезична мережа включає: українську постійно 

діючу мережу спостережень глобальної навігаційної супутникової системи 

(ГНСС) та геодезичні мережі 1,2, і 3 класів. 

Точки зйомочної геодезичної мережі закріплюються, як правило, 

тимчасовими знаками. Центри люків колодязів. Зйомочна мережа, що 

створюється з використанням ГНСС-технологій, повинна бути прив‘язана не 

менше як до трьох вихідних пунктів опорної геодезичної мережі або трьох 

постійно діючих станцій спостережень ГНСС. Тахеометричну зйомку 

виконують з пунктів (точок) знімальної основи із застосуванням, як правило, 

електронних тахеометрів. 
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У будівництві набуває поширення BIM – технологія ―Інформаційне 

моделювання споруди‖ – це новий рівень проектування, візуалізації, зведення 

конструкції та її експлуатації. 

Вона визначається як цифрова презентація фізичних і функціональних 

якостей споруди, як загальний елемент інформації про її оснащення і надійна 

основа для прийняття рішень протягом усього її життєвого циклу існування. 

БІМ-моделі широко використовується в різних сферах діяльності людини для: 

архітектурних рішень, проектування інфраструктури, зведення споруд, 

проектування лінійних об'єктів, проектування інженерних систем. 

На основі використання сучасного обладнання можна створити BIM-

модель будь-якої складності, незалежно від типу проектного будівлі і 

геометричних параметрів. Цифрова 3D - модель дозволяє оцінити всі деталі при 

зведенні будинку і включити в бюджет тільки обґрунтовані витрати. 

BIM-моделі дозволяють скоротити терміни будівництва, уникнути 

помилок при плануванні бюджету і зменшити витрати в ході будівництва, 

оперативно вносити зміни в проектну документацію, вибирати найбільш 

підходящі методи зведення конструкції, витрачати менше часу на проектування 

і редагування. 3D-креслення - це повноцінна візуалізація конструкції, а БІМ 

моделювання містить інформаційну начинку, і працює на основі геодезичних та 

геологічних даних. БІМ моделювання в проектуванні - складне завдання, а в 

будівництві - унікальна робота.  

BIM-моделювання в будівництві в сукупності з геодезичними роботами  

дозволяє створити цифрову копію, оцінити якість проекту перед зведенням 

споруди, витрати, а також виявити переваги методики в порівнянні з аналогами 

і приймати обґрунтовані рішення. 

Геодезичні роботи під час будівництва методом BIM виконують при 

підготовці будівництва, проектуванні споруд, веденні будівництва, виконавчих 

зніманнях (документуванні) при та експлуатації будівель. 

Результати геодезичних вишукувань дають можливість створити 

інтелектуальні тривимірні моделі, і в подальшому використовується 

проектними організаціями для створення точних моделей майбутніх 

конструкцій і дозволяють не упустити деталей в ході проектування. Для 

виконання досліджень використовуються спеціальні високоточні прилади. 

Геодезичні роботи виконуються поетапно. На першому етапі виконується 

аналіз поставлені завдання, вивчають особливості місцевості і матеріали 

минулих років, аналізують обсяг робіт терміни виконання та вартість. 
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На  другому етапі виконують знімальні роботи, результати яких служать 

вихідними даними для роботи проектувальників і створення 3D-моделі. 

При цьому визначають планово-висотні координати існуючих об'єктів. 

отримують максимум відомостей про ділянку.  

Третій, завершальний етап – розрахунки, підготовка даних для створення 

BIM 3D-моделі. При цьому потрібне підвищення вимог до щодо точності 

визначення просторових об‘єктів і до програмного забезпечення та стандартів. 

 У 3D- ображеннях необхідна трансформація отриманих просторових 

даних в інформаційні системи території. Переважна частина даних у методі 

BIM потрібна в цифровій формі. Тому геодезичні дані повинні бути 

гарантованої якості, зручними у використанні їх у інших галузях.  

Фахівці геодезичної служби беруть участь у будівництві від самого 

початку і до його завершення, тому вони повинні досконало володіти 

сучасними геодезичними приладами і програмним забезпеченням, вміти читати 

будівельну  документацію, організовувати роботу на будівельних майданчиках.   

З самого початку  робіт  над проєктом BIM, фахівці геодезичної служби 

працюють з 3D-програмними засобами, доповнюючи геодезичними даними 

модель проєкту з метою уточнення його зображення, для подальших 

геодезичних розмічувальних робіт. Геодезисти зобов‘язані здійснювати 

контроль  просторової  точності  поточної моделі BIM відповідно  до стандартів 

Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), оновлювати виміряні значення, 

тісно співпрацюючи із проектувальниками  та іншими учасниками будівництва. 

Після закінчення будівництва найкраще знання  геодезистами моделі  

даних  для виконавчої технічної  документації дає можливість у подальшому 

використання їми цієї моделі для створення  різних моделей даних.  

Ефективна співпраця ґрунтується на ефективному обміні  інформацією. 

Організація праці методом BIM потребує набагато тіснішої співпраці фахівців 

різних спеціалізацій, тому фахівці геодезичної служби повинні вміти 

професійно спілкуватися із керівництвом та іншими учасниками під час 

будівництва. Необхідне постійне використання цифрових даних у системі 

клієнт – сервер, висока просторова  точність об‘єктів будівництва, виправлення 

помилок, виконання відповідних рішень керівництва.  

Без геодезистів високої кваліфікації, які застосовують сучасні новітні 

геодезичні технології, успішне впровадження методу BІМ неможливе. 

Зручний контроль і взаємозв‘язок геоданих у 3D -моделі дає змогу 

зменшити кількість повторних вимірювань, допомагає значно поліпшити якість  

роботи.  Високоточні планові і висотні геодані для розмічувальних робіт зручно 

і доцільно отримувати із 3D -моделі. 

Тому саме геодезисти відповідають за фіксацію точних даних про 

поточний  стан  будівництва,  виявлення  розбіжностей вимірювань з проєктом і 

розбіжностей у документації закінченого будівництва, передавання  результатів  

геодезичних  робіт  замовнику. 
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Картографічні матеріали сьогодні мають широкий спектр застосування у 

різних галузях народного господарства, а також у повсякденному житті кожної 

людини. Запровадження інформаційних технологій дозволило застосування 

цифрових технологій, як на стадіях формування, виготовлення картографічної 

основи, так і подальше її використання.  

Геоінформаційні технології являються одним із сучасних прогресивних 

різновидів інформаційних технологій, які широко застосовуються у сфері 

геодезії та землеустрою, веденні різних кадастрів. Земельні ділянки являються 

об‘єктами цивільних прав під час їхнього формування та з моменту державної 

реєстрації прав власності на них. Формування земельних ділянок передбачає 

визначення їхньої площі, меж і внесенні інформації про них до Державного 

земельного кадастру. Слід зазначити, що державна реєстрація речових прав на 

ділянки здійснюється лише після державної реєстрації цих ділянок у 

Державному земельному кадастрі. 

Законодавством передбачено планування використання земель, яке у 

межах населених пунктів здійснюється за допомогою зонування земель. Під час 

зонування земель встановлюються вимоги щодо допустимих видів забудови й 

іншого використання земельних ділянок відповідно до закону у межах 

визначених зон. 

Сьогодні дано визначення Державному земельному кадастру, як єдиній 

державній геоінформаційній системі відомостей про землі, розташовані в 

межах кордонів України, їхнє цільове призначення та обмеження у 

використанні, а також дані про кількісну й якісну характеристику земель, їхню 

оцінку та розподіл між власниками та користувачами [1]. 

Однією з основних задач планування території населених пунктів є 

раціональне й ефективне використання існуючої території. В земельно-

оціночній практиці застосовується термін найбільш ефективне використання 

земельної ділянки – це фізично можливе та економічно доцільне використання 

земельної ділянки та (або) земельних поліпшень згідно із законодавством, у 

результаті якого вартість, що визначається, буде максимальною порівняно з 

вартістю, яка може бути визначена на підставі аналізу інших можливих 

варіантів її використання [2]. 

Під час функціонування та розвитку населених пунктів відбуваються 

зміни в планувальній структурі, перерозподілу територій і земельних ділянок 
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між категоріями земель та/або функціональним використанням земельних 

ділянок у межах норм діючого законодавства. Відповідні зміни 

обґрунтовуються містобудівною документацією на місцевому рівні, до якої 

відносяться: генеральний план населеного пункту, детальний план території та 

план зонування території (зонінг) [3]. Кожний із зазначених видів містобудівної 

документації розробляється на паперових і електронних носіях. При цьому слід 

відмітити, що проектування здійснюється на оновленій картографічній основі в 

цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній 

геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та 

кодування об‘єктів будівництва для формування баз даних містобудівного 

кадастру [3-5]. 

Графічні матеріали генерального плану та масштаби, в яких їх виконують 

наведені у 5.5 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад і зміст генерального плану населеного 

пункту» [4]. Так для великих, крупних та найкрупніших груп населених пунктів 

(250 тис. осіб і більше) основне креслення Генеральний план складається в 

масштабі 1 : 10 000, для середніх (від 50  тис. осіб до 250 тис. осіб) – переважно 

1 : 10 000 або 1 : 5 000, для малих (до 50 тис. осіб) –1 : 5 000 або 1 : 2 000. Інші 

креслення для великих, крупних та найкрупніших груп населених пунктів 

можуть складатися у масштабах 1 : 50 000, 1 : 25 000, 1 : 10 000, 1 : 5 000, для 

середніх – 1 : 25 000, 1 : 10 000, 1 : 5 000, для малих – 1 : 10 000, 1 : 5 000 і 

1 : 2 000, у тому числі для сільських населених пунктів – 1 : 5 000 і 1 : 2 000. Це 

пов‘язано з розмірами та конфігурацією населених пунктів, його рельєфом і 

рівнем освоєння й облаштування території. Слід відмітити, що під час аналізу 

та проектування також може застосовуватися картографічне забезпечення 

інших масштабів, наприклад, 1 : 1 000, 1 : 500. 

Отже, можемо стверджувати, що якісне картографічне забезпечення, яке 

використовується під час визначення найбільш ефективного використання 

земельної ділянки, є запорукою вірного прогнозування та прийняття у 

подальшому управлінських рішень щодо раціонального й ефективного 

використання територій. 
 

1. Земельний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14?find=-

1&text=кадастр#w132. 

2. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок: затв. Постановою 

Кабінету Міністрів України 11 жовтня 2002 р. № 1531. URL : http:/zakon0.rada.gov.ua/laws/-

show/1531–2002–п. 

3. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-

VI / Відомості Верховної Ради України від 26.08.2011 – 2011 р., № 34, стор. 1544, ст. 343. 

4. ДБН Б.1.1-15:2012 Склад і зміст генерального плану населеного пункту. URL : 

https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1040. 

5. ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій. URL : https://dbn.co.ua/load/-

normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14?find=1&text=кадастр#w132
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14?find=1&text=кадастр#w132
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-п
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-п
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В даний час технологія мобільного лазерного сканування (МЛС) активно 

розвивається і знаходить широке застосування в різних галузях, в тому числі в 

сфері будівництва, ремонту та обслуговування інфраструктурних об'єктів 

сучасних міст та дорожніх мереж. Дана технологія дозволяє створювати 

цифрові карти міст, що включають автомобільні дороги, різні комунальні 

об'єкти та їх комунікації, з високою швидкістю і детальністю. Користувач 

отримує доступ до постійного оновлення бази даних різними об'єктами і 

атрибутами. 

У зв'язку зі зростаючою потребою у створенні цифрових картографічних 

моделей актуальним представляється завдання впровадження нових і 

вдосконалення існуючих методів створення картографічних моделей міст, на 

основі отриманих та оброблених даних лазерного сканування. 

Виходячи з цього, метою дослідження є підвищення інформативності та 

оперативності наповнення цифрової картографічної моделі території 

просторовими даними, використовуючи технологію МЛС. 

Для реалізації вище зазначеної мети були вирішені наступні завдання: 

огляд новітніх методів наповнення цифрових картографічних моделей 

територій, було виконано сканування ділянки автомобільних доріг території м. 

Харків, за допомогою системи мобільного сканування Alfa 3D, і створена 

цифрова картографічна модель місцевості на основі оброблених даних. 

У проекті, на початковому етапі, для отримання даних виконувалося 

МЛС за допомогою скануючої системи Alfa 3D, яка була встановлена на даху 

автомобіля підвищеної прохідності. 

В результаті проведення польових вимірювань і камеральної обробки 

було отримано хмару точок, а також панорамі зображення в 289 позиціях. 

Отримання зображень здійснювалося через кожні 4-11 метрів в залежності від 

швидкості автомобіля. Зміна швидкості відбувалась при необхідності більш 

детальної зйомки в місцях зі складною дорожньою розв'язкою, 

інфраструктурою і великою кількістю об'єктів уздовж доріг (дорожніх знаків і 

огорож, світлофорів, інформаційних і рекламних щитів, стовпів тощо). 

