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ВСТУП 

 

Дисципліна «Кадастр» вивчається студентами з метою 

оволодіння методами вивчення природних ресурсів країни для 

організації найбільш повного, раціонального і ефективного їх 

використання, охорони, планування народного господарства, 

розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва, 

меліорації земель і хімізації сільського господарства, а також 

проведення інших народногосподарських заходів, пов’язаних з 

використанням природних ресурсів та об’єктів нерухомості. 

Раціональне і ефективне використання земельних ресурсів є 

складною комплексною проблемою, яка означає найбільш доцільний 

розподіл земельного фонду країни між категоріями земель, 

забезпечення максимального одержання сільськогосподарської 

продукції з одиниці земельної площі при мінімально необхідних 

затратах праці та засобів виробництва, збереження і систематичне 

підвищення родючості ґрунтів. Вирішення цієї проблеми досягається 

шляхом детального вивчення земельних ресурсів, обґрунтування 

системи показників і методів  аналізу рівня використання земель та 

планування його на перспективу, визначення конкретних заходів 

підвищення родючості ґрунтів і поліпшення використання земель 

відповідно до природно-кліматичних і економічних умов. З цієї 

метою ведеться державний земельний кадастр. Тому дисципліна 

«Кадастр” має завдання: 

- вивчити способи отримання кадастрових даних, методи їх 

обробки і аналізу; 

- навчити виконувати і організовувати роботу по всебічному 

вивченню правового, природного і господарського стану 

природних ресурсів з метою забезпечення органів державної 

влади та місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, 

установ, організацій і громадян відомостями про природні 

ресурси, об’єкти нерухомості для організації їх раціонального 

використання та охорони, регулювання земельних відносин та 

землеустрою.  
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1. Тематика практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 
1 Збір, обробка та аналіз даних 

земельного кадастру 
2 2 

2 Розрахунок вирівняної і 

прогнозної урожайності озимої 

пшениці 

2 

 

3 Визначення кореляційного зв’язку 

між досліджуваними факторами 

 

2 

 

4 Визначення загальної  площі 

об’єднаної територіальної 

громади аналітичним способом 

2 2 

5 Складання експлікації земель 

об’єднаної територіальної 

громади за власниками та 

землекористувачами 

2 

 

6 Аналіз землекористування 

сільськогосподарського 

підприємства 

2 

 

7 Розрахунок антропогенного 

перетворення регіону 
2 

 

8 Передача у приватну власність 

земельної ділянки 
2 2 

9 Побудова кадастрового плану 

земельної ділянки 
2 2 

10 Ведення Поземельної книги 

 
2 2 

11 Надання Витягу з Державного 

земельного кадастру 
2 

 

12 Земельна звітність 2 2 

13 Кадастрове зонування території 

 
2 2 
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14 Побудова топологічної моделі 

кадастрового кварталу 
2 

 

15 Виділення зон особливого 

режиму землекористування 
2 

 

Всього 30 14 
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2. Методичні рекомендації до виконання практичної 

частини 
 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 

Збір, обробка та аналіз даних земельного кадастру 

 

В и х і д н і  д а н і . Дані про кількість власників землі 

та землекористувачів та площі угідь на території ОТГ (таблиця 

1). 

  З а в д а н н я . Привести у вигляді таблиці типологічні 

групування земельно-кадастрових даних (за категоріями земель) та 

визначити структуру земель ОТГ, яку зобразити у вигляді діаграми. 

Замість крапок підставити дві останні цифри номера залікової 

книжки. 

 

 

Основна вимога до ведення земельного кадастру – це повні дані 

про правовий, природний і господарський стан земель. Для 

отримання земельно-кадастрових відомостей використовуються 

різні методи. Для обчислення площ земель проводиться знімання 

місцевості, для визначення показників природних властивостей 

ґрунтів – обстеження грунтів, а для економічної оцінки земель – збір, 

обробка та аналіз статистичних даних про господарське 

використання земель. 

Земельно-кадастрові роботи – це не разовий захід, а постійний 

процес одержання й оновлення даних про стан земель. 

Систематизація земельно-кадастрових відомостей потрібна для 

цілеспрямованого використання їх у виробничій діяльності 

землевласників і землекористувачів, а також для державного 

управління земельним фондом.  

Відповідно до цільового призначення всі землі України 

поділяються на категорії: 

- землі сільськогосподарського призначення; 

- землі житлової та громадської забудови; 
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- землі природно заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення; 

- землі оздоровчого призначення; 

- землі рекреаційного призначення; 

- землі історико-культурного призначення; 

- землі лісогосподарського призначення; 

- землі водного фонду; 

- землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення. 



 

Таблиця 1 

Дані про кількість землекористувачів та власників земель,  

площі угідь в їх користуванні та власності 

№ 

з/

п 

Назва 

землекористу-

вачів та 

власників 

землі 

Всього 

земель, 

га 

Рілля, 

га 

Багато 

річні 

насад-

ження, 

га 

Сіно-

жаті, 

га 

Пасо-

вища, 

га 

Всьо-

го с/г 

угідь, 

га 

Ліси, 

га 

Забудо-

вані 

землі, га 

Боло-

та, га 

Відкриті 

землі без 

рослин. 

покриву, 

га 

Води, 

га 

Інші 

землі, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СГП “Україна”  
27..,

0 
30,0 270,0 100,0  2,0 80,9 34,0 15,0 20,0 6,5 

2 
СФГ гр. 

Петрук В.І 
 29,0      0,3     

3 
СФГ гр. 

Іванчук О.П. 
 30,0  2,0    0,4     

4 Школа  3,0      1,1     

5 В/ч 13266        4,4    2,0 

6 Пошта        0,3     

7 Рай ШЕУ        40,1     

8 Лікарня  0,4      1,1     

9 Кладовище        2,5     

10 
Аграрний 

коледж  
 10,0 2,3     0,3     

11 Дендропарк       8,0      

12 ПМК-100        1,8     



 

 
 

№ 

з/п 

Назва 

землекористу-

вачів та 

власників землі 

Всього 

земель, 

га 

Рілля, 

га 

Багато 

річні 

насад-

ження, 

га 

Сіно-

жаті, 

га 

Пасо-

вища, 

га 

Всьо-

го с/г 

угідь, 

га 

Ліси, 

га 

Забудо

вані 

землі, 

га 

Боло-

та, га 

Відкриті 

землі без 

рослин. 

покриву, 

га 

Води 

га 

Інші 

землі, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

13 Лісгосп       2,0 0,5     

14 Звірогосподарство  2,3 4..,5 ..,3    2,0    0,3 

15 Водоканал        30,8     

16 Музей-заповідник        0,7     

17 Нафтопровід         ..,4     

18 
Санаторій 

«Берізка” 
  2,7     2,0     

19 Підсобне госп-во  65,0  ..,2    1,0     

20 

Елітно-

насіннецьке гос-во 

«Урожай» 

 1320,1   ..,9   0,9     

21 Турбаза «Веселка»       1,8 0,7    ..,4 

22 Залізнична станція        2,2    0,1 

23 Гідропарк           6,0 0,8 

24 Річка Горинь           ..,6  

 Всього     



 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 

Розрахунок вирівняної і прогнозної урожайності озимої пшениці 

 

В и х і д н і   д а н і. Таблиця 2. 

