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Завдання 

на виконання курсової роботи на тему: 

“Земельний кадастр та використання земель на 

території__________об’єднаної територіальної громади 

____________району _________________області”. 

з дисципліни “Кадастр” 

_______________________________________________________ 

(Прізвище, ім’я, по батькові студента) 

Зміст курсової роботи 

Вступ 

Розділ 1. Загальні відомості про об’єкт 

1.1. Кліматичні умови. 

1.2. Ґрунтово – рослинні умови. 

1.3. Гідрографія. 

1.4. Аналіз існуючого використання земель. 

1.4.1. Визначення загальної площі ОТГ та розподіл земель за 

землевласниками та землекористувачами.  

1.4.2. Аналіз використання сільськогосподарських угідь 

1.4.3.Інженерна інфраструктура. 

1.5.  Побудова плану території ОТГ в масштабі 1:10000 

Розділ 2.  Державна реєстрація речових прав  

2.1. Речові права та їх обмеження, що підлягають державній реєстрації 

2.2. Структура Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

2.3.Надання інформації з Державного реєстру речових прав  

Розділ 3. Облік кількості земель. 

3.1. Графічний облік земель. 

3.2. Текстовий облік земель. 

3.2.1. Ведення Поземельної книги.   

3.3. Земельна звітність. 

Розділ 4. Кадастрове зонування території. 

4.1. Вимоги до кадастрових номерів земельних ділянок та 

розташованих на ній об’єктів нерухомості. 

4.2. Структура кадастрового номера земельної ділянки. 

     4.3. Побудова Індексної кадастрової карти 
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 4.4. Моделювання меж в кадастрових квартлах 

4.5. Виділення зон особливого режиму землекористування. 

Загальні висновки і рекомендації 

Література 

2. Склад графічних матеріалів 

1. Земельно – кадастровий план території ОТГ 

2. Індексна карта. 

3. Топологічна модель кадастрового кварталу 

 

Завдання видав: 

Завдання отримав: 

 

Структура курсової роботи 

Курсова робота складається з пояснювальної записки обсягом до 

30 сторінок формату А-4 та графічних матеріалів (2 аркуші формату 

А-1 та один аркуш формату А-3). 

 

1.Пояснювальна записка 

Вступ 

У вступі обсягом до двох сторінок студент розкриває актуальність 

проблеми проведення земельного кадастру на території об’єднаної 

територіальної громади та його завдання, вказує мету, предмет і 

об’єкт роботи, перелік завдань, які необхідно вирішити при виконанні 

курсової роботи. 

 

Розділ 1. Загальні відомості про об’єкт 

В даному розділі курсової роботи характеризується назва і 

місцезнаходження об’єкта, структура ОТГ, компактність території 

ОТГ, розташування відносно районного та обласного центрів, 

основних магістральних шляхів, залізничних станцій та пунктів 

реалізації сільськогосподарської продукції.   

 1.1. Кліматичні умови. 

 Характеризується, в якій природно-кліматичній зоні розташована 

територія ОТГ, температурний режим (середня, максимальна і 

мінімальна температури, сума активних температур за вегетаційний 

період, початок та періодичність заморозків, тощо). 
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Опади – середня кількість за вегетаційний період, за рік, інтенсивність та 

частота злив, сніговий покрив, його товщина, строки та інтенсивність 

сніготанення 
Пануючі вітри – які впливають на ерозію ґрунтів. Характеристика 

наявності процесів вітрової ерозії на території об’єкту. 

Рельєф території - характеризується роздрібненість схилів, наявність 

ерозійних процесів (водної ерозії), інтенсивність процесів 

яроутворення. 

  
 1.2. Ґрунтово – рослинні умови. 

 Характеристика дається за агровиробничими групами ґрунтів, 

вага ґрунтового покриву в розрізі сільськогосподарських угідь, 

основні властивості ґрунтів за механічним складом, вмістом гумусу в 

родючому шарі, забезпеченістю поживними речовинами, а також за 

придатністю для вирощування в даній природно-

сільськогосподарській зоні сільськогосподарських культур. 