Протяжність зйомки склала 2,58 км по вулицях м. Харкова. Загальний час, 

витрачений на польові виміри, починаючи від установки скануючої системи до 

отримання і записи даних в програмному продукті CoCapture, склало близько 2 
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годин. Зйомка здійснювалася в системі координат WGS-84. Це дало можливість 

створити цифрову картографічну модель місцевості з використанням 

програмного продукту ArcGIS Pro і плагіна Orbit 3D Mapping, який дозволяє 

отримати доступ до хмари точок з панорамними зображеннями і прив'язкою 

точок сканування до базової карти OpenStreetMap. 

При розробці цифрової картографічної моделі була створена база даних з 

такими векторними об'єктами (рис. 1): дорожні знаки, світлофори, автобусні 

зупинки, стовпи, вуличні лавки, дорожні огорожі, високовольтні стовпи, 

рекламні щити, бордюри вздовж дороги, кришки каналізаційних люків, 

пам'ятники , дерева і кущі тощо. 

 

 
 

Рисунок 1 – Відображення картографічної моделі с векторними об‘єктами 

 

Висновки. Згідно з результатів було доведено коректність застосування 

технології мобільного лазерного сканування, а саме скануючої системи  Alfa 

3D, для наповнення цифрової картографічної моделі. Завдяки щільності та 

інформативності даних, мобільне лазерне сканування дозволило значно 

пришвидшити  процес польових робіт та виключило необхідність повторних 

зйомок. Також треба відзначити існуючий зв‘язок між програмним продуктом 

ArcGIS Pro і плагіном Orbit 3D Mapping, це дозволило використовувати хмару 

точок більш зручно і швидко наповнюючи картографічну цифрову модель. 
 

1. Zampa, F., Conforti D. Mapping with Mobile Lidar [Text] / F. Zampa, D. Conforti // 

GIM International, 2009. – vol. 23. – P.35-37; 

2. Orbit 3DM Plugin for ArcGIS Pro [Electronic resource]. – Access Mode: 

https://kb.orbitgt.com/202/products/3dm_plugin_arcgispro; 

3. Каргина Л.А., Мобильное лазерное сканирование при строительстве 

автомобильных дорог [Текст] / Каргина Л.А. // Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы, 

2016. – н. 18. – С.53-57. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242987
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Подальший розвиток земельних відносин в Україні підвищує вимоги 

щодо інформаційного забезпечення проектних рішень територіальної 

організації земель населених пунктів. За радянських часів були складені 

генеральні плани практично всіх населених пунктів [1]. В період існування 

незалежної держави була виконана нормативна грошова оцінка земель 

населених пунктів [2], яка зокрема визначила функціональне використання 

окремих територій міста. Сучасний етап розвитку земельних відносин 

характеризується наступними чинниками: 

 розвиток інтернет-технологій, поява відкритих картографічних 

сервісів, зокрема OpenStreet Map [3]; 

 гармонізація українського законодавства із загальноєвропейськими 

нормами; 

 поліфункціональне використання частини  земельних ділянок,  

 бурхливий розвиток ГІС систем різного призначення. 

Із прийняттям ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування 

території активно розробляються плани зонування (зоннінг) населених пунктів. 

Даний ДБН є відносно новим та містить окремі недоліки. Зокрема, окремі типи 

зон не мають чіткого розподілу на підзони. Наприклад, зони інженерної 

інфраструктури не мають підрозділу на зони водопостачання, газопостачання та 

ін. В той час, як Наказом Державного комітету по земельних ресурсах № 548 

від 23.07.2010 затверджена Класифікація видів цільового призначення земель 

яка більш повно характеризує види цільового використання земельних ділянок 

та, нажаль, не знаходить відображення у проектах зонування території, які 

здебільшого є архітектурними проектами. 

Такий підхід є застарілим, відображає ―корпоративні― інтереси окремих 

відомств, не дає змогу здійснювати наскрізне управління земельними 

ресурсами та іншими територіально розподіленими об‘єктами.  

З метою подолання вказаних недоліків пропонується законодавчо 

закріпити вимогу щодо створення відділів геоінформаційного забезпечення 

діяльності муніципалітетів. 

Такі відділи мають здійснювати адміністрування територіально 

розподілених даних. В якості ГІС платформ для діяльності відділів можуть бути 

використані як платні ГІС пакети так і безкоштовні, зокрема QGIS.  

Досвід іноземних муніципалітетів [4]  вказує на те, що таке поєднання 

дозволяє суттєво скоротити витрати на впровадження ГІС та значно підвищити 

ефективність використання просторових даних. 

mailto:geodezia_khnusa@ukr.net
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Муніципальна ГІС має інтегрувати наступні компоненти: 

 векторні дані в форматах shp, json, dwg, kml та ін; 

 растрові дані (скановані картографічні матеріли та дані 

дистанційного зондування); 

 дані картографічних інтернет сервісів; 

 бази даних про просторово розподілені об‘єкти (атрибутивна 

інформація); 

 ГІС моделі, що відображають функціонально-логічну взаємодію 

між окремими компонентами системи. 

Використання різноманітних джерел просторових даних дає змогу 

підвищити якість ГІС та уникнути помилок у відображенні території міста. 

Особливу увагу слід приділяти архітектурі баз даних, які містять 

семантичну інформацію про кожний окремий територіальний об‘єкт та 

посилання на його графічне відображення. Застосування вказаного підходу 

дозволяє запобігти несанкціонованому втручанню сторонніх осіб в 

муніципальну ГІС і в той же час дає змогу безпосередньо  використовувати 

бази даних в роботі окремих підрозділів муніципалітетів та комунальних 

підприємств. 

Оприлюднення картографічних даних міста в мережі інтернет можливо 

здійснювати із використанням спеціалізованих картографічних бібліотек 

JavaScript, наприклад Leaflet або OpenLayers, які дозволяють додати просторові 

дані до сайту муніципалітету. 

Під час здійснення заходів, щодо управління населеним пунктом варто 

враховувати інформацію відкритого картографічного сервісу OpenStreet Map та 

повідомлення користувачів соціальних мереж. Інтеграція вказаних даних може 

бути здійснена завдяки АРІ відповідних сервісів. Це дасть змогу візуалізувати 

проблеми міста та оперативно працювати над їх усуненням. 

Повнота та відкритість просторових даних муніципальних ГІС дасть 

змогу інвесторам оцінити потенціал міста, підвищити якість розробки бізнес-

планів.  

Залучити громадськість до вирішення проблем міста.  

Змінити на краще життя в населеному пункті. 
 

1. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и 

проектов районной планировки, планировки и застройки городов, поселков и сельских 

населенных пунктов. ВСН 38-82/Госгражданстрой.-М.: Стройиздат, 1984.-112 с; 

2. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 № № 1378-IV Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 15, ст.229; 

3. https://www.openstreetmap.org (Дата звернення 20.02.2020); 

4. Flavio Rigolon Using QGIS for urban planning in the municipality of Montecchio 

Maggiore, Vicenza, Italy. URL: https://www.qgis.org/en/site/about/case_studies/italy_vicenza.html 

(Дата звернення 20.02.2020) 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

 
О. О. ВОРОНКОВ, к.е.н., доцент 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року визначено Указом 

Президента України № 722/2019 від 30 вересня 2019 року [1]. Так, цим Указом 

визначено орієнтири для розроблення проектів прогнозних і програмних 

документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення 

збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого 

розвитку України. Дослідженню даної теми присвячено велику кількість 

публікацій вітчизняних дослідників. Важливою складовою, виконання цього 

Указу є формування інформаційної бази, що є підґрунтям в питаннях прийняття 

управлінських рішень, та на етапі розробці програм розвитку. Одним з джерел 

отримання такої інформації без сумніву повинні бути результати наукового 

передбачення і прогнозування, засновані на всебічному комплексному аналізі 

великої кількості даних. Створення загальної концепції оцінювання тенденції 

розвитку України, яка дозволить розробити єдину систему показників, вимагає 

залучення геоінформаційних технологій, які мають незаперечну перевагу для 

вирішення цього завдання. 

На сьогоднішній день, геоінформаційні технології мають в своєму 

арсеналі підсистему підтримки прийняття рішень, яка, застосовуючи методи 

обробки даних зі сформованої бази даних дозволяє здійснювати не тільки її 

аналіз як в статиці, так і в динаміці, а й реалізовувати прогностичні методи. 

Таким чином, застосування геоінформаційних технологій при розробці та 

реалізації програм розвитку територій дозволяють вирішити два основні 

завдання, що полягають в оцінюванні параметрів для заданого моменту часу та 

отриманні прогнозних оцінок у перспективі. 

Незаперечною перевагою застосування геоінформаційних технологій при 

вирішенні завдань розвитку є можливість інтеграції статистичних методів, 

методів ділової графіки, геоінформаційного та цифрового моделювання, що 

надає можливість виявити інформацію специфічного типу, необхідну для 

прийняття управлінських рішень. 

Аналіз відомих методів і способів забезпечення просторовою 

інформацією показав, що для своєчасного забезпечення нею користувачів 

необхідні інтеграція та уніфікація розрізненої просторової інформації в 

інфраструктуру просторових даних за допомогою геоінформаційних технологій 

[2]. Тобто, існує необхідність перетворення зібраної інформації до вигляду, 

який відповідає двом вимогам: зручність для обробки в геоінформаційній 

системі та придатність для аналізу при вирішенні поставленого завдання. Як 

правило, до них належать процедури узагальнення, визначення концепції, 

комунікації (переклад результатів статистичного аналізу на зрозумілу для 

користувача мову), екстраполяція (визначення ступеня відповідності отриманих 
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результатів всієї сукупності). Оброблені після зібрання дані дозволяють 

створювати моделі об'єктів, що подаються у вигляді не тільки статистичних 

даних, але й у вигляді тематичних карт, цифрових моделей динаміки, 

тривимірних моделей об'єктів, векторних зображень полів або динаміки 

процесів і явищ. 

Нажаль, в Україні, отримання інформації суттєво ускладнено відсутністю 

налагодженого механізму створення, обробки і розповсюдження даних для 

використання в більшості галузей, що суттєво ускладнює реалізацію 

поставлених завдань [3]. 

Геоінформаційний аналіз включає три типи завдань, що відрізняють його 

від інших видів аналізу: 

- обробка статистичних даних, заснована на широко застосовуваних 

методах математичної статистики й теорії ймовірностей; 

- задачі аналізу зображень, для вирішення яких використовуються методи 

обробки зображень, розпізнавання образів, методи штучного інтелекту, а також 

розробки і створення класифікаторів, бібліотек або баз даних; 

- обробки послідовностей просторових векторних або растрових об'єктів 

(наприклад, фотознімків або тематичних карт, що відображають зміну об'єкта 

або процесу з плином часу). 

Геоінформаційні дані носять часовий характер, що надає можливість 

оцінювання розвитку територій на певний момент часу, виявлення тенденцій 

розвитку території в перспективі, або оцінювання змін будь-яких характеристик 

територій через певні періоди часу. 

На завершення слід зазначити, що викладений у доповіді матеріал надає 

лише загальне уявлення про методи геоінформаційного дослідження розвитку 

територій і практично не зачіпає багатьох важливих методичних питань. До їх 

числа слід віднести прийоми побудови, обґрунтування і редагування моделей, 

обґрунтування граничних умов і кількісних характеристик – параметрів 

моделювання, технічної та програмної реалізації, можливостей інтерпретації 

результатів. 
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Одним з об‘єктів підземної нерухомості є інженерні мережі, стан яких 

потребує постійного нагляду. Для ведення моніторингу даних споруд 

запропоновано інструменти ГІС. Гeoiнфoрмaцiйнa cиcтeмa iнжeнeрнoї мeрeжi 

для моніторингу, має вiдпoвiдaти пред‘явленим вимoгaм. В прoцeci рoбoти 

часто виникaє пoтрeбa в прoвeдeннi гіс-aнaлiзу, мoдeлювaнні роботи та стану 

підземних комунікацій, прoцeciв, явищ, cитуaцiй, oб'єктiв інженерної мережі, 

особливостей її роботи   тa мoдeлi гeoпрocтoрoвих дaних oб'єктiв інженерної 

мeрeжi. 

Пeрший етап гeoiнфoрмaцiйнoгo aнaлiзу моніторингу oб‘єктiв інженерної 

мeрeжi, включaє пoбудoву бaзи гeoпрocтoрoвих дaних, щo збeрiгaє iнфoрмaцiю 

прo oб‘єкти інженерних мeрeж (риc. 1.). 

