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Області перетинів науково-практичних діяльностей у сферах 

геодезії, землеустрою та кадастру в Україні 

Дослідження нормативно-правового регулювання виконання робіт 
із землеустрою та кадастру в Україні

Землеустрій

КадастрГеодезія
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Узагальнена технологічна схема геодезично-інформаційного 

забезпечення землеустрою та кадастру в Україні

Дослідження нормативно-правового регулювання виконання робіт 
із землеустрою та кадастру в Україні

одного, а їх основні міждисциплінарні зв’язки наведені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Узагальнена технологічна схема геодезично-інформаційного 

забезпечення землеустрою та кадастру в Україні 

Нормативно-правові акти 

України щодо землеустрою та 

ведення ДЗК 

Державна система координат, 

геодезичні мережі 

Координування вершин кутів 

поворотів меж земельних 

ділянок 

Результати математичного 

опрацювання геодезичних 

вимірювань 

 

Документація із землеустрою 

Державний земельний кадастр, 

державний реєстр речових прав 

на нерухоме майно 
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Систематизація проблем нормативно-правового і геодезично-

інформаційного забезпечення землеустрою та ДЗК

• організаційно-технологічна – недосконалість методологічних підходів і 

організаційно-технологічних процедур, вимог до робіт із землеустрою, кадастру 

та якості документації;

• вихідна геодезична – відсутність необхідної кількості вихідних пунктів 

геодезичних мереж і суперечливість вимог до точності побудови знімальних 

мереж для топографічного та кадастрового знімання;

• нормативно-інструктивна – невідповідність нормативно-інструктивних вимог 

до точності визначення координат вершин кутів поворотів (ВКП) меж земельних 

ділянок (ЗД) і допустимих значень СКП їх площ, а також відсутність допустимих 

змін координат ВКП і площ ЗД, обчислених за результатами повторних 

геодезичних вимірів;

• методико-математична – незавершеність теоретичних і практичних основ 

МОГВ, що впливають на результати робіт із землеустрою та кадастру в Україні;

• понятійно-термінологічна – неповнота і недосконалість термінів і понять 

землеустрою, змісту робіт складових кадастрового знімання та їх трактувань.

Дослідження нормативно-правового регулювання виконання робіт 
із землеустрою та кадастру в Україні
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Дослідження нормативно-правового регулювання виконання робіт 
із землеустрою та кадастру в Україні

Удосконалення термінологічного забезпечення робіт із 

землеустрою та кадастру в Україні
Розроблені формулювання таких термінів:

• метричні дані, розмір і конфігурація земельної ділянки.

Удосконалені формулювання таких термінів:

• земельна ділянка;

• межа земельної ділянки, у тому числі фактична, суміжна тощо.

Доповнені до існуючих нові формулювання складових кадастрового знімання:

• визначення меж земельної ділянки;

• проектування меж земельної ділянки;

• встановлення меж земельної ділянки;

• геодезичне встановлення меж земельної ділянки;

• відновлення (геодезичне відновлення) меж земельної ділянки;

• опис меж земельної ділянки;

• перелік власників (користувачів) суміжних земельних ділянок;

• погодження меж земельної ділянки;

• встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо 

використання землі;

• кадастровий план земельної ділянки.
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Узагальнені результати досліджень напрямів МОГВ

1. Розроблені та обґрунтовані пропозиції щодо застосування функції 

правдоподібності Р. Фішера.

2. Одержана функціональна залежність СКП площі за рахунок округлення 

координат і критерій, коли похибкою округлення можна нехтувати.

3. Середні за результатами рівноточних і нерівноточних вимірів 

систематизовані у три групи. Для кожної групи розроблені формули обчислення 

обернених ваг та їх СКП (крім ПАС і ЗАС). Встановлені відповідні нерівності та 

взаємозв’язки  між ними.

4. Розроблені та обґрунтовані пропозиції щодо використання ваг відхилень 

під час оцінювання точності результатів вимірів однієї величини.

5. Розроблено математичний апарат застосовування критерію Аббе не тільки 

під час рівноточних, а і при нерівноточних вимірюваннях.

6. Розроблені та обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення математичного 

опрацювання подвійних рівноточних і нерівноточних вимірів.

Розроблення доповнень до теорії МОГВ
для робіт із землеустрою та кадастру
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Визначення точності координат вершин кутів поворотів межі 

земельної ділянки

Параметр

Згідно з нормативно-

інструктивними 

вимогами

Пропозиції

Віддалі між ВКП межі ЗД у населених 

пунктах:

мінімальна

максимальна 

1 м

200 м (50 – 80 м)

0,1 м

50 м

Точність визначення положення ВКП 

межі ЗД

(залежно від типу населеного пункту)

0,1 м

0,2 м

0,3 м

0,1 м

0,2 м

0,3 м

Точність визначення положення ВКП за 

межами населених пунктів для ЗД:

менше 10 га

більше 10 га

0,5 м

2,5 м

0,3 м

0,5 м

Точність визначення положення вершин 

кутів поворотів меж охоронних зон 

(залежно від типу населеного пункту)

-

0,1 м

0,2 м

0,3 м

Удосконалення підходів до геодезично-інформаційного
забезпечення кадастрового знімання



8

Встановлення допустимих СКП площі земельної ділянки

1. Пропонується під час обчислення фактичної та допустимої СКП площ ЗД

коефіцієнт кореляції не використовувати.