Характеризується наявність природної рослинності, її стан та 

розташування, числові характеристики,  площі, лісистість території 

тощо. 

  

 1.3. Гідрографія. 

 Характеризуються річки, струмки та інші водойми, які 

розташовані та території ОТГ, їх назви, місце розташування,  

характерні особливості, компактність і конфігурація, характерні  

особливості заплави, режим паводків, наявність прибережних смуг.  

  
 1.4. Аналіз існуючого використання земель. 

 Характеризується загальна площа території сільської ради, 

наявність землекористувачів за категоріями земель та формами 

власності, компактність і конфігурація, наявність, назва і площа 

найбільших землекористувачів, які розташовані на території ОТГ. 

  

 

1.4.1. Визначення загальної площі ОТГ та розподіл земель за 

землевласниками та землекористувачами. 

За схемою меж ОТГ, окремого землевласника чи 

землекористувача, або моделі плану їх меж в масштабі 1:25000 із 

сіткою координат, графічним способом визначаються координати 
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поворотних точок меж і складають каталог координат поворотних 

точок меж території об’єднаної територіальної громади (табл.1) 

 

Таблиця 1 

КАТАЛОГ 

координат поворотних точок зовнішніх меж території 

_________об’єднаної територіальної громади 

 

№  

 точок 

Внутрішні    

кути 

Дирекційні  

кути 

Довжини  

ліній 

Координати 

Х Y 

      

 

Формування каталогу координат можливо здійснювати автоматично. 

Цифровий план меж території в масштабі 1:10000 будується шляхом 

сканування та оцифрування поворотних точок вихідного паперового 

плану землекористування (наприклад, із застосуванням програмних 

продуктів Digitals, AutoCAD, ArсGIS, тощо). Каталог координат (табл. 1) 

формується автоматично, за допомогою відповідних інструментів. 

 

Загальну площу землекористування вираховують аналітичним 

способом за координатами поворотних точок меж території ОТГ або 

землекористування за формулами: 

 

                 Р=
2

)( )1()1(   III
                                      (1) 

                          P=
2

)( )1()1(   ІІІ
,                                           (2) 

де P- площа ОТГ або 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.2). 

Вирахування площ здійснюється з застосуванням комп’ютерної чи 

обчислювальної техніки. 

Таблиця 2 
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ВІДОМІСТЬ 

вирахування площі ____________ об’єднаної територіальної 

громади за координатами 

 

№ 

з/п 

 Координати 

Yі*(Х(і+1)-Х(і-1)) Xі*(У(і-1)-У(і+1)) №№ 

пунктів 

   Х   Y 

      

     Ʃ 

 

Вирахувана площа за координатами в порівнянні з існуючою 

або обліковою може розходитися в межах, визначених за 

формулою: 

                      ƒ Pдоп.= ± 0.03 Р ,                                                     (3) 

де ƒ доп. – допустима нев’язка 

Р- площа землекористувача в см2 на плані. 

Після вирахування площ кожного землевласника та землекористувача 

складають експлікація земель сільської ради по власниках та 

землекористувачах (табл.3). 

 

     1.4.2. Аналіз використання сільськогосподарських угідь. 

Характеризується склад і структура всіх земельних угідь 

землекористувачів, наявність резервів для розширення 

сільськогосподарських угідь, контурність і конфігурація масивів 

сільськогосподарських угідь, визначаються коефіцієнти розораністі, 

компактності, с\г використання території,   наявність ерозійних 

процесів, заболоченість, перезволоженість,  наявність чагарників. 

Характеризується загальний стан зрошених та осушених земель при їх 

наявності. 