 

 
Риcунок 1 – Схема аналізу стану та моніторингу підземних споруд 

 

Обслуговування будь-якого достатньо складного об'єкта є можливим при 

наявності інформації про територіальні розташування і взаємозв'язки його 

складових елементів. Форми збереження подібної інформації залежать від 

характеру й особливостей об'єктів, що обслуговуються. Для таких просторово 

розподілених мереж як газопроводи, нафтопроводи, ЛЕП, інженерні мережі 
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міст та ін., цілком природним є вибір у якості основи для збереження подібної 

інформації топографічних карт відповідних масштабів, на яких за допомогою 

умовних знаків вказується розташування об'єктів експлуатації і наноситься 

необхідна технічна інформація. 

Розвиток геоінформаційних технологій істотно розширив функціональні 

можливості застосування карт у діяльності інженерних служб, що займаються 

обслуговуванням об'єктів зазначеного класу. 

Такі ГІС можуть бути успішно використані, як показує досвід, для 

комунікаційних міських мереж різних видів: електричних, теплових, 

телефонних, водопровідних та ін. Головною проблемою при їх створенні і 

експлуатації є правильний вибір програмного продукту, що залежить в свою 

чергу, від характеристик прокладання, експлуатації мереж та інших 

складнощів. Основними вимогами до програмного продукту, як показує 

вивчений досвід, повинні бути такі: 

- легкість комбінування графічних об'єктів й атрибутивних даних з БД; 

- забезпечення вільного доступу до даних і їх коригування; 

- сумісна обробка векторних і растрових даних; 

- інтегрування до проекту даних мультимедіа. 

Aнaлiз рeзультaтiв eкcпeримeнтaльних дocлiджeнь цe вжe oбрoбкa 

викoнaних прaктичнo зaвдaнь гeoiнфoрмaцiйнoгo зaбeзпeчeння інженерних 

мeрeж. Нa останньому eтaпi визначається мeтoд виконання поставлених 

зaвдaнь та формування рекомендацій викoнaння визначеної рoбoти. 
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Однією з першопричин екологічних проблем України, визначених 

національною Екостратегією – 2030 [1], є неефективна система державного 

управління у сфері охорони навколишнього природного середовища (далі – 

НПС) та регулювання використання природних ресурсів, зокрема 

неузгодженість дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування (далі – ОМС), незадовільний стан системи 

державного моніторингу НПС. 

Відмінності соціально-економічного розвитку регіонів України 

зумовлюють нерівномірне техногенне навантаження на НПС, тому в напрямку 

регіональної екологічної політики передбачається, що положення Екостратегії – 

2030 і розроблені на її основі та з урахуванням завдань Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 р., затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385, національні плани дій будуть 

інтегровані в регіональні програми соціально-економічного розвитку та 

деталізовані на рівні регіональних планів дій з охорони НПС, на основі яких 

будуть розроблені місцеві плани дій з охорони НПС. 

Так, в програмі територіальної соціально-економічної інтеграції та 

просторового розвитку, Регіонстратегією – 2020 встановлені, у тому числі, й 

такі заходи [2]: 1) створення умов для зменшення обсягів утворення відходів та 

збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на регіональному 

рівні; 2) визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань 

щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, 

формування просторового розташування її структурних елементів, тощо. 

В свою чергу, відповідно до переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів, затвердженого урядовою постановою [3], 

організація проведення оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) та стратегічної 

екологічної оцінки (далі – СЕО) є природоохоронними заходами. Зокрема, 

Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» [4] встановлено, що у 

складі містобудівної документації звітом про СЕО для проектів містобудівної 

документації є розділ «Охорона НПС», який має відповідати вимогам ч.2 ст. 11 

цього закону, а Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

[5, ст. 31] передбачено, що до проектної документації на будівництво об‘єктів, 

що підлягають ОВД, згідно із законом про ОВД, додаються результати ОВД. 

На державному рівні система моніторингу довкілля розуміється як 

система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та 

аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення 

науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання 

негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки 
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[6], яке цілком можна поширити й на муніципальний (урбо-) рівень. 

Втім, однією з актуальних урбоекологічних проблем є те, що за роки 

проведення спостережень суб'єктами системи моніторингу накопичено певний 

досвід і значний обсяг інформації щодо стану НПС та джерел його 

забруднення. Проте, оскільки інформацію накопичено на паперових носіях та 

розміщено у базах даних, які за структурою не відповідають вимогам та 

рекомендаціям Європейської економічної комісії ООН щодо створення 

Європейської мережі спостережень та інформації про стан НПС. Розв'язання 

зазначених проблем досягається шляхом поєднання зусиль суб'єктів системи 

моніторингу та координації їх дій, забезпечення безперервності спостережень 

за складовими НПС, вдосконалення нормативного, методичного, технічного та  

організаційного забезпечення для створення єдиної мережі спостережень, 

впровадження передових інформаційних технологій та створення банків даних 

про його стан [7]. 

У цьому зв‘язку, саме розроблення проекту Закону України «Про 

національну інфраструктуру геопросторових даних» (далі – ГПД) [8] зумовлено 

необхідністю встановити правові основи діяльності зі створення, 

функціонування та розвитку національної інфраструктури ГПД, інтегрування 

ГПД, які створюються різними органами державної влади і ОМС, суб‘єктами 

господарювання усіх форм власності на єдиній геодезичній і картографічній 

основі за єдиними технічними регламентами, забезпечення широкого доступу 

до ГПД, розвитку ринку сучасної геоінформаційної продукції і 

геоінформаційних послуг відповідно до рекомендацій Директиви 2007/2/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради від 14 березня 2007 р. із запровадження 

інфраструктури просторової інформації у Європейському Союзі (INSPIRE). 
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Для нашої країни, яка перебуває на стадії системних суспільних 

перетворень, питання формування інформаційної та аналітичної бази для 

прийняття управлінських рішень у сфері земельних відносин є особливо 

актуальним. Відтак, об‘єктивною вимогою стає всебічне використання 

сучасних інформаційних технологій. На сьогоднішній день мірою забезпечення 

управління є наявність всеосяжної, цілком достовірної, позбавленої 

суб‘єктивних нашарувань інформації, котра потрібно для вирішення 

конкретних питань та дозволяє прийняти виважене обґрунтоване рішення. Тому 

ключовими завданнями управління територіями є: 

1. раціональне використання й охорони земельних ресурсів; 

2. ведення державного земельного кадастру, організація землеустрою та 

моніторингу земель; 

3. здійснення державного контролю за використанням і охороною земель; 

4. створення правових, економічних і організаційних передумов для 

різних форм господарювання на землі. 

Розглядаючи інвентаризацію земель як інструмент для вирішення цих 

завдань можна спростити систему збору, відображення та обробки вихідних 

матеріалів, адже накладання інформації на електронну карту та її подальший 

аналіз з метою прийняття рішення найбільш зручно проводити за допомогою 

геоінформаційних систем (ГІС). 

Однією з головних переваг використання ГІС є найбільш природне для 

людини подання просторової та атрибутивної інформації щодо об‘єктів, 

розташованих у просторі. Тому, певний інтерес викликають можливості 

використання ГІС-технологій саме для інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень будь-якого рівня. 

ГІС у системі управління територіями – це міжвідомча система, яка 

повинна забезпечувати достовірними геоінформаційними даними всіх 

учасників процесу управління територіальним розвитком відповідного рівня, а 

саме: органи державної влади і місцевого самоуправління, відомства, фізичні і 

юридичні особи, проектні, вишукувальні і будівельні підприємства і організації 

[1] щодо підтримки таких функцій як [2]:  

- інвентаризація та паспортизація ресурсів території (земельні ділянки й 

інші об'єкти нерухомості, у тому числі інженерні комунікації й інші); 

- автоматизоване ведення містобудівного, земельного, майнового й 

інших реєстрів;  

- ведення баз даних по земельних ділянках і інших об'єктах нерухомості 
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з подальшим оформленням облікових документів у Державному земельному 

кадастрі і в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;  

- автоматизоване ведення цифрових моделей території (у тому числі 

цифрових карт зонування території). 

На рисунку 1 наведено переваги при використанні ГІС-технологій для 

управління територіями. 

 

 
 

Рисунок 1 – Переваги використання ГІС-технологій для управління 

територіями 

 

Підсумовуючи, для оптимізації та поліпшення якості моніторингу та 

охорони земель на прикладі проведення інвентаризації земель, необхідно 

поліпшувати та удосконалювати систему ГІС-технологій, тому що людина 

набагато легше сприймає стан території в цілому при графічному та 

картографічному поданні інформації, ніж у вигляді таблиць і розрізнених 

документів. Тож враховуючи потенціал та швидкий розвиток інформаційних та 

комп‘ютерних технологій у країні можна прогнозувати більш широке 

застосування геоінформаційних технологій у галузі територіального управління 

земельними ресурсами.  
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Геоінформаційні системи (ГІС) застосовують у багатьох областях. В 

першу чергу там, де є необхідність обліку та оцінки просторових відносин і 

розподілів різних соціально-економічних характеристик в просторі.  

Сьогодні за допомогою ГІС інвентаризують природні та трудові ресурси, 

планують мережі охорони здоров‘я й обслуговування населення, здійснюють 

розвиток міст і населених пунктів, проектують траси нафтопроводів і 

транспортні магістралі, розробляють екологічні заходи, аналізують результати 

виборів, вирішують багато інших наукових та практичних задач. Саме в цьому 

й полягає головне призначення ГІС – надавати користувачам достовірну й 

опрацьовану інформацію для розв‘язку управлінських і аналітичних задач [1, 

2].  

Однією з таких задач є проектування геоінформаційної системи 

адміністрування територій залізничних мереж. Для її створення необхідна 

значна кількість даних, які можливо отримати з різних джерел. 

 Існуючі джерела геоданих для ГІС – численні та різноманітні, як за 

якістю, так і за точністю. Основними джерелами даних для ГІС виступають: 

– картографічні джерела; 

– дані дистанційного зондування (ДДЗ) і фотографічні дані; 

– дані польових вишукувань; 

– дані різноманітних кадастрів; 

– Інтернет; 

– дані гідрометеорологічних досліджень; 

– літературні (текстові) дані; 

– статистичні дані [1]. 

Зібравши ці дані, формується електронні карти, а на її основі  

створюється бази даних для формування геоінформаційної системи. В 

залізничних мережах ця база даних містить значний об‘єм просторової та 

атрибутивної інформації, яка може бути використана для оптимізації цієї 

системи. 

На сучасному етапі розвитку суспільства збільшились інформаційні 

потоки і підвищились вимоги до швидкості обробки даних. Більшість операцій 

з обробки інформації просто неможливо виконувати вручну, вони потребують 

застосування більш перспективних комп‘ютерних технологій, якими і є 

геоінформаційні. Управлінські рішення в будь-якій предметній сфері 

вимагають чіткої і точної оцінки поточної ситуації та можливих перспектив її 

зміни. І якщо раніше при оцінці ситуації враховувалось декілька десятків 
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факторів, що впливали на поточну ситуацію і які можна було обчислити 

вручну, то тепер кількість таких факторів становить сотні і навіть сотні тисяч, а 

ситуація змінюється не протягом року, а через декілька хвилин. При цьому 

обґрунтованість управлінських рішень, що повинні прийматись, повинна бути 

надзвичайно високою, оскільки ціна похибки, допущеної в процесі прийняття 

рішень, може бути надзвичайно високою [1].  

Отже, обійтись без ГІС, що ґрунтуються на базах просторових і 

атрибутивних даних та банках знань для адміністрування територій залізничних 

мережпросто неможливо. 
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Закон України «Про оцінку землі» визначає правові засади проведення 

оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель 

в Україні та спрямований на регулювання відносин, пов‘язаних з процесом 

оцінки земель, забезпечення проведення оцінки земель, з метою захисту 

законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях 

оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку 

земель.[1]. 

Даний закон розкриває основні принципи проведення грошової оцінки 

земель. 

Оцінка земель проводиться на основі принципів: 

— законності, додержання законів України, інших нормативно-правових 

актів у сфері оцінки земель; 

— єдності методологічного та інформаційного простору у сфері оцінки 

земель; 

— безперервності процесу оцінки земель; доступності використання 

даних з оцінки земель; 

— рівності перед законом суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель. 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі: 

— визначення розміру земельного податку;[16]. 

— визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної 

та комунальної власності; 

— визначення розміру державного мита при міні, 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[3]. 

У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може 

проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та іншими 

законами України.   

В основу визначення нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення (далі - землі) покладено рентний дохід, 

який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними 

економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році [2]. 

 В умовах інфляції рентний дохід обчислюється у натуральних одиницях 

(у центнерах зерна), який при визначенні грошової оцінки переводиться у 

вартісний вираз за поточними цінами на дату оцінки. 
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 Величина нормативної грошової оцінки є добутком річного рентного 

доходу і терміну його капіталізації. Термін капіталізації встановлюється 33 

роки. 