  З а в д а н н я. Знайти вирівняну і прогнозну урожайність 

озимої пшениці, оцінити точність розрахунку, визначити коефіцієнт 

варіації урожайності. Побудувати графік фактичної, вирівняної та 

прогнозної урожайності озимої пшениці. Замість крапок підставити дві 

останні цифри номера залікової книжки. Після розрахунку таблиці дати 

пояснення. 

 

Дані земельного кадастру виражаються абсолютними, відносними і 

середніми величинами. Абсолютні величини показують розміри явищ, 

що вивчаються. Абсолютні статистичні величини, що виражають 

розміри конкретної одиниці сукупності, називають індивідуальними, а 

ті, що характеризують підсумкову величину сукупності – сумарними. 

Відносні величини показують у скільки разів одна абсолютна величина 

більша або менша від іншої. Середні величини виражають типові 

розміри і дають узагальнюючу кількісну характеристику рівня за 

однорідними ознаками. 

Використання згаданих статистичних величин дає можливість 

методом математичної екстраполяції знайти середнє теоретичне 

значення величини, яке визначає тенденцію розвитку об’єкту 

дослідження. Шляхом перенесення цієї тенденції на майбутнє 

визначають величину прогнозного показника. При цьому встановлення 

його значення можливе не лише на кінцевому, а й на проміжних етапах. 

Екстраполяція широко застосовується в землевпорядній практиці при 

прогнозуванні відводів земель, урожайності сільськогосподарських 

культур тощо. 

Завдання 2: Знайти вирівняну і прогнозну урожайність озимої 

пшениці, оцінити точність розрахунку, визначити коефіцієнт варіації 

урожайності. Побудувати графік фактичної, вирівняної та прогнозної 

урожайності озимої пшениці. Вихідні дані приведені в таблиці 2. 

Замість крапок підставити дві останні цифри номера залікової книжки. 

Після розрахунку таблиці дати пояснення. 

Враховуючи монотонне зростання урожайності озимої пшениці, для 

вирівнювання ряду використаємо рівняння прямої 
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bxayx  , 

де xy  – вирівняне середнє значення урожайності озимої пшениці, 

ц/га; 

а – вирівняне середнє значення в нульовому році (при умові x=0), 

тобто в році, який передує періоду, що вивчається; b – середній 

щорічний приріст урожайності, ц/га; x – порядковий номер року. 

 

Таблиця 2 

Розрахунок вирівняної і прогнозної урожайності озимої пшениці 

 

Роки 

Порядко

вий 

номер 

року 

Фактична 

урожайність, 

ц/га 

Розрахун-

кові 

величини 
Вирівняні значення 

n x y x·y x2 xy

 
xyy 

 

2)( xyy 

 

 1 45,2      

 2 4.,.      

 3 47,4      

 4 4.,.      

 5 48,0      

 6 48,9      

 7 52,0      

∑ 28       
 

Оскільки в даному випадку невідомі два параметри, складаємо 

систему двох рівнянь: 














2xbxaxy

xbany
. 

Підставивши відомі значення, знаходимо a i b та записуємо 

отримане рівняння прямої. Оцінка точності даного розрахунку 

визначається за формулою: 
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1

2







n

yy xi
 , 

де σ – середньоквадратична похибка прогнозу розміру урожайності 

озимої пшениці; 

yi – фактична урожайність озимої пшениці в конкретному році, ц/га; 

xy  – вирівняне середнє значення урожайності озимої пшениці в 

кожному році, ц/га; n – кількість років. 

За отриманими даними на міліметровому папері будуємо графік 

фактичної та вирівняної урожайності озимої пшениці та оцінки 

точності. За допомогою графіка, який відображає динаміку 

урожайності озимої пшениці за попередні сім років, знаходимо 

прогнозну величину урожайності в році n8. 

Для порівняння мінливості ознаки застосовують відносний 

показник, який називається коефіцієнтом варіації (ν). 

%100
cy


 , 

де ν – коефіцієнт варіації; σ – середнє квадратичне відхилення; yc – 

середня арифметична величина. 

Коефіцієнт варіації певною мірою служить критерієм надійності 

середньої величини. Чим менші відхилення фактичних розмірів ознаки 

від середньої величини, тим менший коефіцієнт варіації, а значить 

надійніше визначена середня величина. 
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За результатами розрахунків будуємо графіки фактичної, вирівняної 

та прогнозної урожайності озимої пшениці (див. рис. 1). 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 

Визначення кореляційного зв’язку між досліджуваними 

факторами 

 

В и х і д н і  д а н і . Таблиця 3. 

  З а в д а н н я . Визначити коефіцієнт кореляції урожайності і 

величини внесення мінеральних добрив та побудувати графік 

урожайності та величини внесення добрив.. Замість крапок підставити 

дві останні цифри номера залікової книжки. Після розрахунку таблиці 

дати пояснення. 

 

Одним із найбільш досконалих методів аналізу складних явищ є 

метод кореляційного аналізу. За ступенем залежності одного явища від 

іншого розрізняють два види зв’язку: функціональний і кореляційний. 

Функціональним називають такий зв’язок, при якому будь-яка ознака 

повністю визначається однією або декількома іншими ознаками. При 

цьому певному значенню факторіальної ознаки в усіх випадках 

відповідають одне або декілька строго визначених значень 

результативної ознаки. При кореляційному зв’язку такої строгої 

відповідності не існує. Тут одному і тому ж значенню факторіальної 

ознаки звичайно відповідає ряд значень результативної ознаки. 

Коефіцієнт кореляції може коливатися в межах від +1 до -1. Знак 

”плюс” вказує на прямий, а ”мінус” – на зворотній зв’язок. Чим 

ближчий коефіцієнт кореляції до одиниці (>0,8), тим тісніший зв’язок 

між досліджуваними факторами (0,7...0,8 – середній зв’язок, 0,5…0,7 – 

слабкий зв’язок). 

Коефіцієнт кореляції визначається за формулою: 

   

   








yyxx

yyxx
r

ii

ii

xy
2

, 
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 де rxy – коефіцієнт кореляції; xxi   – окремі значення і середній 

показник факторіальної ознаки; yyi   – окремі значення і середній 

показник результативної ознаки. 

Якщо прийняти, що dxxxi  , а dyyyi  , то отримаємо  

 







22 dydx

dydx
rxy

 

Таблиця 3 

Вирахування коефіцієнта кореляції величини внесення мінеральних 

добрив та урожайності озимої пшениці 

 

Роки 
Порядковий 

номер року 

Внесено 

добрив, 

ц/га 

Урожай-

ність ц/га 
dx dy dx·dy dx2 dy2 

 1 1,20 45,2      

 2 1,.. 4.,.      

 3 1,45 47,4      

 4 1,.. 4.,.      

