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АНАЛІЗ ВИМОГ ЩОДО ТОЧНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ТА  

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В МІСТАХ 
 

Наведені результати досліджень існуючої в Україні оцінки точності 

встановлення меж та визначення площ земельних ділянок в містах.  

Ключові слова: межа земельної ділянки, точність межового знака, точ-

ність визначення площі. 
 

Приведены результаты исследований существующей в Украине оценки 

точности установления границ и определения площадей земельных уча-

стков в городах. 

Ключевые слова: граница земельного участка, точность межевого знака, 

точность определения площади. 
 

The results of studies existing in Ukraine estimation accuracy of  

establishment of boundaries and determining of areas  of parcels of land in 

cities are represented. 

Keywords: boundary of parcels of land, accuracy of boundary mark, accuracy 

of  determining of area. 
 

Чинним законодавством України передбачено, що видачі правовстанов-

люючих документів на земельну ділянку передує виділення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості), а також  визначення  їх площі.  В перспекти-

ві переходу до єдиного земельно-майнового податку питання визначення то-

чності положення межових знаків і площ, як їх функцій, набуває великого 

значення, оскільки землевласники та землекористувачі будуть зацікавлені в 

максимально точних розмірах ділянок. 

Саме тому важливого значення набувають питання обґрунтування необ-

хідної точності визначення меж та площ земельних ділянок при виконанні 

кадастрового знімання. Площа земельної ділянки, відомості про її власника, 

вартість нерухомості, просторове розміщення ділянки становлять тематичну 

базу земельного кадастру.  

Питання аналізу вимог щодо точності встановлення меж та визначення 

площ  земельних ділянок досліджують багато вчених, серед яких Черня-                

га П.Г. [1], Церклевич А.А. [2], Процик М.Г. [3], Сигляк М. [4],  Волосець-

кий Б.І. [5,6], Перович Л.М. [7], Джуман Б., Губар Ю. [8] та ін. Проте, на 

жаль, досі ефективного розв’язання цієї проблеми не було здійснено із-за від-
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сутності в країні єдиних для всіх чітких норм та правил, які б звучали на за-

конодавчому рівні. 

Як відомо, базовою основою для встановлення меж та визначення площ є 

кадастрові зйомки. Згідно статті 198 ЗКУ, кадастрові зйомки являють собою 

комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних 

ділянок. Кадастрова зйомка включає: геодезичне встановлення меж земельної 

ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та зем-

лекористувачами; відновлення меж земельної ділянки на місцевості; встанов-

лення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження 

щодо використання землі; виготовлення кадастрового плану. 

Стаття 1 Закону України від 23.12.1998 № 353-XIV «Про топографо-

геодезичну і картографічну діяльність» також дає більш детальне визначення 

поняття «кадастрові зйомки» як комплексу робіт, спрямованих на вивчення 

необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної 

мережі (зокрема меж земельних ділянок з їх найменуваннями, кількісними та 

якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів 

(карт), що служать основою для кадастрів. 

Основним нормативним документом щодо кадастрових зйомок в Україні 

є наказ Укргеодезкартографії від 09.04.1998 № 56 «Про затвердження Інстру-

кції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 

(ГКНТА-2.04-02-97)». Наслідком того, що в Україні із початку земельної ре-

форми не проводилась суцільна інвентаризація земель, а також неодноразово 

застосовувались методи адміністративно-командного «пришвидшення» при-

ватизації земель ( див. постанову Верховної Ради України від 13.03.1992                

№ 2200-XII «Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі», 

декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 № 15-92 «Про приватиза-

цію земельних ділянок», Указ Президента України від 10.11.1994 № 666/94 

«Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сіль-

ськогосподарського виробництва», постанову Кабінету Міністрів України від 

05.08.2009 № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю грома-

дянами України» тощо), стали неповнота та неточність відомостей про всі 

земельні ділянки у даних державного земельного кадастру. Фактично, у зе-

мельному кадастрі наявна геопросторова інформація лише стосовно третини 

земельних ділянок держави. Інші дві третини «з’являтимуться» у земельному 

кадастрі в міру проведення кадастрових зйомок, пов’язаних із фіксацією фак-

тичних меж цих ділянок в натурі (на місцевості). 