 Нормативна грошова оцінка здійснюється окремо за орними землями, 

землями під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і 

пасовищами послідовно в Україні, Автономній Республіці Крим і областях, 

адміністративних районах, сільськогосподарських підприємствах, окремих 

земельних ділянок [4]. 

 Нормативна грошова оцінка орних земель, земель під багаторічними 

насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських 

підприємствах, створених на базі реформованих колективних 

сільськогосподарських підприємств та інших підприємств, обчислюється після 

уточнення меж і площ земель. 

 Для визначення нормативної грошової оцінки земель в Україні 

розраховується диференціальний рентний дохід з орних земель за економічною 

оцінкою виробництва зернових культур (у центнерах зерна) за формулою 

Рдн = (У х Ц - З - З х Кнр) : Ц ,                             (1) 

    де Рдн - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель (у 

центнерах); 

    У - урожайність зернових з гектара (у центнерах); 

    Ц - ціна реалізації центнера зерна в гривнях; 

    З - виробничі затрати на гектар; 

    Кнр - коефіцієнт норми рентабельності[6]. 

     

Крім диференціального рентного доходу (Рдн) у сільському господарстві, 

за умов використання гірших земель створюється абсолютний рентний дохід 

(Ран), який додається до диференціального рентного доходу, і таким чином 

обчислюється загальний рентний дохід (Рздн)[3].  

 
1. Конституція України: зі змінами за станом на 15.03.2016 р. Закон України від    

28.06.1996 р. № 254к/96 [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України.– Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

2. Земельний кодекс України: зі змінами за станом на 06.10.2016 р.  Закон України 

від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України.– Режим 
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МАТЕРІАЛІВ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 
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Науковий керівник – Л. В. СУХОМЛІН, к.ек.н., доцент 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є .Жуковського «ХАІ» 

61070,   Україна,  м.Харків, вул. Чкалова, 17  

E-mail: sashavoronkina2000@gmail.com  
 

На сьогодні в Україні чітко простежується тенденція автоматизації 

актуалізації планово-картографічних матеріалів Державного земельного 

кадастру. Усі земельні ділянки вносяться в базу даних та візуалізуються на 

електронній карті, що належить системі Держгеокадастру. При завантаженні 

інформації до програмного забезпечення та подальшій обробці, може виникати 

низка проблем, таких як некоректне відображення геометричних об‘єктів на 

площині, що характеризується перекриттям або недотягуванням. 

Активне застосування георосторових додатків для обробки просторових 

даних досить вдало вирішує проблеми перекриття полігонів. ГІС-технологій, а 

саме застосування топологічних інструментів, дозволяє розглянути  проблему у 

комплексі, так як окремо створені класи об‘єктів є не гнучкими і не враховують 

об‘єктні взаємозв‘язки, тому не можуть дати повного уявлення про об‗єкт і 

вирішувати  великий спектр задач. 

Беручи до уваги, що топологія – це розділ математики, який вивчає 

зв‘язки між об‘єктами [1]. У багатошаровій технології ГІС зв‘язки між 

просторовими об‘єктами та класами об‘єктів є невід‘ємною частиною 

геоінформаційних систем.  

Топологічні помилки можна класифікувати через геометрію об‘єкту, з 

яким вони пов‘язані - лінії, полігони, ареали [2]. Топологічні інструменти дають 

змогу проводити перевірку електронної карти та знаходити місця з 

некоректними взаємозв‘язками об‘єктів. Крім того помилки можна не лише 

знаходити, а й попереджувати. 

Найчастіше, при роботі з електронними картами, ГІС-спеціалісти 

зустрічаються з проблемами перекриття або недотягування полігонів та ліній. 

Неправильне відображення полігонів, що позначають кордони держав чи межі 

ділянок буде являти собою грубу топологічну помилку. У разі включення 

режиму роботи з урахуванням топології, програма самостійно слідкує за 

положенням об‘єктів один відносно іншого. При наявності помилки у 

приляганні сторін чи кутів топологічні інструменти можуть виявляти дану 

помилку і програма автоматично буде склеювати полігони по спільним 

позиціям. 

Дані помилки можуть викликати ряд проблем при просторовому аналізі 

[3, С.169]. Наприклад при вирахуванні площ великих земельних масивів до 

складу яких входить значна кількість  земельних ділянок деякі з них можуть 
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перетнутися, і програма вираховуватиме невірну площу. У разі використання 

топологічних інструментів також можна попередити помилку і програма знову 

автоматично буде склеювати полігони. Завантаживши планово-картографічні 

матеріали, бази даних та виконавши прив‘язку, можна точками відмітити на 

карті координати кутів земельних ділянок, а потім поєднати відмічені точки у 

полігони. Тепер отриманий матеріал можна легко перевірити на коректність 

використавши топологічні інструменти . 

Коли програмою буде знайдено місця перекриття полігонів, можна буде 

зробити висновок:  1) координати земельних ділянок неправильні, такі об‘єкти 

не можуть бути внесені до Державного земельного кадастру і потребують 

повторної геодезичної зйомки; 2) помилка виникає через невірне внесення 

вихідних даних до бази або у разі непослідовного введення інформації; 3) 

помилка виникає як результат складної  просторової форми, або її динаміки 

(складний рельєф, карсти). 

Маючи при собі сучасні матеріали можна створити Геоінформаційну 

систему, яка б відображала полігонами межі земельних ділянок, що легко 

виконати у програмному середовищі «ArcMap 10.1». 

Просторові помилки можуть виникати і  під час векторизації земельних 

ділянок.  Векторизація – це процес перетворення растрового формату у 

векторний. [4, С.108]. Даний етап є необхідним у створенні електронної карти, 

бо саме векторні шари можна легко додавати, видаляти, змінювати, поєднувати 

та розділяти, що робить роботу з картою дуже зручною та дозволяє 

користувачеві виконувати велике різноманіття операцій для вирішення 

поставлених задач.  Незважаючи на вид векторизації: ручну, автоматизовану чи 

автоматичну,  їх поєднує одне – топологічні помилки. 

Отже, топологія та топологічні інструменти ГІС допомагають знаходити 

місця невірного відображення об‗єктів, що виникають через низку причин. У 

першу чергу похибка може бути технічною і виникнути через невірне 

проведення геодезичної зйомки. Іншою причиною помилок є людський фактор 

під час неправильного внесення вхідних даних. Також помилки можуть бути 

викликані фізичними процесами Землі, яка не є статичною, а знаходиться у 

постійному русі включаючи сейсмічні та геологічні процеси. 

Слід додати, що можна не лише знаходити, а й попереджувати помилки. 

Для даної цілі у ГІС-додатках існують режими обробки, що враховують 

топологію.  
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Сучасна проблема в органах місцевого самоврядування, а саме для 

землевпорядника, це застарівши плани міст, селищ та села.  

Основою для створення інформаційної бази  полягає сучасній план 

місцевості і збору актуальної інформації.  Після збору всі отримані дані 

необхідно перевірити на повноту та актуальність, а далі – за допомогою ГІС 

занести до інформаційної бази, що являє собою певну сукупність 

структурованих даних, що мають відношення до області землевпорядкування та 

організації території в межах населеного пункту або ОТГ. У базі містяться всі 

растрові та векторні дані, приведені до єдиної системи координат. Що точніша 

та повніша інформація буде міститься в інформаційній базі – то більш 

обґрунтованим буде прийняття тих чи інших рішень в галузі управління 

земельними ресурсами. 

Створена єдина інформаційна база земельних ресурсів із нанесеними на 

карті межами, обмеженнями та іншою важливою інформацією дозволяє 

отримати схему сучасного  використання земельних ресурсів на території та 

схему обмежень у використанні земель на території. 

Вигоди від створення інформаційної бази: 

1. Отримана інформація дозволяє оперативна приймати обґрунтовані 

рішення в галузі землекористування. 

2. Проаналізована, структурована та геокодована інформація дає 

можливість отримати необхідні карти, переліки, витяги. 

3. Інформація про режимоутворюючі об‘єкти є підставою визначення 

зон негативного впливу цих об‘єктів на людей та оточуюче середовище, а 

також забезпечить умови для нормального функціонування цих об‘єктів. 

4. Зібрана інформація є вихідною для розробки містобудівної та 

землевпорядної документації. 

5. Ця інформація допомагає у вирішенні земельних спорів, розгляд 

яких покладено на керівництво. 

6. Повна та актуальна інформація зменшує кількість звернень до 

органів влади, як наслідок, зменшує корупційну складову суспільних 

відносин. 

Це робиться як для популяризації інформації про використання земель, 

так для залучення громадськості до процесу планування та раціонального 

використання земель, а також для забезпечення прозорості розпорядження 

землями. 

mailto:tanyd1998@icloud.com
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Розвиток суспільства в даний час йде по шляху «діджіталізації», який 

передбачає широке використання комп‘ютерних технологій у всіх сферах 

людської діяльності, в тому числі і освітньої. 

В освітній сфері в умовах інформаційної сингулярності гостро 

відчувається проблема підвищення ефективності навчання, вирішення якої 

полягає в придбанні студентами більшого обсягу знань за фахом при 

мінімальному або фіксованому часу навчання. Традиційні методи управління 

освітою, а також методи навчання вже не задовольняють сучасним вимогам. 

Багато науково-педагогічних працівників спрощено розуміють терміни 

«цифрова освіта» та «цифрове навчання». Використовуючи на лекціях 

електронний проектор або розробивши курс дистанційного навчання багато 

викладачів вважають, що вже перейшли до цифрової освіти. Однак, практика 

показує малу ефективність таких фрагментарних процедур «діджіталізації» в 

освіті та навчанні. 

На кафедрі земельного адміністрування та геоінформаційних систем 

проводився ряд експериментальних досліджень, пов‘язаних з моделюванням 

навчальних знань [1–4]. Результати експериментів показали користь і 

доцільність зміни контуру управління навчальним процесом, введенням в нього 

додаткових вимог і процедур, заснованих на моделюванні навчальних знань. 

Сутність таких вимог і процедур полягає в тому, що від студентів вимагається в 

процесі вивчення навчального матеріалу дисципліни створювати її модель або 

карту, кажучи мовою геодезиста і картографа, а в цілому за час навчання у вузі 

створити атлас своїх професійних знань [5]. Узагальнена схема такого 

інноваційного навчального процесу приведена на рисунку 1. На ній показано, 

що на основі існуючих освітніх стандартів, а також методичного навчального 

матеріалу та інформації, отриманої студентами самостійно з інших джерел, 

будуються карти знань (моделі знань). Викладачі аналізують, оцінюють і 

інтегрують результати моделювання, і на їх основі при необхідності вносять 

корективи в навчальні плани і програми. 

Результати експериментальних досліджень показали, що перехід на 

технологію картографування знань студентів призводить до наступних 

позитивних результатів: 

– запропонована технологія навчання на першому етапі її впровадження в 

навчальний процес не «руйнує» існуючі стандартизовані методики навчання і 

може бути органічно врахована в навчальних програмах; 

– студенти набувають навички в узагальненні навчального матеріалу, що 

не передбачено традиційними методиками викладання; 
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Рисунок 1 – Узагальнена схема технології навчання на основі 

картографування навчальних знань 

 

– студенти самостійно опановують або поглиблюють свої знання про 

інструментальні засоби формування дидактичного матеріалу; 

– студенти набувають навичок інформаційного пошуку, що вкрай 

необхідно в умовах інформаційної сингулярності; 

– студенти набувають навичок в оформленні презентаційного матеріалу 

доповідей на конференціях і випускних робіт бакалаврату та магістратури; 

– студенти осмислюють зв‘язки між дисциплінами і їх користь в 

придбанні компетенцій за фахом; 

– карти знань студентів дозволяють судити про набуті знання на основі їх 

валідності і змістовності; 

– окремі моделі знань студентів можуть бути основою для оперативного 

оновлення навчального матеріалу, що відіграє визначальну роль в умовах 

інформаційної та комунікаційної сингулярності; 

– сукупність карт (моделей) навчальних дисциплін, розроблених 

студентами за час навчання, можуть бути представлені у вигляді Атласу 

професійних знань за фахом, а також служити основою для об‘єктивного 

оцінювання на ДЕК; 

– можливість розробки та демонстрації моделей на мобільних засобах 

зв‘язку, наприклад, смартфонах, що є останніми сучасними вимогами ООН і т. д. 

Таким чином, технологія картографування навчальних знань, на наш 

погляд, є важливим освітнім процесом, який реалізує концепцію цифрової 

освіти. 

 

Карта 

знань 

Навчальний 

план 

Навчальні програми 

.... 

Атрибути навчальних стандартів 

Навчальний матеріал 
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РОЛЬ ГІС В МІСТОБУДІВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
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О. В. БАЙСТРУК, студент 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 
 

В даний час геоінформаційні технології знаходять широке застосування в 

містобудівному проектуванні і управлінні міським господарством. При цьому 

основою проектування і управління служить містобудівний кадастр, що 

включає відомості реєстраційного та оціночного характеру про міські території 

та об'єкти власності. 