 5 1,50 48,0      

 6 1,60 48,9      

 7 1,65 52,0      

∑ 28 x = 
y

= 
     

  

За даними розрахунку будуємо графік величини внесення добрив 

(див. рис. 2). 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 

Визначення загальної  площі об’єднаної територіальної громади 

аналітичним способом 

 

В и х і д н і  д а н і . Індивідуальний варіанту плану ОТГ в 

масштабі 1:25000 з  координатною сіткою. 
  З а в д а н н я . За схемою меж ОТГ графічним способом 

визначити координати поворотних точок меж ОТГ та скласти каталог 

координат (табл. 4) і визначити загальну площу ОТГ аналітичним 

способом (табл. 5). 

 

Таблиця 4 

КАТАЛОГ 

координат зовнішніх меж _________________ об’єднаної 

територіальної громади 

 

№ 
точок 

Внутрішні  

кути 
Дирекційні  

кути 
Довжини  

ліній 
Координати 
Х Y 

      
 

Загальну площу землекористування вираховують аналітичним 

способом за координатами точок поворотів меж території ОТГ або 

землекористування за формулами: 

 

           
 

2

)( )1()1(  


iii
P ,                                (1) 

   
 

2

)( )1()1(  


iii
P ,                                (2) 

де P – площа  землекористування,  

Х, У – координати вершин полігону землекористування. 

Для вирахування площ складається відомість вирахування площ за 

координатами, де записують номери точок за порядком, номери 

пунктів та їх координати Х та У (табл. 5). 

Вирахування площ здійснюється з застосуванням комп’ютерної чи 

обчислювальної техніки. 
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Вирахувана площа за координатами в порівнянні з існуючою або 

обліковою може розходитися в межах, визначених за формулою: 

                    Рf
допP 03,0 ,                                                       (3) 

де 
допPf – допустима нев’язка; 

Р – площа землекористувача в см2 на плані. 

 

Таблиця 5 

ВІДОМІСТЬ 

вирахування площі________________ об’єднаної територіальної 

громади за координатами 

№ 

з/п 
Координати Xi-1-Xi+1 Yi+1-Yi-1 Yi(Xi-1-Xi+1) Xi(Yi+1-Yi-1) 

X Y     

1       

Σ   

P= Σ/2   
     

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 

Складання експлікації земель об’єднаної територіальної громади 

за власниками та землекористувачами 

 

В и х і д н і   д а н і. Індивідуальний варіанту плану ОТГ в 

масштабі 1:25000 з координатною сіткою. 
  З а в д а н н я. Після вирахування площі кожного землевласника 

та землекористувача на території ОТГ скласти експлікацію земель ОТГ 

по власниках та землекористувачах (табл. 6). 

 

Таблиця 6 

Експлікація земель ____________ об’єднаної територіальної 

громади ______________ району_______________ області по 

власниках і землекористувачах 

Суб’єкти права власності і права користування 
земельними ділянками 

Площа, га 

1. СГП “Колос”                                         Всього:  

с/г Всього:  
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землі 

с/г 
угіддя 

Всього:  

в т.ч. 

1. Рілля  
2. Сіножаті  
3. Пасовища  

4.Багаторічні насадження  
5. Господарські двори  
6. С/г дороги та прогони  

Ліси Всього:  

 
в т.ч. 

7. Ліси  
8. Чагарники  

2. СГП “Радуга”                                         Всього:  

с/г 
землі 

Всього:  

с/г 
угіддя 

Всього:  

в т. ч. 

1. Рілля  
2. Сіножаті  
3. Пасовища  

4.Багаторічні  насадження  
5. Господарські двори  
6. С/г дороги та прогони  

Ліси 

Всього:  

в т.ч. 
7. Ліси  
8. Чагарники  

3. с.“Івання”                                         Всього:  
в 
т.ч. 

1. Присадибні ділянки громадян  
2. Під городами  
3. Школа  
4. Сільська рада  
5. Клуб  
6. Магазин  
7. Медичний пункт  
8.Землі загального користування  

4. с. “Зелене”                                         Всього:  
в 1. Присадибні ділянки громадян  
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т.ч. 2. Під городами   
3. Школа  
4. Магазин  
5. Клуб  
6. Церква  
7. Землі загального користування  
8. Сільська рада  

5. Кладовище  

6. Землі  РШРБД  

7. Землі водного фонду  

8. Держлісгосп  

9. АЗС  

10. Підсобне господарство  

11.Млин  
ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ В МЕЖАХ ПЛАНУ  

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 

Аналіз землекористування сільськогосподарського підприємства 

 

В и х і д н і   д а н і.  
площа фермерського господарства Nга25 ,  

— площа сільськогосподарських угідь Nга 6,020  ,  

— площа ріллі Nга 5,027  , де N – останні дві цифри номера 

залікової книжки,  

— середньозважений бал бонітету – 73,  

— середньозважений бал бонітування по району – 79,  

— площа сільськогосподарських угідь з ухилом 0-5о – 15 га,  

— середня віддаль від господарського центру до ділянок 

сільськогосподарських угідь – 2,7 км,  

— кількість працюючих – 4 чол., 

—  необхідна кількість працюючих для обслуговування 1 га 

умовної ріллі – 0,52 чол., 

—  коефіцієнт використання робочої сили – 0,85,  

— накладні витрати – 18%. 
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  З а в д а н н я . Знайти загальний показник якості використання 

земельних угідь фермерського господарства 

 

Для оцінки землекористування використовують наступні 

показники: 

1) коефіцієнт сільськогосподарського використання території – 

К1: 

.

..

1

заг

гc

Р

P
K  , 

де Рс.г. – площа сільськогосподарських угідь, га; 

Рзаг. – загальна площа, га; 

2) коефіцієнт розораності – К2: 

..

2

гc

ріллі

Р

P
K  , 

 

3) коефіцієнт якісної оцінки земель – К3: 

р

г

Б

Б
K 3 , 

де Бг – середньозважений бал бонітування сільськогосподарських угідь 

господарства; 

Бр – середньозважений бал бонітування по району; 

4) коефіцієнт якості землі по умовах рельєфу – К4: 

..

4

гс

р

Р

P
K  , 

де Рр – площа сільськогосподарських угідь з ухилом 0-5о, га; 

Рс.г. – загальна площа сільськогосподарських угідь, га; 

5) коефіцієнт господарської компактності – К5; 

сер

заг

L

Р
K

383,0
5  , 

де Lсер – середня віддаль від господарського центру до ділянок 

сільськогосподарських угідь; 

6) коефіцієнт забезпеченості трудовими ресурсами – К6: 
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100
1

6 



ну

ф

ТР

T
K , 

Тф – наявні трудові ресурси (кількість працюючих), чол.; 

Тн – необхідна кількість працюючих для обслуговування 1 га умовної 

ріллі, чол.; 

Ру – площа умовної ріллі, га, 
100

гф

у

БP
Р


 ; 

α – коефіцієнт використання робочої сили; 

β – накладні витрати, %. 