2. Під час визначення площ великих земельних ділянок пропонується 

додатково обчислювати площу її фізичної поверхні, якщо різниця між ними 

становить більше 0,1% або 1:1000, за формулою

3. СКП площ ЗД добре апроксимуються за допомогою квадратичної, 

натурального логарифму і степеневої функцій, що надає можливість 

визначення їх допустимих значень залежно від площ ЗД.

%1001
cos
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Удосконалення підходів до геодезично-інформаційного
забезпечення кадастрового знімання
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Встановлення допустимих СКП площі земельної ділянки

Площа земельної 

ділянки

СКП згідно з 

нормативно-

інструктивними 

вимогами

Пропозиції

до 0,10 га

від 0,10 до 1,0 га

від 1,0 до 10 га

понад 10 га

1 м2

10 м2

50 м2

-

до 50 м2

від 50 до 200 м2

від 200 до 1000 м2

від 0,1 до 0,5 га

від 0,5 до 1,0 га

від 1 до 5 га

від 5 до 10 га

від 10 до 50 га

від 50 до 100 га

1 м2

2 м2

5 м2

15 м2

20 м2

30 м2

40 м2

60 м2

70 м2

понад 100 га

-

Допустима відносна похибка -

1:10000

Удосконалення підходів до геодезично-інформаційного
забезпечення кадастрового знімання
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Порядок перевірки 

відповідності 

фактичних меж 

земельної ділянки та 

її меж згідно з 

даними державного 

земельного кадастру

Удосконалення підходів до геодезично-інформаційного
забезпечення кадастрового знімання 

Рис. 4.9. Порядок перевірки відповідності фактичних меж земельної ділянки 
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Межі, конфігурація та 

площа земельної ділянки 

не змінились 

Використання первинних 

«старих» координат 

вершин кутів поворотів 

Використання «нових» 

координат вершин кутів 

поворотів 

 

Межі, конфігурація та 

площа земельної ділянки 

змінились 
 

А
на

лі
з 

Обчислення фактичних і допустимих показників зміни 

межі, конфігурації та площі земельної ділянки 

 

Порівняння результатів ( ),,, ПPSFLi   

 

фактичні ≤ допустимих 

Зб
ір

 

 

Виконання повторних геодезичних робіт 

Математичне опрацювання результатів повторних 

геодезичних робіт 

 

фактичні > допустимих 
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Допустимі значення лінійних змін координат вершин 

кутів поворотів у межах населених пунктів, м

Удосконалення підходів до геодезично-інформаційного
забезпечення кадастрового знімання

Віддаль між ВКП

Тип населеного пункту

обласні центри 

та міста 

обласного 

підпорядкування

інші міста та 

селища
села

до 10 м 0,05 0,10 0,15

від 10 м до 20 м 0,10 0,20 0,30

від 20 м до 50 м 0,15 0,30 0,45
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Порядок 

топологічного 

узгодження меж 

суміжних земельних 

ділянок у 

державному 

земельному кадастрі 

України

 

 

П
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ят

тя
 р

іш
ен

ня
 

Звернення до власника (користувача) 

суміжної земельної ділянки 

 

Наявність 

згоди 

Відсутність 

згоди 

Наявність 

згоди 

Відсутність 

згоди 

Коригування топологічних спотворень земельної ділянки 

без зміни межі, 

конфігурації та площі  

Рі
ш

ен
ня

 с
уд

у 

Рі
ш

ен
ня

 с
уд

у 

О
чі

ку
ва

нн
я 

тр
ан

за
кц

ії 

О
чі

ку
ва

нн
я 

тр
ан

за
кц

ії 

із зміною 

конфігурації та площі 

без зміни 

конфігурації та площі 

А
на

лі
з 

     Види 

 

Визначення топологічної неузгодженості 

Зб
ір

 

 

Виконання польових геодезичних робіт 

 

Математичне опрацювання результатів геодезичних робіт 

Допустима Нормальна Груба 

Удосконалення підходів до геодезично-інформаційного
забезпечення кадастрового знімання



13

Системний підхід до поділу земельних ділянок

Фактори (умови) Наслідки Встановлення 

виду ЗД

Рішення

Житлові будинки, 

споруди, інженерні 

комунікації або 

рослинність тощо 

розташовані окремо

Відсутні частини ЗД

спільного 

користування

Подільна ЗД поділяється на 

окремі частини

Житлові будинки, деякі 

споруди, інженерні 

комунікації або 

рослинність спільні і не 

розташовані окремо

Є частини ЗД

спільного 

користування

Частково 

подільна

ЗД поділяється на 

окремі частини, але 

хоча б одна її частина 

залишається у спільній 

сумісній власності

Житлові будинки, 

споруди, інженерні 

комунікації та 

рослинність тощо 

розташовані 

некомпактно, хаотично

Практично уся ЗД

перебуває у 

спільному 

користуванні

Неподільна Неможливо виділити 

окремі частини ЗД

Апробація результатів досліджень для вирішення проблем
геодезично-інформаційного забезпечення землеустрою та кадастру
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Вирішення проблем, що виникають під час приватизації 
земельних ділянок домоволодінь