1.4.3. Інженерна інфраструктура 

Приводиться характеристика дорожньої сітки (конфігурація, 

протяжність, ширина полотна, матеріал покриття), газопроводів, 

магістральних водопроводів, теплових та каналізаційних мереж, ліній 

електропередач та інших інженерних споруд і їх вплив на використання 

сільськогосподарських угідь. 
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 Таблиця 3 

Експлікація земель ____________територіальної громади 

______________ району_______________ області по власниках  та 

землекористувачах 

 

Суб’єкти права власності і права користування 

земельними ділянками. 

Площа, 

га. 

1. СГП “Колос”                                         Всього:  

с/г 

землі 

Всього:  

с/г 

угіддя 

Всього:  

в 

 т. 

ч. 

1. Рілля  

2. Сіножаті  

3. Пасовища  

4.Багаторічні 

насадження 

 

4. Господарські двори.  

5. С/г дороги та прогони  

2. СГП “Райдуга”                                         Всього:  

с/г 

землі 

Всього:  

с/г 

угіддя 

Всього:  

в 

 т. 

ч. 

1. Рілля  

2. Сіножаті  

3. Пасовища  

4.Багаторічні    

насадження 

 

4. Господарські двори  

5. С/г дороги та прогони  

3. с “Івання”                                         Всього:  

в т.ч. 1. Присадибні ділянки громадян  

2. Під городами   

3. Школа  

4. Відділ зв’язку  

5. Клуб  

6. Магазин  

7. Медичний пункт  

8.Землі загального користування  
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4. с “Зелене”                                         Всього:  

в т.ч. 1. Присадибні ділянки громадян  

2. Під городами   

3. Школа  

4. Магазин  

5. Клуб  

6. Церква  

7. Сільська рада  

8. Землі загального користування  

5. Кладовище.  

6. Землі  РайШЕД  

7.Землі водного фонду  

8. АЗС  

9.Комбікормовий завод  

10. СФГ «Рід»  

11. Дежлісгосп  

ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ В МЕЖАХ ПЛАНУ  

 

 

1.5. Побудова плану території ОТГ в масштабі 1:10000 

 

 План території сільськогосподарського підприємства виконується в 

масштабі 1:10000, що забезпечує його розміщення на листі формату А-1. 

Цифровий план території сільськогосподарського підприємства 

створюється шляхом прив’язки растрового плану та його оцифрування. 

При цьому застосовують відповідні умовні позначення для масштабу 

1:10000.  

Побудову цифрового плану виконують в будь якому придатному для 

цього програмному продукті. Наприклад Digitals, AutoCAD, ArсGIS. В 

південно-західній частині листа розміщується опис меж суміжних 

землекористувачів. В нижній частині листа під планом залишається 

місце для масштабу плану і умовних позначень. В південно-східній 

частині листа викреслюється штамп. В східній частині листа 

розміщується експлікація земель, а в північно-східній частині 

показується ситуаційний план території району з відображенням 

об’єкта. У верхній частині листа вказується назва плану.  

Поворотні точки межі об’єкта проектування фіксуються кружечками 
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діаметром 1,2 мм на плані і нумеруються в характерних місцях, 

починаючи з північно-західної його частини, за ходом годинникової 

стрілки. Із зовнішньої сторони межі території сільськогосподарського 

підприємства між точками поворотів вказуються лінійні проміри. 

Літерами українського алфавіту, показуються межі суміжних 

територій, починаючи з літери “А” за годинниковою стрілкою з 

північно-західної частини межі.  

На плані землекористування показуються межі контурів земельних 

угідь та класифікація угідь відповідно до умовних знаків. Межі 

населених пунктів відтінюють блакитним кольором товщиною 2 мм з 

внутрішньої сторони межі контуру.  

На плані існуючого використання території ОТГнаводяться:  

- межі землекористування;  

- довжини ліній та нумерація поворотних точок межі 

землекористування;  

- сітка координат;  

- межі контурів та види угідь;  

- межі населених пунктів;  

- опис суміжних територій;  

- масштаб плану;  

- ситуаційний план;  

- експлікація; 

 - площі угідь; 

- інфраструктуру;  

- гідрографію. 