Якщо вплив загальної дисперсії прийняти за 100, то  

Д1=25%, Д2=24%, Д3=19%, Д4=16%, Д5=9%, Д6=7%, 

звідки загальний показник якості 

100

7916192425 654321 КККККК
K заг


 . 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №7 

Розрахунок антропогенного перетворення регіону 

 

В и х і д н і  д а н і .  
- рілля – 25000 га + 10N га; 

-  сіножаті покращені – 3200 га; 

-  сіножаті – 4800 га + 5N га; 

- багаторічні насадження – 2700 га; 

- рілля осушена – 8100 га + 7N га; 

- порушені землі – 800 га; 

-  пасовища культурні – 6100 га; 

-  пасовища – 9400 га + N га; 

- під водами і болотами – 200 га; 

-  ліси –10250 га; 

- природні охоронні території – 315 га; 

де N – останні дві цифри номеру залікової книжки. 

З а в д а н н я . Знайти регіональний індекс антропогенного 

перетворення регіону. 
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Для оцінки антропогенного перетворення економічних систем 

рекомендують визначати регіональний індекс антропогенного 

перетворення, попередньо присвоївши територіям в регіоні ранг 

антропогенного перетворення (r). Число рангів повинно відповідати 

числу виділених територій.  

Величину, яка дорівнює добутку рангу антропогенної 

перетворюваності цієї території r на частку (%) даної території в 

загальній площі регіону d називають індексом антропогенного 

перетворення I 

drI   

Регіональний індекс антропогенного перетворення дорівнює сумі 

індексів антропогенного перетворення територій. 

100




I
I p  

Розрахунок виконують у вигляді таблиці (табл. 7). Ранги 

присвоюються територіям по мірі зростання антропогенного впливу на 

цих територіях, наприклад, природні охоронні території – 1 ранг, 

оскільки вони зазнали найменшого перетворення, а порушені землі – 11 

ранг і т. д. 

 

 

 

Таблиця 7 

Розрахунок антропогенного перетворення економічної системи 

 

Види земель і 

угідь 

Площа 

земель і 

угідь, га 

Ранг 

антропоге

н-ного 

перетворе

ння 

Питома вага 

земель в 

загальній площі, 

% 

Індекс 

антроп

оген-

ного 

перетво

рен-ня 
1 2 3 4 5 

Рілля  9   
Сіножаті 

покращені 
 7   

Сіножаті   6   
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Багаторічні 

насадження 
 8   

Рілля осушена  10   
Порушені 

землі 
 11   

Пасовища 

культурні 
 5   

Пасовища   4   
Під водами і 

болотами 
 2   

Ліси  3   
Природні 

охоронні 

території 
 1   

Всього ∑  100 ∑ 

 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 

Передача у приватну власність земельної ділянки 

 

В и х і д н і  д а н і .  
Таблиця 8 

Відомість координат поворотних точок меж земельної ділянки  

№ точок X Y 
10 222,70 214,79 
9 244,22 241,46 

14 224,65 293,50 
15 237,19 300,47 
8 19.,.7 40.,.4 
7 16.,.2 35.,.4 

16 196,23 278,98 
10 222,70 214,79 

 

З а в д а н н я . Передати у приватну власність земельну ділянку жителю 

(ПІП) села, району, області згідно варіанту. Для цього підготувати 
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рішення відповідної ОТГ про надання дозволу на виготовлення та 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та виготовити  план у відповідності з матеріалами знімання. 

За результатами знімання обчислені координати поворотних точок меж 

земельної ділянки (табл. 8). Садиба площею 0,02 га знаходить в саду, 

межа якого проходить через точки 14, 16. Загальну площу, площу ріллі 

та саду вирахувати аналітичним способом. На плані зовнішніх меж 

земельної ділянки виділити ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку та ведення особистого селянського господарства. 

Вулиця Мирна проходить по суміжності з точками 9, 10. Замість крапок 

підставити дві останні цифри номера залікової книжки.                       

Земельно-кадастрові дані на території ОТГ використовуються для 

економічного регулювання земельних відносин при передачі земель у 

власність, у спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу 

земельної ділянки та права оренди, визначенні ставок земельного 

податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості основних засобів 

виробництва, визначенні розмірів внеску до статутних фондів 

сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, 

об’єднань, кооперативів, при відводах земель, тощо. 

 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТДЕСЯТ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

від  «   »  лютого  2022 року    ПРОЄКТ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
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площею 0,2500 га для будівництва та  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж,  

вул. Шкільна, 51, гр. Білорусу В.В. 

 

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 51, 

гр. Білоруса В.В., який просить надати дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 51, керуючись п.а 

ч.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.1 ст.121 Земельного кодексу 

України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 

висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, Почаївська  ОТГ 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл гр. Білорусу Віктору Васильовичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 51, землі житлової та 

громадської забудови, в межах населеного пункту. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

Голова   ОТГ                                                 Олейнік М.Г. 

 

 
УКРАЇНА 



26 

 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

П’ЯТДЕСЯТ  ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від  «   » червня 2022 року     ПРОЄКТ 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 51, гр. Білорусу В.В. 

 
Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Шкільна 51., 

Білоруса В.В., який просить затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 

Шкільна, 51, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 

керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б ч.1 ст.81, п.а ч.3 ст.116 ст.125, ст.126 

Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 

п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, Почаївська ОТГ 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити гр. Білорусу Віктору Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га за кадастровим номером 

6123488200:02:002:0007 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 

Старий Тараж, вул. Шкільна, 51, землі житлової та громадської 

забудови, в межах населеного пункту. 

2. Передати гр. Білорусу Віктору Васильовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,2500 га за кадастровим 
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номером 6123410500:02:002:0007 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 51.  

3.  Зобов’язати гр. Білоруса Віктора Васильовича зареєструвати 

речові права на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

Голова    ОТГ                                        Олейнік М.Г. 

 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9 

Побудова кадастрового плану земельної ділянки 

 

В и х і д н і  д а н і. План земельної ділянки (практична робота №8) 

З а в д а н н я . Побудувати кадастровий план для передачі 

безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,2500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

 

 

Кадастрова карта (план) ведеться в електронній (цифровій) формі за 

допомогою програмного забезпечення Державного земельного 

кадастру шляхом відображення на картографічній основі Державного 

земельного кадастру відомостей про кадастрове зонування земель та 

об'єкти Державного земельного кадастру. Вимоги до складення та 

оформлення кадастрових планів земельних ділянок. Кадастрові плани 

земельних ділянок складаються юридичними та фізичними особами, 

які отримали в установленому порядку ліцензії на виконання 

топографо-геодезичних, картографічних робіт, проведення робіт із 

землеустрою, землеоціночних робіт. 
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Кадастрові плани земельних ділянок складаються у масштабі, який 

забезпечує чітке відображення: 

 меж земельної ділянки; 

 координат поворотних точок меж земельної ділянки; 

 лінійних промірів між поворотними точками меж земельної 

ділянки; 

 кадастрового номера земельної ділянки; 

кадастрових номерів суміжних земельних ділянок (за їх наявності); 

 меж земельних угідь, обмежень (обтяжень) земельної ділянки (за 

їх наявності); 

 контурів об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельній 

ділянці (за їх наявності); 

 меж вкраплених земельних ділянок сторонніх землевласників і 

землекористувачів (за їх наявності). 

Невід’ємною частиною кадастрового плану земельної ділянки є таблиці 

із зазначенням координат усіх поворотних точок меж земельної ділянки, 

переліку земельних угідь, їх площ, відомостей про цільове призначення 

земельної ділянки та розробника документації із землеустрою на 

земельну ділянку. 