Як свідчить світовий досвід, містобудівні розробки є найбільш 

універсальними документами, на основі яких здійснюються процеси управління 

розвитком території міста. Саме містобудівні документи різних видів в більшості 

розвинених країн є основою для прийняття рішення по земельному облаштуванню 

територій на всіх рівнях: від держави в цілому і до окремого землекористувача. 

Системний підхід в управлінні містом потребує урахування усіх 

структурних складових містобудівної системи як сукупності просторово-

організованих і взаємопов‘язаних матеріальних об‘єктів території міста, а місто 

розглядати як надзвичайно складний об‘єкт з величезними матеріальними, 

фінансовими та трудовими ресурсами, який потребує застосування сучасних 

інформаційних технологій для оцінки ситуацій, що дозволить знизити ризики і 

підвищити надійність і обґрунтованість містобудівних управлінських рішень. 

Містобудівну діяльність слід розглядати як предметну область, в якій суттєву 

роль відіграє якість прийняття рішень як у звичайних, так і проблемних 
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ситуаціях. Труднощі, які виникають у процесі прийняття рішень, полягають у 

наявності факторів ризику, наприклад, таких як невизначеність і недостатність 

знань про характеристики об‘єктів міста, особливо у кризових ситуаціях [1]. 

Сучасні наукові розробки в поєднанні з інформаційними технологіями 

дозволяють подолати головний недолік вітчизняної системи містобудівного 

проектування і міського управління, що полягає в протиріччі між динамікою 

містобудівного процесу та його статичним відображенням в системі проектно-

планувальної та управлінської документації. 

У багатьох країнах, на сьогоднішній день, стартував широкомасштабний 

процес проникнення геоінформаційних систем в практичну діяльність установ і 

організацій, так чи інакше пов'язаних з міським управлінням. З їх допомогою 

вирішуються кадастрові завдання, ведеться моніторинг і моделювання різних 

інженерних, екологічних і соціальних-демографічних ситуацій розвитку 

міського середовища. 

Міське планування та управління завдяки своїм внутрішнім змістом в 

найбільшій мірі адаптоване до використання ГІС. Очевидно також, що саме 

ГІС-технології найбільше відповідають комплексному міждисциплінарному і 

міжвідомчої характеру містобудівного проектування. 

Щодо містобудівного кадастру, який формується на базі ГІС-технології, 

слід зауважити, що крім вичерпних відомостей про об'єкти власності (будівлі, 

споруди, об'єкти інфраструктури), він повинен містити і картографічні 

відомості про міське середовище. Користувачам мають бути доступні для 

перегляду генеральна схема планування території України та результати 

моніторингу стану розроблення та виконання генеральних планів населених 

пунктів, отримані на підставі даних інформаційних систем містобудівного 

кадастру регіонального рівня [2–4]. 

Нажаль, існує проблема наступності різних стадій проектування, 

особливо в частині впливу окремих локальних рішень на загальну стратегію 

розвитку містобудівної системи, що стимулює до переходу на процес 

безперервного містобудівного проектування. У цих умовах саме ГІС-

технологія, що виникла на стику інформатики і картографії, відкриває 

принципово нові можливості збору, накопичення, передачі та обробки 

просторово локалізованих даних, формування нових уявлень про територіальні 

об'єкти на базі широкого використання комп'ютерних технологій. Створення 

цифрової моделі території міста, яка лежить в основі ГІС, забезпечує інтеграцію 

різноманітних даних і знань про міському середовищі.  

Таким чином, можна підсумувати, що інтеграція ГІС-технологій в 

управління міським господарством дозволяє створити універсальну модель, 

призначену для комплексного уявлення об'єкта планування та управління 

міським середовищем, її аналітичного вивчення і моніторингу. Застосування 

ГІС технологій дозволить вирішити ряд завдань, що визначають ефективність і 

обґрунтованість проектних і управлінських рішень. 
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6. СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ. 
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Безпека роботи і нормальні умови експлуатації мостових підіймальних 

кранів в значній мірі залежить від безперервного геодезичного контролю 

геометрії їх конструкцій . При незначній зміні параметрів порушуються умови 

роботи кранів, що нерідко можуть визвати крупні аварійні ситуації. 

Для того, щоб підіймальні крани відповідали технічним вимогам [6] 

передбачені ряд заходів, одним із яких є систематичний геодезичний контроль 

фактичного положення ходових коліс крана. Основою особливістю 

геодезичного контроля є удосконалення методів і підвищення точності 

вимірювань. 

Запропоновані нові технологічні розробки [1, 2, 5], які базуються на 

основі лазерно-дзеркальних систем, були досліджені деякі фактори, які 

безпосередньо впливають на точність вимірювань. 

Оскільки основну формулу для визначення кута нахилу φ [3, 5] можна 

записати у вигляді: 

 

       (1) 

 

де L і l відповідно відстані від джерела світла до пристрою і відлік по 

шкалі пристрою (Рис. 1). 

Тоді точність кута φ буде мати вигляд: 

 

     (2) 

 

Із формули (2) видно, що  в основному залежить від точності лінійних 

вимірювань L і l. 

Для більш детальної оцінки точності розглянемо похибку відхилення 

дзеркала від вертикальної площини. 

На рис. 1 показано, що після відбиття від дзеркала лазерний промінь 

складає на екрані додаткову проекцію яка відповідає куту 2φ΄ і відрізняється від 

основної проекції кута 2φ, тобто відлік l по шкалі буде с похибкою: 
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       (3) 

 

Залежність між 2φ΄ і 2φ можна виразити формулами: 

 

,      . 

 

тоді загальний кут φ буде мати вигляд: 

 

       (4) 

 

Як показали дослідження при кутах переноса і кутах нахилу ходових 

коліс φ=1,5°, а також δ≤2°. Різниця між φ і φ΄ складає ±2΄΄. При відхиленні 

площини дзеркала на більший кут (δ˃2°), використовують формулу (4). 

 

 
 

Рисунок 1 - Дзеркало, яке відхиляється від заданої вертикальної площини на 

кут δ. 

 

Висновки: 

1. При вимірюванні кутів переноса ходових коліс мостових підіймальних 

кранів необхідно виміряти кут відхилення дзеркала. 

2. Така методика має деякі складності при вимірюваннях, тому 

використовують установку таким чином, щоб лазерний промінь і дзеркало 

повинні бути відповідно в горизонтальній і вертикальній площинах. 

3. Це досягається в тому випадку коли коліматором лазерного проміня 

може бути нівелір з компенсатором, наприклад 2Н10КЛ. 
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ВПЛИВ ТЕХНОГЕННИХ ДЕФОРМАЦІЙ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

НА ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
 

В. О. ПЕНЬКОВ  к. т. н., доцент 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова  

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17  

 

Значна кількість міських вулиць і доріг в різних регіонах України 

розташовані на техногенно-деформованих територія. Під впливом різних 

чинників, в тому числі і підземних гірничих робіт, вони часто знаходяться в 

незадовільному експлуатаційному стані, що стає чинником суттєвого 

підвищення рівня забруднюючого впливу на оточуюче середовище.  

Головною проблемою у забезпеченні якісного функціонування таких 

доріг є відсутність методів оцінки впливу підземних гірничих робіт на 

поточний стан доріг, а відтак чітко спланованої стратегії.  

За уявлень, відображених в сучасних нормативних документах, вплив 

техногенних деформацій земної поверхні на дороги  при ПГР  не враховується 

як чинник можливого відчутного впливу на стан вулиць і доріг. 

Метою і задачами досліджень були розробка концептуальної моделі 

можливого впливу техногенних деформацій земної поверхні на оточуюче 

середовище в системі ДТОС- дороги – транспорт – оточуюче середовище, 

визначення можливих напрямків подальших досліджень та їхньої доцільності  

Враховуючи складність міжсистемних зв‘язків у системі ДТОС, та 

відсутність системних досліджень щодо впливу змін просторового положення 

міських вулиць і доріг на оточуюче середовище, оцінка впливу  виконувалась за 

схемою : 

підземні гірничі роботиосідання   рівність   автомобільний 

транспорт зміна умов руху  негативний вплив на оточуюче 

середовище. 

Вплив техногенних деформацій вулиць і доріг на довкілля розділяється на 

посилення негативного впливу самої дороги та посилення негативної дії 

автомобілів. Дія дороги на природне середовище фізична - утворення пилу, 

який адсорбує хімічні елементи, що містяться в повітрі від викиду газів 

транспортними засобами. Негативна дія автомобілів, на довкілля проявляється 

у вигляді викидів відпрацьованих газів і шуму та пилу від зносу покриття доріг. 

Найбільший вплив на пробігові витрати палива, а значить на об‘єм 

викидів забруднюючих атмосферу речовин, мають. швидкість руху автомобіля 

та геометричні елементи плану і поздовжнього профілю автомобільної дороги  

Аналіз попередніх досліджень показав доцільність дослідженя впливу 

зміни просторового положення на оточуюче середовище через зміни рівності та 

ухилів, прийнявши за основу модель: 

 рівність умови руху   зміни швидкості   викиди в атмосферу 

Для визначення зміни рівності S при пологому падінні пластів в 

залежності від гірничотехнічних умов одержано формулу (1). 

                                 (1) 
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де mHk /  - кратність розробки; m- потужність пласта, м; H - глибина 

розробки, м.  

На вугільних родовищах розробка пластів під дорогами допускається при 

k  20 на глибинах H 25 м при куті падіння пластів α ≤ 45°.  

Тоді при k =1 00 - 200, зниження швидкості може досягати 10-2 км/год 

для легкових, та 14-3 км/год для вантажних автомобілів  

Залежність (1) взято за основу при подальшій  розробці моделі 

негативного впливу техногенних деформацій на оточуюче середовище через 

зміни рівності за схемою: 

осідання   рівність  автомобільний транспорт зміна умов 

руху  негативний вплив на оточуюче середовище. 

 При крутому падінні пластів можливе утворення уступів, висотою до 

500мм (в середньому 100мм), кількістю до 30уступів на 1км .  

За таких умов знижується швидкість, її рівномірність, зменшується 

пропускна здатність, що приводить до збільшення об'єму токсичних викидів. 

На ділянках з утворенням уступів відбувається зміна режимів руху та 

зниження середньої швидкості до 10 і 20 км/год. Викид СО збільшується до 

40%, а СН  до 2 - 4 разів. 

Іншим  важливим чинником негативного впливу на оточуюче середовище 

є шум , джерелом якого на автомобільних дорогах є транспортні засоби. 

Дорожніми умовами, які впливають на формування транспортного шуму є 

рівність і шорсткість проїзної частини, розміри й сполучення геометричних 

елементів. В досліджені прийнято  модель : 

Оcідання   Рівність   Швидкість Шум 

Зміна рівня шуму при кратності підробки k =100 – 200 становить 10-5 дБ.  

За рахунок загального зниження рівності рівень шуму збільшується на 3-6 

дБ. 

 В умовах утворення уступів, не дивлячись на зниження швидкості, рівень 

шуму вищий, через різку зміну режимів руху з перемиканням передач.  

Для оцінки  рівню шуму доцільно використання  залежності:  

2.9lg4.8lg3.13lg10  pVNU                   (2) 

де еквU  - еквівалентний рівень шуму; N – інтенсивність руху всіх типів 

транспортних засобів в час пік, авт. /год; V – середня швидкість транспортного 

потоку, км/год;  p – доля вантажного та громадського транспорту в загальному 

потоці транспорту, %. 

Таким чином, розглянуті підходи до оцінки впливу змін просторового 

положення міських вулиць і доріг на оточуюче середовище дозволяють 

спростити і прискорити оцінку можливого його стану за різноманітних умов. 

Врахування впливу техногенних деформацій міських вулиць і доріг сприятиме 

підвищенню точності і надійності оцінок стану оточуючого середовища при 

геоекологічному моніторингу використання земель регіонів та розробці 

ефективних засобів його захисту.  
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Значна кількість міських вулиць і доріг в різних регіонах України 

розташовані на техногенно-деформованих територія. Під впливом різних 

факторів, в тому числі і підземних гірничих робіт, вони часто знаходяться в 

незадовільному експлуатаційному стані, що стає чинником суттєвого 

негативного впливу на умови руху. Головною проблемою у забезпеченні 

якісного функціонування таких доріг є відсутність методів оцінки впливу 

підземних гірничих робіт на поточний стан доріг. Тому необхідне чітке 

розуміння об‘єкту дослідження та використання при вирішенні поставлених 

задач системного підходу та новітніх розробок в науці та техніці. 

Найбільший негативний вплив на дороги покриття доріг чинять уступи у 

вигляді поверхні опукло-угнутої кривизни [1-2].  