Апробація результатів досліджень для вирішення проблем
геодезично-інформаційного забезпечення землеустрою та кадастру

Фактори (умови) Проблема Наслідки Рішення

Домоволодіння 

належить двом 

або більше 

співвласникам

Один з співвласників не бажає 

приватизувати ЗД або використав 

своє право, або один з 

співвласників юридична особа 

тощо

Приватизація не 

можлива

Визначення можливості 

поділу ЗД

Домоволодіння 

перебуває у 

власності або 

спільній 

власності

Суміжні землекористувачі не 

підписують Акт встановлення та 

погодження меж ЗД…

Приватизація не 

можлива

Підписи не потрібні, якщо 

суміжники отримали право 

на ЗД

Різні значення розмірів ЗД по 

факту і згідно з технічним 

паспортом або іншим документом

Приватизація 

затримується

Обґрунтування меж і 

площі ЗД залежно від 

виду її розташування

Площа ЗД більше норми 

безоплатної приватизації

Складна процедура 

оформлення в 

оренду частини ЗД

Приватизація в межах 

норми та оформлення в 

оренду “лишків” площі 

одним рішенням сесії

Топологічна неузгодженість меж 

ЗД з раніше приватизованими

Кадастровий номер 

ЗД не присвоюється

Право на ЗД не 

оформлюється

Слайд № 12
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Удосконалення подання інформації про об'єкт права

• Географічне положення земельної ділянки (Поштова адреса або адреса «довколишніх» 

будівель. Наявність доріг, проїздів і проходів. Віддаль від центра міста).

• Дані про ситуацію та рельєф земельної ділянки (Загальна характеристика будівель та їх 

площа. Антропогенний чи природний. Спокійний чи хвилястий. Середній ухил. Максимальний перепад 

висот).

• Метричні дані земельної ділянки.

• Дані про розмір земельної ділянки (Багатокутник простої чи складної форми. Кількість кутів 

поворотів межі земельної ділянки. Площа земельної ділянки та середня квадратична похибка її 

обчислення. Площа фізичної поверхні земельної ділянки та середня квадратична похибка її обчислення. 

Мінімальна, максимальна та середня віддалі між вершинами кутів поворотів межі земельної ділянки. 

Кількість довжин в інтервалах: до 10 м, від 10 до 20 м та понад 20 м. Периметр земельної ділянки. 

Коефіцієнт видовженості).

• Опис меж земельної ділянки.

• Дані про суміжних землекористувачів (Кількість суміжних землекористувачів. Перелік 

суміжних землекористувачів).

• Дані про наявність частин земельної ділянки, які містять обмеження (обтяження) 

щодо використання землі (Кількість частин земельної ділянки, які містять обмеження 

(обтяження). Причини виникнення обмежень (обтяжень). Площі частин земельної ділянки, які містять 

обмеження (обтяження), та їх відсоток до площі всієї земельної ділянки).

• Дані про наявність дерев на земельній ділянці (Кількість дерев. Види (породи) дерев. 

Середні висота, віддаль між деревами і товщина стовбурів).

• Інші дані (графічні матеріали) (Топографічний план масштабу 1:500. Кадастровий план. 

Топографічний план масштабу 1:200 за результатами подеревного знімання).

Апробація результатів досліджень для вирішення проблем
геодезично-інформаційного забезпечення землеустрою та кадастру
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Забезпечення 

якості 

документації із 

землеустрою

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»: 

________________________________ 

(керівник землевпорядної організації) 

________________________________ 

(дата, підпис) 

м. п. 

 

 

 

АКТ 

внутрішньої експертизи якості робіт із землеустрою 

 

1. Замовник робіт із землеустрою (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи). 

2. Назва документації із землеустрою. 

3. Термін виконання робіт. 

3.1. Початок (пропонується брати дату підписання договору). 

3.2. Дата закінчення розроблення документації із землеустрою (пропонується брати 

дату передачі документації із землеустрою на внутрішню експертизу). 

3.3. Причини затримок (наприклад, тривале узгодження меж земельної ділянки, 

затримка попередньої оплати тощо). 

4. Необхідність проведення державної експертизи (відсутня або обов’язкова). 

5. Первинна чи повторна перевірка. 

6. Результати аналізу та досліджень. 

7. Зауваження та пропозиції. 

8. Оцінка розробленої документації із землеустрою. 

 

 

Відповідальний за дотримання вимог земельного законодавства, стандартів, норм і 

правил під час виконання робіт із землеустрою (посада, прізвище та ініціали). Дата, підпис. 

 

Виконавець (посада і прізвище та ініціали розробника документації). З оцінкою 

розробленої документації із землеустрою згоден (повністю або частково. Якщо частково, 

то вказується чому). 

 

 

Апробація результатів досліджень для вирішення проблем
геодезично-інформаційного забезпечення землеустрою та кадастру
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