Примірник кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії 

видається власнику (користувачу) земельної ділянки та є його 

власністю. За координатами поворотних точок меж земельної ділянки 

будується план меж земельної ділянки в масштабі 1:500, що забезпечує 

його розміщення на листі формату А-4 з перевіркою довжин ліній. 

Точки повороту меж фіксуються кружечками на плані і нумеруються в 

характерних місцях, починаючи з північно-західної частини межі за 

ходом годинникової стрілки. В південно-західній частині листа 

проводиться опис меж суміжних землевласників та землекористувачів. 

В нижній частині плану підписується масштаб, в південно-східній 

частині листа викреслюється штамп. 

В східній частині листа розміщують експлікацію земель та умовні 

позначення, каталог координат поворотних точок, а в північно-східній 

частині показують ситуаційний план або схему території населеного 

пункту або району з відображенням об’єкту проектування. 

На кадастровому плані показуються межі контурів земельних угідь і в 

існуючих для даного масштабу умовних знаках класифікацію угідь. По 

межі земельної ділянки між точками поворотів показують натуральні 
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лінійні проміри і горизонтальну проекцію, позначають межі суміжних 

землекористувачів буквами українського алфавіту, починаючи з букви 

А за годинниковою стрілкою з північно-західної частини межі та 

ілюмінують їх кольором.  
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 

Ведення Поземельної книги 

 

В и х і д н і  д а н і. Кадастровий план земельної ділянки (практична 

робота №9) 

З а в д а н н я . Виготовити Поземельну книгу на земельну ділянку 

для передачі безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,2500 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

 

Поземельна книга відкривається та ведеться на кожну земельну 

ділянку: 

у паперовому вигляді – територіальними органами 

Держгеокадастру; 

в електронному вигляді – операторами – структурними підрозділами 

державного підприємства "Центр державного земельного кадастру", 

яке є адміністратором автоматизованої системи державного земельного 

кадастру, які мають доступ та вносять відомості до автоматизованої 

системи державного земельного кадастру (далі – автоматизована 

система), формують з її використанням аркуші Поземельної книги та 

аркуші витягів з неї, перевіряють результати робіт із землеустрою в 

електронному вигляді, дані про які містяться в файлі обміну даними 

про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі – 

обмінний файл). 

До Поземельної книги в електронному вигляді додається електронне 

(цифрове) зображення документів, які стали підставою для внесення 

відомостей до (надання відомостей з) неї, документів на право 

власності на земельну ділянку або на право постійного користування 

земельною ділянкою. 

Поземельна книга в паперовому вигляді складається з аркушів, які 

формуються з використанням автоматизованої системи. 

До Поземельної книги в паперовому вигляді додаються всі 

документи, які стали підставою для внесення відомостей до (надання 

відомостей з) неї. 

Поземельна книга вважається відкритою після зазначення кадастрового 

номера земельної ділянки і дати її відкриття на титулі Поземельної 



32 

 

книги, що завіряється підписом посадової особи, скріпленим печаткою 

територіального органу Держгеокадастру. 

Дата відкриття Поземельної книги є датою державної реєстрації 

земельної ділянки. 

Записи до розділів Поземельної книги вносяться державною мовою 

розбірливо чорнилом чи кульковою ручкою синього або чорного 

кольору. На підтвердження кожного запису в Поземельній книзі 

формується з використанням автоматизованої системи аркуш 

Поземельної книги, який засвідчується підписом посадової особи та 

скріплюється печаткою територіального органу Держгеокадастру. Не 

завірений підписом і не скріплений печаткою запис вважається 

недійсним. 

Структура Поземельної книги в електронному вигляді, форма передачі 

відомостей територіальними органами Держгеокадастру, операторам 

для внесення відомостей до неї, порядок взаємодії територіальних 

органів Держгеокадастру та операторів під час її ведення 

затверджуються Держгеокадастром. 

Відповідальність за достовірність, повноту та актуальність 

відомостей Поземельних книг у паперовому та електронному вигляді 

покладається на заступника керівника територіального органу 

Держгеокадастру, відповідального за ведення державного реєстру 

земель. 

 

   

__________________________________________________  

(найменування територіального органу Держгеокадастру) 

ПОЗЕМЕЛЬНА КНИГА 
__________________________________________  

(кадастровий номер земельної ділянки) 

Поземельну книгу відкрито    

___ ____________ 20__ р.    

Додаток  

до Порядку ведення Поземельної книги  

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 20 липня 2011 р. N 791) 
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____________________________  

(підпис посадової особи) 

____________________________  

(прізвище та ініціали)  

М. П.   

Поземельну книгу закрито    

___ ____________ 20__ р.    

____________________________  

(підпис посадової особи) 

____________________________  

(прізвище та ініціали)  

М. П.   

Кадастровий номер земельної ділянки: _________________________ 

 

 

ЗМІСТ  

Поземельної книги 

Порядковий 

номер 

Назва 

розділу, 

документа 

Серія, 

номер 

документа 

Номер 

аркуша 

Прізвище, 

ім'я та по 

батькові 

посадової 

особи 

Дата, 

підпис 

 

_________ 20__ р. ____________________________  

(підпис посадової особи) 

____________________________  

(прізвище та ініціали) 

Аркуш N _________ 

Кадастровий номер земельної ділянки: __________________________ 

(попередній кадастровий номер земельної ділянки: ________________) 
РОЗДІЛ 1.  

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. N _________ 

Відомості про земельну ділянку 

Місце розташування:    

Цільове призначення:   

Код цільового призначення:   

Площа, гектарів    

нормативна: 
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Грошова оцінка земельної ділянки, 

гривень 

експертна: 

Форма власності:   

Посада особи, яка внесла відомості:   

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка 

внесла відомості:  

  

М. П. 

Із записом ознайомлений: 

Підпис, прізвище та ініціали власника / 

користувача / уповноваженої особи: 

  

Реквізити довіреності уповноваженої 

особи: 

  

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису 

Дата внесення змін / скасування / 

поновлення запису: 

  

Суть змін:    

Підстава внесення змін / скасування / 

поновлення запису: 

  

Посада особи, яка внесла зміни / 

скасувала / поновила запис: 

  

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка 

внесла зміни / скасувала / поновила 

запис: 

  

М. П. 

Аркуш N _________ 

Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________ 

 

 

РОЗДІЛ 2.  

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ЕКСПЛІКАЦІЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ 
ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. N _________ 

 

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  
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Умовні позначення:    

 

 

Опис суміжних меж:  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________ 

  

  

 
Масштаб 1: _______ 

Аркуш N _________ 

Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________ 

 

Експлікація земельних угідь 

Площа 

земельної 

ділянки, 

гектарів 

У тому числі за земельними угіддями, гектарів  

                

         

         

         

Примітка: В експлікації земельних угідь зазначаються види угідь. 

Посада особи, яка внесла відомості:   

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла 

відомості:  

  

М. П. 