Дослідження були спрямовані на одержання залежностей для оцінювання 

впливу проявів локальної кривизни (уступів) на параметри геометричних 

елементів на експлуатаційні показники  доріг та умови руху. 

Для опису профілів уступів на дорогах нами запропоновано   

                
4222

max /)2( LxLxhh iii                                               (1) 

де ih - висота уступу в довільній точці; maxh - максимальна висота уступу; 

ix - відстань від початку уступу до поточної точки; 

L - довжина уступу вхрест простягання пластів;. 

Рівень впливу уступів на дороги пропонується оцінювати відношенням 

площі деформованої ділянки dS до площі 0S  1км дороги :  

                                  кмSSSU dd
1// 0                                     (2) 

Площа ділянки дороги в межах  уступу: 

                                  sin/BLySy   ,                                      (3) 

де В – ширина проїзджої частини автомобільної дороги,м 

yL – довжина уступу,м; 
  – кут між титульним напрямком дороги та 

напрямком осі уступу. 

Таким чином. при зміні кута 
 від 0° до 

 360°, площа ділянки взаємодії 

з одним уступом може збільшуватись у кілька разів.  

За результатами досліджень встановлено, що уступи утворюються 

приблизно паралельно між собою і виходами пластів. при середній відстані між 

осями уступів  30yD м. 

Кілька послідовних уступів на ділянці дороги, розглядається як «пачка 

уступів» з  кількістю уступів pN  на 1км дороги.  
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                               sin/)/(1000 yyp LDN   м ,  

Площа ділянки з уступами  

                             )/(1000 yyydy LSBLS   

У таблиці 1 наведено параметри впливу уступів на ділянці дороги 1км  

 

 Таблиця 1 –  Параметри впливу уступів  на 1км дороги  

Кут 
    

90 

 

60 

 

30 

 

20 10 5 0 

Кількість уступів на 1 км 29 

 

24 

 

14 

 

10 5 3 1 

Площа взаємодії, м
2
 30 

 

35 

 

60 

 

88 176 345 5000 

На 1км дороги ,% 0 .5 0.6 1.0 8.0 2.9 5.7 83.3 

 

При середніх 0.5yL м, 30yD м  одержані залежності для оцінки 

впливу  

 

                              (4) 

 

                                    В
B

Sdy 143
35

5000



 , м

2
                                     (5) 

При визначенні протяжності зони впливу  уступів  Lzv  на автомобіль 

прийнято допущення, що уступ впливає на автомобіль з моменту попадання на 

уступ першого переднього колеса  до сходу з нього останнього заднього колеса.  

                                   sin/)cos(  bLLzv y  

де bK  – колісна база автомобіля, м , b  – ширина автомобілю, м. 

Так, при середніх 0.5yL м, 30yD м  та 
 30 , протяжність зони 

впливу  уступів   на автомобіль   5.13zvL м 

Таким чином, одержані залежності  дають можливість оцінити умови 

руху  автомобілів при наявності техногенних деформацій  доріг нерівностей -

уступів (одиночних та пачки), розробити заходи щодо їхнього негативного 

впливу. У діяльності дорожньо-експлуатаційних організацій можливо 

обгрунтовано  визначити збитки  через додаткові витрати  на усунення уступів і 

тим сприяти підвищенню якісного стану доріг. 
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Масштабна розробка родовищ корисних копалин пов'язана з потужним 

техногенним впливом на масив гірських порід. Тривалі терміни експлуатації 

родовищ, великі обсяги видобутих порід, концентрація видобутку на 

обмежених територіях сприяють виникненню поряд з природними 

геомеханічними процесами , наведених геомеханічних процесів, викликаних 

техногенною діяльністю людини. 

 В реальних умовах на більшій частині територій, з великим техногенним 

навантаженням, підземні гірничі роботи як правило, виконуються багаторазово 

і за умов складної тектонічної, структурної і літологічної взаємодії.  

Аналіз техногенних деформацій великих забудованих територій показує, 

що за умов значного техногенного навантаження територій одним з актуальних 

завдань, є моніторинг розвитку техногенного впливу на міські вулиці і дороги . 

Моніторинг міських вулиць і доріг (ММД) на техногенно -деформованих 

територіях є системою заходів зі спостереження за станом міських вулиць і 

доріг для своєчасного попередження і усунення наслідків негативних 

техногенних процесів в міському середовищі.  До нього відносять систематичні 

спостереження за всіма процесами  на вулицях і дорогах, які впливають на їх 

якісні  та вартісні характеристики. 

Дані моніторингу міських вулиць і доріг враховуються при проведенні 

заходів щодо раціонального використання вулично-дорожньої мережі. 

Особливість ММД визначається функціональним призначенням обєктів, 

високими вимогами до точності визначення їх меж і площ, більшими 

масштабами картографування результатів моніторингу, різноманітним 

наповненням території об'єктами нерухомості. 

За спрямуванням показники ММД призначені для збору інформації про 

фактичне використанні вулиць і доріг, виявлення порушень просторового 

положення, порушення земельного законодавства України. 

У містах земля повинна розглядатися не тільки як площина, а й як сума 

деяких підземних і надземних територій. Тому, що  тут незрівнянно вищий 

ступінь техногенного та антропогенного впливу. В системному підході місто 

розгдядаєтьсч  як  складна система, об'єкт управління, тому кінцевою метою 

моніторингу вулиць і доріг є збір і постійна актуалізація інформації для 

прийняття управлінських рішень. Вплив на об'єкт управління здійснюється за 

допомогою зворотного зв'язку, через відповідні служби.  

Техногенні деформації земної поверхні у містах мають динамічний 

характер, змінюючись у міру розвитку підземних гірничих робіт, 
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територіального розвитку міста, насичення території різними функціями, зміни 

їх параметрів. Дані ММД можуть використовуватися самостійно для різних 

цілей управління міськими територіями, а в сукупності з економічною, 

екологічною оцінкою давати комплексну картину реального стану  цінності 

міської території та інфраструктури. 

 У переліку чинників, щодо містобудівної цінності території 

враховуються техногенні зміни просторового положення. Ці фактори важливі, 

як фіксація певного стану підсистем міської території і міського середовища, 

Вони дозволяють пояснити найбільш раціональні способи освоєння міського 

середовища, як складові безпосередньої цінності конкретних ділянок міської 

території. Разом з тим, для різних ділянок міста це має різну значимість.  

Тому для проведення оцінки вибираються конкретні елементи, по них 

збирається інформація і за наявністю цих елементів та їхніх характеристиках 

виконується оцінка. 

Кожен з виділених типів ділянок за своїми характеристиками вимагає 

прийняття спеціальних інженерних заходів щодо зниження негативного впливу 

техногенних факторів в процесі експлуатації будівель і споруд, що 

відображається у відповідних витратах. 

Специфіка міських земель обумовлена високою просторовою 

концентрацією об'єктів нерухомості, високим ступенем антропогенного і 

техногенного впливу системною взаємозалежністю стану земельних ділянок 

один від одного. Аналіз підходів до оцінки стану міських вулиць і доріг 

показав, що основні аспекти: містобудівний, будівельний, правовий,  

екологічний  у різній  мірі враховуються при містобудівному проектуванні Для 

оцінки сумарного впливу просторових зміщень земної поверхні та розвитку 

техногенних деформацій може здійснюватись покомпонентна оцінка. При 

цьому в більшості випадків виявляється локальний шкідливий вплив від 

конкретного техногенного об'єкту, але не забезпечується системий підхід в 

дослідженні і аналізі обстановки на всій території. Сформовані методичні 

підходи до збору та узагальнення інформації часто не дозволяють відтворити 

цілісну картину стану території. Інформація про техногенні деформації  

окремих обєктів розглядається ізольовано, інформація про джерела 

техногенних деформацій погано узгоджена з інформацією про рівні їхнього 

негативного впливу. 

Використання ГІС дозволяє обробити просторово координовану 

інформацію, побудувати комп'ютерну модель реальних поверхонь осідань 

земної поверхні ηi (x, y.).  

Застосування засобів ГІС дозволяє виділити ділянки, для яких характерна 

просторова повторюваність проявів деформаційних процесів , їхню 

інтенсивність з необхідним інтервалом спостережень і дозволяє виявити 

деформації земної поверхні після припинення гірничо-добувних робіт.   

Аналіз отриманих результатів дозволяє виявити закономірності розвитку 

сучасних деформаційних процесів, вивчити динаміку, виявити основні 

тенденції розвитку техногенних деформацій. 
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7. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАЛИХ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ ТА 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ. 
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Організація сталого землекористування полягає в розробленні таких 

моделей системи землеволодінь і землекористувань, які б забезпечили економічно 

ефективне та економічно безпечне використання землі людиною і забезпечення її 

потреб у майбутньому. Ці потреби різноманітні: починаючи від продуктів 

харчування і закінчуючи місцем проживання, від територій, де може жити і 

виживати людина, до територій для збереження рослинного і тваринного світу [1]. 

Першочергове завдання землевпорядного проектування - визначити, який 

вид діяльності, де і коли має застосовуватися. Наявність кількох потенційних 

користувачів і користувань е основною причиною необхідності досягти 

оптимального використання землі. Багато країн світу мають обґрунтовану 

державну політику, програми і плани землекористування. Згідно з такою 

політикою і програмами майбутні землекористування згруповані й розміщені 

на певних територіях відповідно до типів землекористування. Беруть до уваги і 

такі умови, як інтенсивність певного типу землекористування (сільське 

господарство) або розміри і типи забудов (нові міста, індустріальні території, 

інфраструктура). 

Проблеми, які постають у світі через технологічний та економічний 

розвиток, створюють реальну загрозу для майбутнього стану земельних ресурсів, 

тому в їх використанні потрібно ґрунтуватися на концепції сталого розвитку. 

Важливість аналізу потенційних і наявних впливів політики та її 

пропозицій і необхідність забезпечення точною інформацією тих осіб, які 

ухвалюють рішення, потребує такої системи, яка може бути інтегрованою у 

процес землевпорядного проектування. Тому визначення і аналіз впливів на 

довкілля можна вважати елементом підготовки до землевпорядного 

проектування сталого землекористування. 

Оцінювання змісту розвитку сталого землекористування полягає в тому, 

щоб визначити впливи і конфлікти політики на цей процес та подати 

альтернативні пропозиції. 

Науково обґрунтована стратегія просторового розвитку е важливою 

частиною організації сталого землекористування в межах сталого розвитку, що 

враховує, зокрема, необхідність зменшення рівня викидів діоксиду вуглецю, 

інші екологічні цілі, водночас зважаючи на соціально-економічні вимоги та 

потреби суспільства. 

Організація сталого землекористування має об'єднувати поняття сталості 

у політиці та практичному застосуванні, а саме землевпорядному проектуванні, 
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вирішенні та розміщенні різних типів землекористування і проектуванні 

поліпшення його просторових і фізичних умов.  

Проектування сталого землекористування – це інструмент розв'язання 

питань політики землекористування, використання цієї політики для 

правильного проектування різних типів землекористування і поліпшення його 

просторових та фізичних умов з метою оптимального використання і охорони 

природних ресурсів (упродовж тривалого періоду), враховуючи потреби і 

бажання сучасного і майбутніх поколінь [2]. 

Сталий розвиток є багатогранною концепцією, що охоплює екологічні, 

економічні, соціальні, демографічні та інші аспекти суспільства. Такий 

розвиток відповідає потребам сучасних поколінь і не повинен лишати 

можливості майбутніх поколінь отримати в користування незруйнований 

екологічний потенціал і відповідне йому навколишнє середовище. Запобігання 

негативним явищам є найефективнішим і найбільш економічним засобом 

досягнення екологічно виправданого, збалансованого розвитку [3]. 

В основу сталого розвитку необхідно покласти таку модель, 

землекористування зі співвідношенням угідь в якій  би простежувався баланс 

або рівновага між використанням та відтворенням земельних ресурсів. 

Формування землекористувань у сучасних умовах обумовлено кількістю 

укладених договорів, територіальним розміщенням земельних ділянок (паїв) та 

їх площею. Окремі агро об‘єднання та підприємства мають надвеликі площі 

землі, що не зіставні з оптимальними розмірами сільськогосподарських 

підприємств. Вони розташовані в межах територій багатьох сільських громад і 

навіть сільських адміністративних районів, не пов'язують свою діяльність зі 

соціальною сферою сільських територій, не беруть участі у формуванні 

місцевих бюджетів. Кожне з вказаних підприємств не має проектів 

землеустрою щодо створення (організації) своїх землекористувань. 

Чинне земельне законодавство передбачає, що землеустрій проводиться в 

обов'язковому порядку, а його об'єктами є «території землеволодінь та 

землекористувань чи окремі земельні ділянки» [4]. Організація землеволодінь та 

землекористувань передбачена у складі проектів землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. 