Попри те, що основою для геодезичного встановлення меж земельних ді-

лянок, реєстрації їх просторових та правових характеристик земельних діля-

нок теоретично повинна виступати документація із землеустрою, дані якої 

носять офіційний характер і набувають юридичного значення внаслідок за-

твердження за встановленою законодавством процедурою, характеристики 

земельних ділянок найчастіше визначаються за їх фактичним станом [9]. 

Пунктом 2 статті 106 ЗКУ встановлено, що види межових знаків і порядок 
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відновлення меж визначаються центральним органом виконавчої влади з пи-

тань земельних ресурсів. Натомість, наказом Держкомзему від 18.05.2010             

№ 376 (зареєстр. в Мінюсті України 16.06.2010 за № 391/17686) затверджено 

набагато ширшу за змістом Інструкцію про встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими зна-

ками. Пунктом 3.10 даного документа встановлено точність місцезнаходжен-

ня межового знака відносно найближчих пунктів  державної  геодезичної  

мережі, геодезичних мереж  згущення,  міських геодезичних мереж: 

− у містах  Києві,  Севастополі,  містах – обласних центрах та містах об-

ласного підпорядкування – 0,1 м; 

− в інших містах та селищах – 0,2 м; 

− у селах – 0,3 м; 

− за межами  населених  пунктів для земельних ділянок площею до 10 га 

– 0,5 м, а площею 10 га і більше – 2,5 м [10]. 

Проте, у [11] вказано, що для забезпечення  необхідної  точності відобра-

ження прийнятої облікової одиниці  площі  похибка  (гранична)  точок   зні-

мального обґрунтування і   межових   знаків   відносно  найближчих  пунктів 

державної геодезичної сітки не повинна перевищувати: 

− у  містах  республіканського  і обласного підпорядкування – 10 см; 

− у містах районного підпорядкування, в селищах – 20 см; 

− у селах – 40 см. Помилка взаємного положення суміжних точок межі 

не повинна перевищувати 0,1 мм у масштабі плану. 

Тобто нині існує два нормативно-правових документи, якими повинні ке-

руватися при визначенні меж земельних ділянок для забезпечення необхідної 

точності знімань, проте вони  доволі сумнівні із-за своїх розбіжностей. Навіть 

попри те, що один з них регламентує точність при інвентаризації земель на-

селених пунктів, інший – загальна інструкція встановлення меж. Адже як в 

першому випадку, так і взагалі, точність кадастрових зйомок з метою встано-

влення меж земельних ділянок повинна бути максимальною та ефективною. 

Вимоги мають бути єдиними та чітко сформульованими, адже це є основним 

фактором,  що визначає усі параметри земельно-кадастрових зйомок. 

Як вказано в [10], усі геодезичні  роботи по земельно-кадастровій інвен-

таризації земель виконуються у відповідності з інструкцією по  топографіч-

ній зйомці в масштабах 1:5000,  1:2000,  1:1000,  1:500 (1982 р.) та відповідно 

до вимог Будівельних норм і правил – БНІП 1.02.07-87 "Инженерные изыска-

ния для строительства". При наявності сьогодні великої кількості високоточ-

них приладів, дотримання цих вимог відтягує науку та прогрес назад. Як ві-

домо, для досягнення максимальної точності, геодезичні роботи по встанов-

ленню меж вже насьогодні, можуть виконуватись усіма відомими в геодезії 

способами. В сучасних умовах, коли користувацькі пристрої супутникових 

систем навігації (NAVSTAR (GPS), ГЛОНАСС та, в перспективі, Galileo) 
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стають все більш доступними для широкого кола споживачів, а точність по-

зиціонування, яку вони пропонують, постійно зростає (від 3-5 м на основі 

лише супутникового сигналу, до 5-10 мм за наявності коригуючого сигналу 

наземної станції), необхідність у запровадженні спеціальних процедур відно-

влення меж земельних ділянок на місцевості поступово відпадає.  