Із записом ознайомлений: 

Підпис, прізвище та ініціали власника / 

користувача / уповноваженої особи: 

  

Реквізити довіреності уповноваженої особи   



36 

 

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису 

Дата внесення змін / скасування / поновлення 

запису: 

  

Суть змін:    

Підстава внесення змін / скасування / 

поновлення запису: 

  

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / 

поновила запис: 

  

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла 

зміни / скасувала / поновила запис: 

  

М. П. 

 

Аркуш N ________ 

Кадастровий номер земельної ділянки: __________________________ 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11 

Надання витягу з Державного земельного кадастру 

 

В и х і д н і  д а н і. Поземельна книга (практична робота №10) 

З а в д а н н я . Підготувати Витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку. 

 

ВИТЯГ  

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

Номер витягу 

 

Дата формування <число, місяць та рік  

формування витягу> 

Надано на заяву (запит) <прізвище, ім'я та по батькові 

 фізичної особи / найменування 

 юридичної особи, за 

 заявою (запитом) якої надано витяг> 
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<дата та номер документа, на підставі  

якого здійснюється надання витягу> 

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному 

кадастрі 

Кадастровий номер земельної 

ділянки 

€€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ 

Власник (користувач):  

 

Прізвище, ім'я та по батькові / 

найменування 

<прізвище, ім'я та по батькові  

фізичної особи / найменування 

 юридичної особи> 

Податковий номер €€€€€€€€€€ 

Загальні відомості про земельну ділянку 

Кадастровий номер €€€€€€€€€€:€€:€€€:€€€€ 

Місце розташування 

(адміністративно-

територіальна одиниця) 

<вулиця, номер домоволодіння  

(будинку), населений пункт, район, 

область> 

Цільове призначення:  

 

Категорія земель <назва категорії земель> 

Вид використання земельної 

ділянки 

<вид використання земельної ділянки  

в межах певної категорії земель> 

Форма власності <державна/комунальна/приватна> 

Площа земельної ділянки, 

гектарів 

<значення площі> 
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Нормативна грошова оцінка, 

гривень 

<значення нормативної грошової  

оцінки на дату формування витягу> 

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки 

Інформація про документацію із 

землеустрою, на підставі якої 

здійснена державна реєстрація 

земельної ділянки 

<назва документації із землеустрою, 

 розробник документації із 

землеустрою,  

дата розроблення> 

Орган, який зареєстрував 

земельну ділянку 

<найменування органу, який 

зареєстрував 

 земельну ділянку> 

Дата державної реєстрації 

земельної ділянки 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації  

земельної ділянки> 

Відомості про право власності / право постійного користування 

Вид права <право власності / постійного 

користування> 

Інформація про власників 

(користувачів) земельної 

ділянки 

 

 

Прізвище, ім'я та по батькові / 

найменування 

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи 

 / найменування юридичної особи> 

Громадянство <громадянство> 

Реквізити документа, що 

посвідчує особу 

<серія, номер документа, ким, коли 

виданий> 
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Податковий номер / номер та 

серія паспорта фізичної особи 

<податковий номер / номер та серія 

паспорта 

 фізичної особи, яка через свої релігійні  

переконання відмовилася від прийняття  

номера> 

Місце проживання / 

місцезнаходження 

<місце проживання фізичної особи / 

 місцезнаходження юридичної особи> 

Частка у спільній власності <частка у спільній власності> 

Документ, який є підставою для 

виникнення права 

<назва документа><найменування 

органу,  

яким прийнято документ, на підставі 

якого виникло право><число, місяць та 

рік прийняття/підписання 

документа><номер документа> 

Документ, що посвідчує право <назва документа><серія та номер  

державного акта та додатків до нього> 

Відомості про оренду, суборенду 

Орендар:  

 

Прізвище, ім'я та по батькові / 

найменування 

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

 особи / найменування юридичної особи> 

Громадянство <громадянство> 

Реквізити документа, що 

посвідчує особу 

<серія, номер документа, ким, коли 

виданий> 

Податковий номер / номер та 

серія паспорта фізичної особи 

<податковий номер / номер та серія 

паспорта 

 фізичної особи, яка через свої релігійні  



40 

 

переконання відмовилася від прийняття 

 номера> 

Місце проживання / 

місцезнаходження 

<місце проживання фізичної особи /  

місцезнаходження юридичної особи> 

Площа земельної ділянки, 

переданої в оренду 

<площа земельної ділянки, що передана в  

оренду, гектарів> 

Орган, що здійснив державну 

реєстрацію речового права 

<найменування органу державної 

реєстрації  

прав> 

Дата державної реєстрації 

речового права 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації 

 речового права> 

Строк дії речового права <строк дії речового права> 

Суборендар:  

 

Прізвище, ім'я та по батькові / 

найменування 

<прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи 

 / найменування юридичної особи> 

Громадянство <громадянство> 

Реквізити документа, що 

посвідчує особу 

<серія, номер документа, ким, коли 

виданий> 

Ідентифікаційний номер €€€€€€€€€€ 

Податковий номер / номер та 

серія паспорта фізичної особи 

<податковий номер / номер та серія 

паспорта 

 фізичної особи, яка через свої релігійні 

 переконання відмовилася від прийняття 
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 номера> 

Місце проживання / 

місцезнаходження 

<місце проживання фізичної особи / 

 місцезнаходження юридичної особи> 

Площа земельної ділянки (її 

частини), переданої в 

суборенду 

<площа земельної ділянки (її частини), 

 наданої в суборенду, гектарів> 

Орган, що здійснив державну 

реєстрацію речового права 

<найменування органу державної 

реєстрації 

 прав> 

Дата державної реєстрації 

речового права 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації 

 речового права> 

Строк дії речового права <строк дії речового права> 

Додаткові відомості <додаткові відомості> 

Відомості про земельний сервітут 

Вид сервітуту <вид земельного сервітуту> 

Площа земельної ділянки (її 

частини), на яку поширюється 

дія сервітуту 

<площа земельної ділянки (її частини), 

 гектарів> 

Підстава для встановлення 

земельного сервітуту 

<договір/закон/заповіт / рішення суду> 

<найменування органу, яким прийнято  

документ><число, місяць та рік 

прийняття 

/підписання документа><номер 

документа> 
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Орган, що здійснив державну 

реєстрацію сервітуту 

<найменування органу, що здійснив 

 державну реєстрацію сервітуту> 

Дата державної реєстрації 

сервітуту 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації  

сервітуту> 

Строк дії сервітуту <строк дії сервітуту / безстроково> 

Додаткові відомості <додаткові відомості> 

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки 

Вид обмеження у використанні 

земельної ділянки 

<вид обмеження у використанні 

земельної 

 ділянки> 

Площа земельної ділянки (її 

частини), на яку поширюється 

дія обмеження 

<площа земельної ділянки (її частини), 

 гектарів> 

Підстава для виникнення 

обмеження у використанні 

земельної ділянки 

<закон / нормативно-правовий акт,  

прийнятий відповідно до закону / 

договір / 

 рішення суду><найменування органу, 

 яким прийнято документ><число, 

місяць 

 та рік прийняття/підписання 

документа> 

<номер документа> 

Орган, що здійснив державну 

реєстрацію обмеження 

<найменування органу, який 

зареєстрував 

 обмеження у використанні земельної 

 ділянки> 
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Дата державної реєстрації 

обмеження 

<число, місяць та рік державної 

реєстрації 

 обмеження у використанні земельної  

ділянки> 

Строк дії обмеження <строк, на який встановлено обмеження 

у 

 використанні земельної ділянки /  

безстроково> 

Відомості про державного кадастрового реєстратора (нотаріуса), який 

надав витяг з  

Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

Витяг підготував та надав <ініціали та прізвище Державного  

кадастрового реєстратора (нотаріуса),  

Держземагентство або найменування 

 його територіального органу,  

Державним кадастровим реєстратором 

 якого надано витяг (нотаріальний 

округ)> 

Підпис <підпис Державного кадастрового 

 реєстратора (нотаріуса), який надав 

витяг> 

МП  

 

__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного  

кадастру. 