Межі землекористування повинні збігатися з межами територіальних 

громад сіл і селищ, а їх розміри встановлюватися з урахуванням оптимальних 

розмірів сільськогосподарських підприємств, що рекомендовані для основних 

природно-сільськогосподарських регіонів країни. Функціонування вказаних 

підприємств повинно взаємо пов‘язуватися з інтересами територіальних 

громад, що дасть змогу припинити «вимирання» сіл, зберегти уклад сільських 

територій. 
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Один із основних принципів земельного законодавства забезпечення 

раціонального використання та охорони земель [2]. Також у Законі України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» зазначено, що 

невід‘ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку України є 

раціональне використання природних ресурсів [4]. Тобто, в контексті концепції 

сталого розвитку економічна, екологічна на соціальна складова повинні 

забезпечувати раціональне використання земельних ресурсів. 

Охорона навколишнього середовища, раціональне використання 

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки - невід'ємна умова 

усталеного економічного й соціального розвитку України як суверенної 

держави. 

Оскільки земля є одним із основних компонентів навколишнього 

природного середовища, то охорона довкілля одночасно охоплює і охорону та 

раціональне використання землі. 

Важливе значення має конституційне положення про те, що земля, будучи 

основним національним багатством, перебуває під особливою охороною 

держави. Це в першу чергу, стосується земель сільськогосподарського 

призначення, оскільки ці землі є найціннішими, еталонними грунтами, які 

становлять майже 70% території держави. Вони є основним та незамінним 

засобом виробництва сільськогосподарської продукції і безпосередньо 

підпорядковані принципу раціонального їх використання й охорони [1]. 

Положення Конституції знайшло своє відображення та деталізацію в Земельном 

кодексі України (ст. 1) та в інших актах земельного законодавства. Так, ст. 5 

Земельного Кодексу України передбачено, що земельне законодавство базується 

на таких принципах, як забезпечення раціонального використання і охорони 

земель, та пріоритетності вимог екологічної безпеки [2,3]. 

Основним природно-ресурсним потенціалом України є її земельні 

ресурси, зокрема сільськогосподарські угіддя, що становлять близько 71% 

загальної площі. До проведення земельної реформи цей значний потенціал 

перебував у користуванні сільськогосподарських підприємств 

агропромислового комплексу, підсобних сільськогосподарських підприємств, 
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науково-дослідних та інших установ і використовувався як основний засіб 

виробництва і як просторовий базис організації виробництва. 

Організація території кожного сільськогосподарського підприємства 

визначалася проектами внутрігосподарського землеустрою, в яких на науковій 

основі формувалися типи та види сівозмін, передбачалося розміщення об‘єктів 

інфраструктури, визначалися заходи з охорони земель, їх раціонального 

використання і підвищення продуктивності ґрунтів тощо. 

За час реформування земельних відносин, яке відбулося протягом 1991–

2010 років, роботи із землеустрою майже не проводилися. За цей час в основному 

виконувалися земельно-кадастрові роботи щодо оформлення права власності і 

встановлення меж земельних ділянок для власників землі таі землекористувачів, 

здебільшого це стосувалося земель сільськогосподарського призначення. 

Такий перебіг справи значною мірою вплинув на розміри та сталість 

землекористувань сільськогосподарських підприємств, у результаті чого 

порушено й знищено сівозміни, що стало причиною нераціонального і 

неефективного використання земель та їх охорони. Недотримання заходів 

охорони земель, збільшення антропогенного негативного впливу на 

сільськогосподарські землі, скорочення обсягів меліоративних, 

культуртехнічних робіт, порушення системи землеробства призвели до 

погіршення якості земель, тобто до зниження родючості ґрунтів – їх 

виснаження, засолення, заболочення, а також до активізації ерозійних та інших 

негативних процесів. 

Нині відбувається становлення агроформувань нового типу, заснованих 

на різних формах власності на землю, зокрема й на орендних відносинах. 

Зауважимо, що більшість із них здійснює свою діяльність за відсутності не 

тільки проектів землеустрою, які б обґрунтовували організацію території, вони 

навіть не мають юридично сформованих і технічно оформлених землеволодінь 

та землекористувань і планово-картографічних матеріалів. Використання 

земельних ділянок і розміщення на них сільськогосподарських культур 

здійснюється переважно за кон‘юнктурою ринку та за відсутності заходів, які б 

мали забезпечувати охорону земель і відтворення родючості ґрунтів. Тому в 

період трансформації земельних відносин особлива роль відводиться 

землеустрою, під час якого визначаються нові методи та підходи до 

формування та організації територій новостворених землеволодінь і 

землекористувань сільськогосподарських підприємств. 

Унаслідок екстенсивного розвитку сільського господарства, водних і 

хімічних меліорацій відбувається інтенсивний розвиток ерозійних процесів, 

ущільнення орного шару ґрунту, зниження його родючості, ослаблення 

стійкості природних ландшафтів України. 
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Сучасне використання земельних ресурсів України не відповідає вимогам 

раціонального природокористування. Порушено екологічно допустимі 

співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових і водних 

територій, що негативно впливає на стійкість агроландшафту. Деградація 

ґрунтового покриву досягла загрозливих темпів, і провідна роль тут належить 

ерозійним процесам. 

Інтенсифікація землеробства, збільшення техногенного навантаження на 

земельні ресурси, безконтрольне застосування засобів хімізації в умовах 

низької технологічної культури призводять до прискорення деградації ґрунтів, 

зниження їхньої родючості. При цьому забезпеченість земельними ресурсами 

основних виробничих галузей та невиробничої сфери економіки у 5-6 разів 

вище ніж у розвинених країн Європи. Тільки 8% території України перебуває 

нині у природному стані (болота, озера, гірські масиви, покриті та не покриті 

лісом). Щорічно площа еродованих земель зростає на 70–80 тис. га. Щорічні 

збитки від ерозії становлять сотні мільйонів гривень [1]. 

Напрями сталого землекористування як складові принципів сталого 

розвитку суспільства в цілому досі повністю не сформовані, а тому в умовах 

реформування земельних відносин необхідно чітко дотримуватися таких 

стратегічних засад, як: системний підхід до раціоналізації землеволодіння та 

землекористування; охорона земель; усунення та упередження негативних 

наслідків деградації земель; забезпечення соціально - економічних інтересів 

суб‘єктів земельних відносин; гармонізація інституціональної бази з 

екологічною складовою використання земель [2]. 

Сталий розвиток передбачає взаємне узгодження екологічних, 

економічних і соціальних чинників розвитку. Екологічні чинники - це стан 

земельних ресурсів та інших складових навколишнього середовища. 

Економічні чинники - це продуктивність і економічна ефективність 

землекористування. А соціальні - рівень соціального розвитку сільської 

місцевості та демографічна ситуація. Виходячи з цього, а також враховуючи 

перехід сільського господарства на форми господарювання, що ґрунтуються на 

приватній власності на землю, виникає потреба детального вивчення проблеми 

сталого розвитку землекористування у сільському господарстві України та, 

зокрема, Харківського регіону. 
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Суть сталого землекористування полягає у збалансуванні екологічних, 

економічний і соціальних цілей на основі врахування властивостей земель, їх 

цінності та особливостей використання на певній території. Основними 

орієнтирами сталого землекористування мають бути: дотримання балансу між 

охороною, збереженням і розвитком землекористування; використання землі в 

умовах сталості розвитку суспільства; реалізація інтегрованих урядових дій у 

сфері земельних відносин, пов‘язаних із приватно-державним партнерством, 

міжнародним співробітництвом; визначення повноважень та обов‘язків 

суб‘єктів земельних відносин, запобігання та вирішення земельних конфліктів. 

У методичному підході положення еколого-економічної моделі сталого 

розвитку землекористування України на середньострокову перспективу 

обґрунтовуються застосуванням класифікаційних підходів, згідно з якими землі 

поділяються на: придатні для сільськогосподарського використання та 

непридатні для сільськогосподарського використання. 

Виходячи з цього, важливим елементом повинно стати поліпшення 

структури землекористування на основі об'єктивної характеристики екологічної 

ситуації. Практика ставлення до земельного фонду, що вже склалася, не завжди 

достатньо екологічно обґрунтована.  

На нашу думку, стабільний розвиток та ефективне функціонування АПК 

можливі за рахунок екологічної оптимізації земельних ресурсів. Це, 

насамперед, встановлення екологічно доцільних і економічно вигідних 

співвідношень між різними видами сільськогосподарських угідь,  в зменшенні 

питомої ваги орних земель, і відповідно, збільшенні площі кормових угідь, 

лісових насаджень та інших екологостабілізуючих угідь. Одним із основних 

заходів є консервація деградованих орних земель, суть якої полягає у створенні 

умов для відновлення родючості ґрунтів. 

Стале землекористування - використання земель, що визначається 

тривалим користуванням земельною ділянкою без зміни її цільового 

призначення, погіршення її якісних характеристик та забезпечує оптимальні 

параметри екологічних і соціально-економічних функцій територій [3]. 

В сучасних умовах обмеженого ресурсного забезпечення потрібно йти 

шляхом екологізації землекористування, адаптації технологічних процесів до 

конкретних соціально-економічних факторів. А це потребує удосконалення 

структури земельного фонду в бік збільшення частки лісів, лісо вкритих площ, у 

тому числі розширення природоохоронних угідь за рахунок зменшення питомої 

ваги сільськогосподарських угідь. 

Одним із основних напрямів сталого розвитку землекористування 

Харківської області та усіх регіонів України в цілому, повинно бути екологічне 

управління, тобто впровадження науково-обгрунтованих систем контролю за 

раціональним веденням господарства.  

 
1. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.: А. Садовенко, Л. 
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2.  Хвесик М. А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних 

викликів / М. А. Хвесик, В. А. Голян. – К.: Кондор, 2007. – 480 с. 50  



 

91 

 

3.Про землеустрій: Закон від 22.05.2003 № 858-ІУ Редакція від 27.06.2015 

[Електронний ресурс] // [Офіційний сайт Верховної Ради України].  

 

 

 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 

Н. В. МОКЄРОВА, старший викладач кафедри землевпорядного проектування  

Харківський національний аграрний університет імені В.В Докучаєва 

62483, учбове містечко ХНАУ, п/в "Комуніст-1",, с-ще Докучаєвське, Харківський район, 

Харківська область 

 

В сучасних умовах проблема організації сталого сільськогосподарського 

землекористування потребує системної реалізації землевпорядних заходів, що 

дасть змогу прийняти оптимальне управлінське рішення з раціонального 

використання і охорони земель сільськогосподарського призначення. 

Стале використання земель сільськогосподарського призначення 

розкривається через систему соціально-економічних та природноекологічних 

чинників. Упущення хоч одного із них спричинить розбалансування та 

порушення розвитку сільських територій. Базисом урахування усієї сукупності 

чинників є системний аналіз, завдяки якому можливе їх визначення та 

розкриття усіх ймовірних взаємозв‘язків. Лише за таких умов вбачається 

можливим розроблення стратегічних рішень щодо виконання завдань, 

пов‘язаних зі сталим використанням земель сільськогосподарського 

призначення. Базуючись на постулатах теорії сталого розвитку, наукових 

підходах у сфері землеустрою, правових документах та дослідженнях вчених, 

землевпорядне забезпечення сталого використання земель 

сільськогосподарського призначення можна визначити як систему елементів 

землевпорядного процесу управління землями сільськогосподарського 

призначення, які реалізуються у вигляді соціально-економічних та екологічних 

інструментів і технологій впливу на умови раціональної організації території та 

регулювання земельних відносин у сільському господарстві, що забезпечують 

формування сталого землекористування з метою оптимізації параметрів 

екологічних і соціальноекономічних функцій сільських територій. Щодо 

землевпорядного процесу, то під ним слід розуміти сукупність реальних дій 

суб‘єктів землевпорядних процесуальних правовідносин [1].  

Завдання землеустрою повинні бути підкріплені актуальним новітнім 

науково-методичним забезпеченням та виразним і прозорим фінансуванням.  

Виконання поставлених завдань забезпечується землевпорядними 

заходами, які передбачають [2]: розробку схем землеустрою і 

технікоекономічні обґрунтування використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць в частині сільського господарства; 

розробку проектів землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв); розробку проектів міжгосподарського землеустрою; розробку проектів, 

що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
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впорядкування угідь; розробку робочих проектів з рекультивації земель, 

земельних контурів, захист ґрунтів від ерозії та інших шкідливих впливів, 

збереження і підвищення родючості ґрунтів та інших корисних властивостей 

земель, а також інших проектів щодо охорони і поліпшення земель. Загалом, 

системна реалізація землевпорядних заходів значною мірою підвищує 

природно-ресурсний і економічний потенціал аграрної галузі, що в подальшому 

відіб‘ється на підвищенні її конкурентоспроможності.  

Попри значну наукову опрацьованість питань раціонального та 

екологічно безпечного землекористування, проблема ефективної системи 

землевпорядкування потребує теоретико-методологічних засад її забезпечення, 

оскільки для виконання кожного конкретного завдання необхідним є 

застосування певного методу чи підходу.  