Необхідно, щоб гранична похибка взаємного положення суміжних точок 

межі не перевищувала:  

- в містах республіканського і обласного підпорядкування – 0,05м.; 

- в містах районного підпорядкування, селищах міського типу та садово-

городніх ділянках – 0,10м; 

- в сільських населених пунктах – 0,20м; 

- для меж адміністративних утворень – 0,30м. 

Приведені вимоги до точності досить високі, але виконання робіт з ниж-

чою точністю, в зв’язку з формуванням реальної власності на землю та ство-

ренням ринку землі, не дозволить вирішувати проблеми, що з’явились при 

цьому [12]. 

Для забезпечення єдиної державної системи реєстрації землі доброякіс-

ним вихідними даними необхідна нова розробка  нормативно-технічної бази, 

що регламентує проведення робіт по створенню первинних земельно-

кадастрових документів (планів, карт тощо), яка б врахувала усі сучасні ви-

моги до матеріалів, призначених для ведення державного кадастру в умовах 

нових земельних відносин.  

Що стосується площі, то її визначення, як відомо, напряму залежить від 

встановлених меж ділянки, площу якої необхідно визначати.  

На території міст вимоги до точності вимірювання площ земельних діля-

нок насамперед повинні регламентуватись економічними факторами. Згідно з 

нормативно-технічними документами [11, 13] допустима відносна похибка 

визначення площі не повинна перевищувати величини 1:1000 (що становить 

похибку в 0,1% від ціни земельної ділянки), а похибка планового положення 

точок знімального обґрунтування і межових знаків – 0,10 м. В цих норматив-

них вимогах до точності визначення площ і координат точок поворотів меж 

ділянки існує неузгодженість, тому що на оцінку точності визначення площі 

ділянки крім точності визначення координат контурних точок впливає ще її 

форма, кількість точок на контурі межі і кореляційні залежності між похиб-

ками визначення координат точок [14], а відносна похибка визначення площ 

ділянки через те, що ця характеристика точності головним чином залежить 

від величини площі, не може бути показником точності координування меж. 

Для визначення площ земельних ділянок або земельних наділів можна ре-

комендувати методику вимірів, яка полягає у подвійному визначенні коорди-

нат кутів поворотів меж ділянок полярним способом. При цьому координу-

вання точок кутів поворотів меж ділянок необхідно виконувати з різних ба-

зисних ліній, чи різних точок з обов’язковою їх прив’язкою до точок замкну-

того теодолітного ходу або до чітко визначених контурів місцевості (не мен-
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ше трьох точок), координати яких також повинні визначатися в умовній сис-

темі (а в подальшому їх можна прив’язувати до державної мережі).  

Приймаючи до уваги, що точність визначення площі ділянки залежить від 

точності лінійних і кутових вимірів, подвійне обчислення площі за різними 

вимірами через помилки вимірювань дає два результати, різниця яких не по-

винна перевищувати граничної помилки [1, 4, 12, 15] 

KFFm += 2δ ,                                                   (1) 

де  m – середня квадратична помилка визначення координат точок поворотів 

       меж; 

F – площа ділянки; 

K – коефіцієнт, який залежить від розміру, форми, точності зйомки і 

кількості точок на контурі ділянки 
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q  – показник кроку зйомки контуру; 

n – кількість проміжних точок на контурі ділянки; 

β

α
=v  – коефіцієнт витягнутості форми прямокутної ділянки. 

Так, приймаючи до уваги, що найчастіше 42 ÷=v , одержимо 

F
K

03,0
= . Отже, можна встановити для різниці площ ділянок за результата-

ми її подвійного обчислення наступні граничні допустимі помилки, які наве-

дені в таблиці. 