44 

 

 

 

Додаток до витягу з Державного 

земельного 

 кадастру про обмеження у використанні  

земель  

від "___" ____________ 20__ р. № ______ 

Кадастровий план земельної ділянки 

Кадастровий номер земельної ділянки ________________________ 

Опис меж:  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

 

Масштаб 1: 

Умовні  

позначення: 

__________  

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного 

 земельного кадастру. 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12 

Земельна звітність 

 

В и х і д н і  д а н і. Експлікація земель об’єднаної територіальної 

громади за власниками та землекористувачами (практична робота №5) 

З а в д а н н я . Заповнити  форму звітності № 16-зем (річна) «Звіт 

про землі та земельні ділянки за власниками та угіддями». 

 

 Форми державної статистичної звітності: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0136-16/paran3#n3
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форма звітності № 11-зем (квартальна) «Звіт про землі та земельні 

ділянки за цільовим призначенням і формами власності»; 

форма звітності № 12-зем (річна) «Звіт про землі та земельні ділянки 

за власниками та користувачами, формами власності»; 

форма звітності № 15-зем (квартальна) «Звіт про землі та земельні 

ділянки за цільовим призначенням та угіддями»; 

форма звітності № 16-зем (річна) «Звіт про землі та земельні ділянки 

за власниками та угіддями». 

Складання адміністративної звітності з кількісного обліку земель 

здійснюється: 

на рівні районів, міст республіканського (Автономної Республіки 

Крим) та обласного значення шляхом узагальнення відомостей 

Державного земельного кадастру про землі та земельні ділянки в межах 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного кадастру; 

на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та 

Севастополя шляхом узагальнення відомостей Державного земельного 

кадастру, зазначених у звітах, складених на рівні районів, міст 

республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного 

значення, за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру; 

по Україні в цілому шляхом узагальнення відомостей Державного 

земельного кадастру, зазначених у звітах, складених на рівні областей, 

Автономної Республіки Крим та міст Києва та Севастополя, за 

допомогою програмного забезпечення Державного земельного 

кадастру. 

Узагальнені відомості Державного земельного кадастру за формою 

адміністративної звітності з кількісного обліку земель надаються: 

державними кадастровими реєстраторами територіальних органів 

Держгеокадастру в районах, містах обласного значення - головним 

управлінням Держгеокадастру в областях, управлінням (відділам) 

статистики в районах, районним державним адміністраціям, районним, 

міським, сільським, селищним радам; 

державними кадастровими реєстраторами головних управлінь 

Держгеокадастру в областях, місті Києві, Міжрегіонального управління 

Держгеокадастру у місті Херсоні та Автономній Республіці Крим - 

Держгеокадастру, головним управлінням статистики в областях, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0133-16#n19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0134-16/paran3#n3
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0135-16/paran3#n3
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0136-16/paran3#n3
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обласним державним адміністраціям, обласним радам, Київській 

міській державній адміністрації та Київській міській раді; 

державними кадастровими реєстраторами Держгеокадастру - 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Державній 

службі статистики України. 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13 

 Кадастрове зонування території 

 

В и х і д н і  д а н і. План землекористування ОТГ в М 1:10000 

З а в д а н н я . Встановити межі кадастрових зон та кварталів, 

присвоїти їм кадастрові номери та побудувати Індексну кадастрову 

карту території ОТГ в М 1:10000. 

 

При створенні кадастрових індексних карт найбільш складною 

задачею є визначення зовнішніх меж кадастрових кварталів, 

кадастрових зон, а як наслідок і зовнішніх меж ОАТУУ.  

При цьому особливе значення має підхід до встановлення меж 

кадастрових кварталів. Серед можливих підходів найпоширенішим є 

підхід з встановленням фіксованих меж кадастрових кварталів. В якості 

меж кварталів можуть використовуватись осьові лінії доріг, лінії 

тротуарів, межі землеволодінь, червоні лінії та ін.  

Межа кварталу моделюється полігоном (або полілінією), що 

проходить через характерні точки (вузли) з фіксованими координатами. 

До недоліків такого підходу можна віднести просторову нестабільність 

зазначених ліній, пов’язану з реконструкцією шляхів, планувальними 

роботами, змінами в містобудівній документації та ін. Крім того, при 

такому підході в межах кадастрового кварталу знаходяться як землі 

землекористувань, так і землі загального використання, причому 

останні частково, бо вони розділені осьовими чи іншими лініями на 

кілька частин. Це призводить до певних труднощів, пов’язаних з 

необхідністю перевизначення координат вузлів меж кварталів, 

ускладненням розрахунку балансу площ кадастрових кварталів, 

кадастрових зон. Перспективнішим  уявляється підхід, що базується на 

врахуванні ієрархічної вкладеності об’єктів кадастрового зонування 

(земельні ділянки, кадастрові квартали та зони,  ОАТУУ нижнього та 
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більш високого рівнів);використанні топологічних моделей для опису 

меж.  

Кадастрові номери земельних ділянок та іншої нерухомості, 

пов’язаної з земельними ділянками (будівлі, споруди, їх частини, в т.ч. 

квартири та ін.), запроваджуються з метою їх однозначної ідентифікації 

в базах даних автоматизованої системи державного земельного 

кадастру. Головним критерієм формування структури кадастрового 

номера є забезпечення його унікальності в межах України.  

Система кадастрових номерів повинна також відповідати критеріям 

багатоцільового міжвідомчого застосування,  надійності, 

універсальності та економічності (з точки зору мінімізації витрат на 

запровадження та супровід).  

Сформований кадастровий номер використовується тільки для 

кодування земельних ділянок та іншої нерухомості і не обов’язково 

повинен слугувати об’єктом синтаксичного чи семантичного аналізу з 

метою отримання будь-яких інших даних похідного характеру. Так, 

наприклад, для визначення місцезнаходження земельної ділянки або її 

адреси використовуються відповідні дані із реєстру земельних ділянок. 

Такий підхід дає змогу не змінювати вже присвоєні кадастрові номери 

при зміні меж об’єктів адміністративно-територіального устрою. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14 

 Побудова топологічної моделі кадастрового кварталу 

 

В и х і д н і  д а н і. Індексна кадастрова карта ОТГ в М 1:10000 

З а в д а н н я . Побудувати топологічну модель кадастрового 

кварталу та присвоїти кадастрові номери земельним ділянкам в межах 

кварталу. 