Будь-який елемент механізму реалізації моделі землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення має виконнання конкретні функції, що відповідають за вирішення 

конкретних завдань цього процесу. Об‘єктом управління у цьому аспекті є 

відповідний вид господарювання, тобто певний процес, що передбачає низку 

взаємозалежних операцій, які визначають використання ресурсів та отримують 

певні ефекти. Робота визначених складових реалізується завдяки загальній 

організаційній структурі, яка надає змогу виконати відповідні функціональні 

завдання у розрізі кожної конкретної складової. Перспективу застосування 

процеснофункціонального підходу обумовлено і землевпорядним 

забезпеченням сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення як системним поняттям, у межах якого можливо вирізнення 

певних функціональних груп, кожна з яких розкриває відповідний вектор 

роботи системи, а саме: ідеологічний, емпіричний, динамічний, інформативний, 

інструментальний, результативний тощо. Розподіл системи землевпорядного 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 

призначення на компоненти сприяє деталізації загальної мети (зважаючи на 

застосування системного підходу) у розрізі функціональних складових у межах 

відповідних завдань [3].  

Нерегульовані ринкові відносини спричинили руйнацію економічної 

системи та занепаду інфраструктурного забезпечення на селі.  

Існуюча на сьогодні система землеустрою потребує поліпшення та 

удосконалення землевпорядного забезпечення землекористування. Доцільним 

було б розроблення у межах державної економічної програми розвитку 

сільських територій відповідної стратегії, спрямованої на розв‘язання проблем 

сталого територіального розвитку, та розвиненого ринку земель за системного 

поєднання із вимогами збалансованого землекористування. Ефективний 

розвиток системи землевпорядкування сталого землекористування в Україні 

має базуватися на прориві у державній політиці у сфері земельних відносин, де 

слід візуалізувати розширення функцій держави щодо проекної та 

організаційної діяльності.  
 



 

93 

 

1. Третяк А.М. Парадигма розвитку сучасної теорії землеустрою в Україні // 

Землевпорядний вісник. № 9. 2016. С. 20–23 

2. Економіка управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та 

кадастрового механізмів: монографія / [І.В. Кошкалда та ін.; за ред. І.В. Кошкалди]; Харків. 

нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: Вид-во Іванченка І.С., 2016. 254 с. 

3.Stupen M. Development of land planning of especially valuable lands in agriculture // 

MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2017, Vol. 19. No. 1. Р. 

49–54 

 

 

 

ЩОДО ПИТАННЯ ЗМІНИ МЕЖ АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 
 

М. О. ПІЛІЧЕВА, к.т.н.,  

Є. С. БУГАЙЧУК, студент 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17  

E-mail: maryna.pilicheva@gmail.com, bug.liza@gmail.com 

 

Адміністративно-територіальний устрій (АТУ) України являє собою 

обумовлену географічними, історичними, соціальними, економічними, 

культурними та іншими факторами внутрішню територіальну організацію 

держави з розмежуванням її території на адміністративно-територіальні 

одиниці, які представляють собою компактну частину території України з 

визначеними межами і є просторовою основою для організації та діяльності 

органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування. Нормативно 

система АТУ закріплена Конституцією України, і повинна регулюватися 

спеціальним законом. Натомість використовуються ще нормативно-правові 

акти радянських часів. Для усунення цих недоліків уряд запропонував 

Законопроект «Про засади адміністративно-територіального устрою України» 

[1], який визначає основні засади утворення, ліквідації, встановлення і зміни 

меж адміністративно-територіальних одиниць. 

Сьогодні поштовхом до встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальних одиниць, зокрема населених пунктів, стало створення 

об‘єднаних територіальних громад (ОТГ) згідно Закону України «Про 

добровільне об‘єднання територіальних громад» [2], адже встановлені межі 

ОТГ розподіляють повноваження органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади та створюють належні умови для самостійного вирішення 

органами місцевого самоврядування питань пов‘язаних з землею ОТГ. 

При встановленні або зміні меж адміністративно-територіальних одиниць 

слід керуються нормами ст. 173-175 Земельного кодексу України [3] та ст. 46 

Закону України «Про землеустрій» [4]. При цьому розробляється відповідний 

проект землеустрою. 

Основою для розробки проекту землеустрою щодо зміни меж 

адміністративно-територіальних утворень є містобудівна документація. Для 

населеного пункту, зокрема, використовується генеральний план, який 



 

94 

 

обґрунтовує довгострокову стратегію планування та забудови території 

населеного пункту та вносить корективи щодо його меж.  

Замовником проекту є відповідні органи місцевого самоврядування. 

Складовими проекту землеустрою щодо зміни меж адміністративно-

територіальних одиниць є [4]: 

1) рішення про розроблення проекту; 

2) посвідчені в установленому порядку копії генерального плану 

населеного пункту, рішень про його затвердження; 

3) викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного 

обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної 

одиниці; 

4) викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих 

(за їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці; 

5) експлікація земель в існуючих (за їх наявності) та проектних межах 

адміністративно-територіальної одиниці; 

6) опис меж адміністративно-територіальних одиниць; 

7) матеріали погодження проекту; 

8) матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в 

натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок. 

Складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни 

меж населеного пункту є перелік земельних ділянок державної власності (із 

зазначенням їх кадастрових номерів, місцезнаходження, площі та цільового 

призначення), які переходять у комунальну власність відповідної 

територіальної громади. 

Розроблений проект погоджується замовником, відповідними відділом 

Держгеокадастру та державною адміністрацією, сектором містобудування, 

архітектури та будівництва. Проводиться обов‘язкова державна експертиза. 

Відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних 

одиниць вносяться до Державного земельного кадастру з використанням файлу 

обміну кадастровою інформацією, в результаті чого безоплатно видається витяг. 

Завершальним етапом робіт із встановлення (зміни) меж є встановлення 

межових знаків на місцевості. 

Отже, сьогодні основним стимулом до зміни меж адміністративно-

територіальних одиниць є прагнення місцевих органів влади розширити свою 

територію з метою розширення власних управлінських повноважень, а також 

створення умов для сталого розвитку територій. 
 

1. Проект Закону Про засади адміністративно-територіального устрою України. URL: 

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67986 (дата звернення: 27.02.2020 р.). 

2. Про добровільне об‘єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 

р. № 157-VIII. Дата оновлення: 20.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 

(дата звернення: 27.02.2020 р.). 

3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Дата оновлення: 21.02.2020. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 27.02.2020 р.). 

4. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV. Дата оновлення: 

16.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15 (дата звернення: 27.02.2020 р.). 

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67986
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15


 

95 

 

THE INFLUENCE OF INVESTMENT AND ENVIRONMENTAL FACTORS 

ON THE TERRITORIAL DEVELOPMENT OF LAND USE IN THE 

REGIONS 

 
MAMONOV KOSTIANTYN

1
, doctor of economics, professor 

FROLOV VYACHESLAV
1 

KONDRATYUK IVAN
2 

 1
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 

17, Marshal Bazhanov Street, Kharkiv, 61002 
2 Territory Planning Institute LLC, Ukraine 

 

In modern conditions, where the level of turbulence is growing, the influence 

of internal and external factors, ensuring the territorial development of land use at the 

regional level is of particular importance. In this context, focuses on the factors of 

investment attractiveness and environmental safety. 

It should be noted that the territorial development of the use of land in the 

region is determined by taking into account the multidimensionality and 

characteristics of territorial development, the directions of changes in spatial, urban, 

investment and environmental factors, which made it possible to form a theoretical 

and methodological platform based on the application of a systematic approach, 

develop a conceptual scheme and highlight the dominant directions for solution 

problems of improving land use efficiency for regional development , Identify 

problematic aspects, taking place in the sphere of land relations, consolidate the 

positive trends of the existing approaches and develop a comprehensive toolkit 

implementing modern methods and models. 

As a result of the study, it was found that in the system of territorial 

development of land use in the regions, the investment component has a low level of 

impact, there are no ways to systematically implement investment projects in the 

areas of: valuation; use of funds, property and property rights; intellectual; 

stakeholders; innovative; territorial development of regions; attracting foreign 

investment in land relations in the regions; public-private partnerships; 

implementation of investment activities in the field of land use in the region by 

domestic investors; the formation of special economic zones to ensure investment in 

the use of land of the regions; ensuring a special regime of innovative activity of 

technology parks in the use of land of the regions; implementation of investment 

projects in the use of land of the regions on the principle of "single window". It 

should be noted that the highest values of the integral investment indicator were 

characterized by the regions: Vinniczkij, Zhitomirskij, Kropivniczkij, Luganskij, 

Poltavskij, Ternopol`skij, Khersonskij, Chernigovskij. Low values of the integral 

investment indicator are presented in the regions: Voly`nskij, Dnepropetrovskij, 

Zaporozhskij, Kievskij, L`vovskij, Nikolaevskij, Sumskoj, Khmel`niczkij, 

Cherkasskij, Chernoveczkij. 

Compared with the investment areas of the territorial development of land use 

in the regions, the importance of environmental integrated factors is increasing. This 

is due to the fact that in recent years, given the current trends in regional 
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development, special attention is paid to environmental areas, in particular: ensuring 

environmental development; waste management, rationing and accounting; ways to 

reduce or prevent waste generation; alerts about threat or emergencies; information 

on the occurrence and prevention of emergency situations; sheltering the population 

in protective structures of civil protection; implementation of evacuation measures ; 

engineering protection of territories ; radiation and chemical protection of the 

population and territories̆ ; medical protection, ensuring sanitary and epidemic well-

being of the population; biological protection of the population, animals and plants; 

psychological protection of the population; technological safety; fire safety. 

The most actively implemented environmental directions to ensure the 

territorial development of land use in the regions: Vinniczkij, Voly`nskij, 

Dnepropetrovskij, Ivano-Frankovskij, L`vovskij, Poltavskij, Khar`kovskij, 

Chernigovskij. The lowest rates of implementation of environmental trends were 

determined by the regions: Doneczkij, Zhitomirskij, Zakarpatskij, Zaporozhskij, 

Kievskij, Kropivniczkij, Luganskij, Nikolaevskij, Odesskij, Khar`kovskij, Sumskoj, 

Ternopol`skij, Khmel`niczkij, Cherkasskij, Chernoveczkij. 

Thus, the study determined the importance of investment and environmental 

factors in the system of territorial development of land use in the regions. Along with 

this, investment factors are characterized by a low impact on the territorial 

development of land use in the regions. Environmental factors are growing in 

importance, however, to increase the efficiency of land use and ensure the territorial 

development of the regions, it is necessary to develop measures to increase 

investment attractiveness and environmental safety. 
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Інженерні мережі та інженерні комунікації як складова частина підземної 

нерухомості - це сукупність об'єктів, що забезпечують діяльність населення, 

побутових та багатьох промислових підприємств, а саме електроенергію, тепло, 

газ, воду та стічні води:  

- внутрішні та зовнішні системи водопостачання та каналізації;  

- системи газопостачання;  

- системи електропостачання (лінії електропередач, трансформаторні та 

тягові підстанції);  

- системи зовнішнього освітлення (вулиці, дороги, вітрини магазинів, 

стенди та пов'язані з ними лінії електропередач напругою 10 кВ і нижче);  

- системи зовнішнього електропостачання (міські теплові);  

- внутрішні системи теплопостачання (гаряче водопостачання та опалення 

будівель і споруд);  

- вентиляція і кондиціонування повітря (проектування житлових і 

громадських будівель і споруд).  

В сучасних умовах стан інженерних комунікацій є суттєвою проблемою 

як для системи житлово-комунального господарства, так і для будівельного 

комплексу в загальній системі використання земель регіонів. Більшість мереж 

мають значний знос, що призводить до аварій і це не дозволяє збільшити 

навантаження на них. В цих умовах необхідно вирішити питання моніторингу 

стану існуючих, будівництва нових і реконструкції існуючих об‘єктів підземної 

нерухомості. 

За даними проведеного аналізу стану та особливостей використання 

існуючої підземної інфраструктури, доведено її значущість для вирішення 

проблемних аспектів розвитку міст та регіонів.  

У той же час питання системного використання представленої 

нерухомості у вітчизняній практиці функціонування міст не вирішені. Відсутні 

єдині стандарти, кадастр підземної нерухомості, інформаційна база, що 

дозволяє здійснювати комплексне будівництво з урахуванням підземної 

інфраструктури. Крім того, нестача коштів призводить до зниження технічної 

готовності або, в цілому, до занепаду підземної нерухомості, що забезпечує 

функціонування міст та регіонів. В таких умовах особливого значення набуває 

систематизація теоретико-методологічних підходів і виявлення особливостей 

використання підземної нерухомості в сучасних умовах. 
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