Таблиця 

Гранично-допустима помилка площі ділянки 

№ Категорія населеного пункту 
Гранична допустима 

помилка 

1 
Міста республіканського та обласного 

підпорядкування 
FF ⋅+= 0002,010,0δ  

2 
Міста районного підпорядкування, сели-

ща 
FF ⋅+= 0003,020,0δ  

3 Сільські населені пункти FF ⋅+= 0006,040,0δ  

 

При такому підході оцінки точності визначення площі ділянки можна ви-
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конати за правилом “трьох сігм”, тобто 
3

δ
=Fm . 

Середня квадратична похибка визначення площі знаходиться за форму-

лою 

                                     
( )

k

k
Pmm yxF

2

1
2

,

+
= ,                                        (3) 

де k – коефіцієнт витягнутості сторін:      
2

1

S
S

k = ; 

21 , SS  – сторони прямокутника. 

На території міст вимоги до точності вимірювання площ земельних діля-

нок, насамперед, повинні регламентуватися економічними факторами. Розг-

лянемо розрахунок точності визначення площі земельної ділянки й точності 

координування її меж. Вартість ділянки можна розрахувати за такою форму-

лою 

                        CPB ⋅= ,                                                   (4) 

де Р – площа ділянки, 
2м ; С – ціна 1

2м  землі. 

Відносне середнє квадратичне відхилення вартості ділянки землі визна-

чають за формулою [12] 
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де 
P

mP
, 

c

mc
 – відповідно відносні середні квадратичні відхилення площі та 

вартості 1
2м  землі. 

Припустимо, враховуючи незначний вплив похибок площі на кінцевий ре-

зультат розрахунку вартості земельної ділянки, справедливість співвідно-

шення 

CN

m

P

m cP

⋅
= , 

де коефіцієнт N найчастіше набуває значення від 3 до 5, найімовірніше 4. 

Тоді 
C

m

B

m cB ⋅= 03,1  і відповідно
C

m
P

P

m cP ⋅⋅= 25,0 . 

Беручи до уваги, що відносне відхилення 01,0=
C

mc
 (тобто похибка в 

оцінці вартості 1
2м земельної ділянки становить 1%), одержимо 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

225 

25,0=
P

mP
 або 

400

1
=

P

mP
.  

Тоді встановимо, що с.к.п. tm  визначення координат точок  поворотів 

меж довільної за формою ділянки повинна обчислюватися за формулою 

 

∑
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− ⋅=
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t

D

P
m

1

2

2
10 .                                                   (6) 

Для фігури прямокутної форми з чотирма точками поворотів із співвід-

ношенням сторін k=a/b с.к.п. tm  визначення координат точок поворотів 

меж можна обчислити, скориставшись формулою: 

 

1

005,0

2 +⋅

⋅⋅
=

ka

kP
mt                                                  (7) 

Для правильного многокутника с.к.п. tm  можна обчислити за формулою: 

 
nD

P
mt

⋅

⋅
=

01,0
.                                                 (8) 

За результатами, наведеними вище, с.к.п. координування точок поворо-

тів меж ділянок мають регламентуватися в межах від 0,01м і грубіше залежно 

від величини площі ділянки та її форми. Точність визначення координат ме-

жових пунктів згідно з нормативними вимогами не повинна перевищувати 

0,1м в містах, тобто одержані нами значення менші майже у 10 разів для ма-

лих за площею земельних ділянок. Така точність визначення координат ме-

жових точок потребує відповідно підвищення точності геодезичних вимірю-

вань.  

Аналіз нормативно-правових актів [10, 11] доводить їх невідповідність 

сучасним вимогам ринкових земельних відносин і необхідність перегляду та 

вдосконалення цих документів стосовно точності визначення координат кутів 

поворотів меж земельних ділянок та їх площ, аби забезпечити максимальну 

точність при проведенні земельно-кадастрових робіт. А звідси – при якнайк-

ращому та ефективному координуванню меж, проблемні питання визначення 

площ будуть зменшуватись. 
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