 

Як теоретична основа топологічних моделей використовується 

математичний апарат алгебраїчної топології та теорії графів, що дає 

можливість представляти елементи індексних карт та кадастрових 

планів у вигляді графів. Принципова відмінність топологічного 

представлення даних від не топологічного полягає у можливості 

всебічного аналізу засобами ГІС просторових об’єктів без врахування 

змін конкретних значень координат вузлів.  
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Площа кадастрового кварталу представляється як така, що 

складається з набору земельних ділянок. Для цього використовується 

реляційне відношення типу “ціле – частина” (“об’єкт – підоб’єкт”)  

ККВ-ЗД (кадастровий квартал – земельна ділянка), яке має схему: 

ККВ-ЗД ( # ККВ , # ЗД ),  

 де   # ККВ   –  номер кадастрового кварталу; 

# ЗД      –  номер земельної ділянки. 

Топологічна модель кадастрового кварталу 001 представляється 

відношенням ТП_КВ (топологічна модель кварталу), яке має наступну 

схему:  

ТП_КВ ( # ККВ , # ЗД , # ПВ , # КВ ),  

 де  # ПВ   –  номер початкового вузла сторони полігону земельної 

ділянки; 
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       # КВ   –  номер кінцевого вузла сторони полігону земельної 

ділянки.

 
Таблиця 9 

001 0001 

001 0002 

001 0003 
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001 0004 

001 0005 

001 0006 

001 0007 

001 0008 

 

Для кадастрового кварталу 001 відношення ТП_КВ буде мати 

вигляд, наведений у табл. 10. 

Таблиця10 

001 0001 2 8 

*001 0001 8 9 

*001 0001 9 3 

001 0001 3 2 

*001 0002 3 9 

*001 0002 9 10 

*001 0002 10 4 

001 0002 4 3 

*001 0003 4 10 

*001 0003 10 11 

001 0003 11 5 

001 0003 5 4 

001 0004 8 12 

*001 0004 12 13 

*001 0004 13 14 

*001 0004 14 15 

001 0004 15 11 
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*001 0004 11 10 

*001 0004 10 9 

*001 0004 9 8 

001 0005 12 18 

*001 0005 18 19 

*001 0005 19 13 

*001 0005 13 12 

*001 0006 13 19 

*001 0006 19 20 

*001 0006 20 14 

*001 0006 14 13 

*001 0007 14 20 

*001 0007 20 23 

001 0007 23 15 

*001 0007 15 14 

001 0008 18 22 

001 0008 22 23 

*001 0008 23 20 

*001 0008 20 19 

001 0008 19 18 

 

Після вилучення з відношення ТП_КВ кортежів із сторонами,  що 

повторюються два рази (відмічені знаком *), отримаємо відношення  

М_КВ (межа кварталу), яке має схему: 

М_КВ ( # ККВ ,  # ПВ ,  # КВ ). 

Відношення  М_КВ формується програмно і  визначає тільки ті 

сторони полігонів земельних ділянок, які є складовими полігону 

межі кадастрового кварталу. Аналогічний підхід застосовується при  

формуванні  меж кадастрових зон, тільки в цьому випадку 
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топологічна модель кадастрової зони складається з кадастрових 

кварталів, а також для ОАТУУ нижнього та вищих рівнів ієрархії. 

 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 15 

Виділення зон особливого режиму землекористування  

 

В и х і д н і  д а н і. Індексна кадастрова карта ОТГ в М 1:10000 

З а в д а н н я . Встановити зони особливого режиму 

землекористування на території ОТГ і нанести їх на Індексну 

кадастрову карту. 

 

При наданні земельних ділянок у власність чи користування 

певними державними органами можуть надаватись обмеження чи 

обтяження у їх використанні. Для цього у відповідних 

землевпорядних органах складається окремий план обмежень і 

обтяжень, який є складовою частиною чергового кадастрового плану 

і використовується при розмежуванні земель державної і 

комунальної власності, а також при проведенні грошової оцінки 

земель, здійснення контролю за режимом використання земель, 

проведенні робіт по землеустрою та розробці містобудівної 

документації. Плани обмежень і обтяжень складають з метою 

отримання достовірної графічної і аналітичної інформації пор 

наявність, склад і місце розташування об’єктів з особливим режимом 

використання земель і меж зон особливого режиму 

землекористування.  

Зони особливого режиму землекористування – це територія з 

особливим режимом використання земель, що виділяються у 

відповідності до чинного законодавства. Особливий режим 

використання земель – це режим землекористування, що обмежує ті 

чи інші види господарської чи правової діяльності з метою захисту 

населення від шкідливого впливу промислових і інших об’єктів, що 

мають спеціальний режим виробничої діяльності. 

До зон особливого режиму використання земель відносяться: 

1. Охоронна зона – це територія з особливим режимом 

використання земель, яка виділяється навколо цінних природних 

об’єктів, об’єктів історичної і культурної спадщини з метою їх 

охорони і захисту від несприятливих антропогенних впливів, а також 
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вздовж магістральних трубопроводів, ліній електропередач і зв’язку, 

земель транспорту з метою забезпечення нормальних умов 

експлуатації та випадків пошкодження. Ширина охоронних зон 

встановлюється відповідно до нормативної документації ДБН 

(державних будівельних норм). 

2. Зона санітарної охорони – це зона, що прилягає до відкритих і 

підземних джерел водопостачання, водозабірних споруд на які 

поширюються обмеження господарської діяльності з метою 

забезпечення їх санітарно-епідеміологічної надійності. 

3. Водоохоронна зона – це природні території господарської 

діяльності, що регулюються і встановлюються вздовж річок, морів, 

водних об’єктів для їх сприятливого режиму, попередження їх 

забруднення і засмічення, знищення навколо водних рослин і тварин  

і зменшення коливань стоку. 

4. Прибережна захисна смуга – створюється в межах 

водоохоронних зон по обидва береги річок і навколо водойм, вздовж 

урізу води шириною від 25м для малих річок і струмків та ставків 

площею до 3 га. Для середніх річок і ставків понад 3 га – шириною 

від 50 м. Шириною від 100м для великих річок, озер і водосховищ. 

Ці зони створюються для забезпечення охорони поверхні вод від 

засмічення і забруднення та збереження їх водності. 

5. Зона особливого режиму – створюється навколо військових 

об’єктів та вздовж державних кордонів України і призначається для 

забезпечення збереження озброєння і військової техніки та захисту 

населення і народного господарства від впливу аварійних ситуацій, 

що можуть виникнути на цих об’єктах внаслідок аварій, пожеж чи 

стихійного лиха. 

6. Санітарно-захисна зона – це територія яка відокремлює об’єкти, 

які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, ультразвуку, 

електро-магнітних хвиль та інших негативних впливів від житлової 

забудови. 

7. Шумова зона – це територія в межах якої перевищуються 

допустимі рівні шуму і встановлюються вздовж аеродромів та інших 

об’єктів з підвищеним рівнем шуму з метою захисту населення від 

його впливу. 
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