При потребі показуються межі і умовні знаки осушених та зрошених 

земель. Виділяють прибережні захисні смуги, межі санітарно-захисних, 

охоронних зон режимоутворюючих об'єктів. План існуючого 

використання території ОТГ є основою для побудови наступних 

графічних матеріалів. 

 

 

Розділ 2. Державна реєстрація речових прав  
  

2.1. Речові права та їх обмеження, що підлягають державній 

реєстрації 

Державній реєстрації прав підлягають: 

1) право власності; 
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2) речові права, похідні від права власності: 

- право користування (сервітут); 

- право користування земельною ділянкою для  сільськогосподарських    

потреб  (емфітевзис); 

- право забудови земельної ділянки (суперфіцій); 

- право господарського відання; 

- право оперативного управління; 

- право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної 

ділянки;    

-   право користування (найму, оренди) будівлею або іншою капітальною 

спорудою (їх окремою частиною), що виникає на підставі договору найму 

(оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), 

укладеного на строк не менш як три роки; 

- іпотека 

- право довірчої власності; 

3) право власності на об’єкт незавершеного будівництва; 

4) заборона відчуження та арешт нерухомого майна, податкова застава, 

предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження.  

 

2.2. Структура Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно 

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – єдина 

державна інформаційна система, що містить відомості про права на 

нерухоме майно, їх обтяження, а також про об’єкти та суб’єктів цих 

прав.  

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно містить 

відомості про зареєстровані права і обтяження, суб’єктів прав, об’єкти 

нерухомого майна, документи, на підставі яких проведено державну 

реєстрацію прав, і картографічні (графічні) дані. Невід’ємною 

складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно є база даних про реєстрацію заяв і запитів та реєстраційні 

справи. 

На кожний об’єкт нерухомого майна під час проведення державної 

реєстрації права власності на нього вперше у Державному реєстрі 

прав відкривається новий розділ та формується реєстраційна справа, 

присвоюється реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна. 

 Розділ Державного реєстру прав складається з чотирьох частин, 

які містять відомості про: 
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1) нерухоме майно; 

2) право власності та суб’єкта (суб’єктів) цього права; 

3) інші речові права та суб’єкта (суб’єктів) цих прав; 

4) обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта (суб’єктів) цих 

обтяжень. 

Після відкриття на об’єкт нерухомого майна розділу у Державному 

реєстрі прав відомості про інші речові права та суб’єкта цих прав, 

обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих обтяжень 

переносяться до такого розділу. 

Невід’ємною складовою частиною Державного реєстру прав є база 

даних заяв та реєстраційні справи. 

Порядок ведення Державного реєстру прав визначає Кабінет 

Міністрів України. 

 

2.3. Надання інформації з Державного реєстру речових прав  

Інформація з Державного реєстру прав надається за допомогою 

програмних засобів ведення цього Реєстру у паперовій або 

електронній формі, що має однакову юридичну силу та містить 

обов’язкове посилання на Державний реєстр прав. 

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі 

надається на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без 

використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки 

державного реєстратора прав на нерухоме майно. 

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається 

державним реєстратором, уповноваженою особою фронт-офісу 

(“фронт-офіс” - центр надання адміністративних послуг, утворений 

відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”) або 

помічником нотаріуса. Інформація з Державного реєстру прав в 

електронній формі надається через веб-портал Мін’юсту. 

Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від 

місцезнаходження нерухомого майна.  

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі 

надається за заявою особи, яка бажає отримати таку інформацію, або 

уповноваженої нею особи (далі - заявник) шляхом звернення до 

суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісу або нотаріуса. 

Державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа 

фронт-офісу за допомогою програмних засобів ведення Державного 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
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реєстру прав формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови 

відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє 

власний підпис. Така заява залишається у суб’єкта державної 

реєстрації прав, фронт-офісі або нотаріуса. 

За бажанням заявника відповідна заява може бути сформована 

та роздрукована у двох примірниках, один з яких після проставляння 

заявником та особою, яка сформувала таку заяву, підписів надається 

заявникові. 

Після проставлення заявником підпису на заяві державний 

реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу 

реєструє заяву в базі даних заяв. Заява не підлягає реєстрації у базі 

даних заяв виключно у разі відсутності документа про сплату 

адміністративного збору за надання інформації з Державного реєстру 

прав, крім випадків, передбачених законом. 

 

Розділ 3.   Облік кількості земель 

. 

Облік земель – це державний захід щодо накопичення, 

систематизації і аналізу даних про кількість, розміщення та 

господарське використання земельних ресурсів. Такий облік ведеться 

у всіх галузях народного господарства. Основне завдання обліку 

кількості земель полягає в тому, щоб дати характеристику земельному 

фонду за складом угідь. 

Облік кількості земель проводиться за фактичним станом 

земельних ресурсів на основі доброякісного картографічного 

матеріалу і даних про поточні зміни виявлені графічним способом. 

Особлива увага приділяється обліку зрошених та осушених земель. 

Ступінь детальності обліку залежить від цільового призначення 

земель і характеру їх використання. Більш детальному обліку 

підлягають землі сільськогосподарського і лісогосподарського 

призначення, бо для цих галузей земля – основний засіб виробництва.    

Особливо детального і ретельного обліку вимагають землі в межах 

населених пунктів. Це пояснюється тим, що тут зосереджені землі 

практично всіх категорій, має місце велика кількість земельних 

ділянок, а також велика кількість власників землі і землекористувачів, 

розміри земельних ділянок порівняно невеликі, тому все це вимагає 

підвищених вимог до детальності і ретельності обліку кількості 
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земель. 

 

3.1. Графічний облік земель    

 

Облік кількості земель в межах земельних ділянок може 

здійснюватись як безпосередньо геодезичними вимірами в натурі, так 

і картометричним шляхом за створеними картографічними 

матеріалами в залежності від вимог до точності визначення площ. 

Графічний облік земель ведеться у вигляді чергових карт. Чергові 

карти складаються по сільських, селищних, міських радах, а також по 

окремих користувачах. Мета ведення чергової карти – це виявлення 

змін та нанесення їх на графічний матеріал (зміну контурів, площ 

земельних ділянок) з таким розрахунком, щоб ці зміни були враховані 

станом на 1 січня при складанні щорічного земельного звіту. Чергові 

карти в районних відділах земельних ресурсів ведуться спеціалістами 

цих відділів, а в радах – землевпорядниками відповідних рад. 

Плановою основою чергової карти повинні бути світлокопії планів 

масштабу 1:10000 (1:2000 чи 1:1000 для населених пунктів) 

виготовлених інститутами землеустрою без елементів проектування. 

Протягом року на чергові карти систематично наносяться зміни, що 

відбулися в межах землекористувань, угідь, їх площ, отриманих 

внаслідок: 

1. Виявлення цих змін в натурі спеціалістами землевпорядних 

служб; 

2. Внаслідок повідомлення керівників чи спеціалістів господарства, 

з подальшою перевіркою цих змін інженерами-землевпорядниками; 

3. Даних про відведення земель в тимчасове чи постійне 

користування; 

4. Знімання в натурі площ осушених чи зрошених земель, які 

здійснюються при приватизації; 

5. Забудови земельних ділянок об’єктами транспорту, 

промисловості та іншої забудови. 

Зміни на чергову карту наносяться наступним чином: контури 

земельних ділянок, які змінюються перекреслюються червоною 

тушшю і нові контури чи угіддя викреслюються чорною тушшю 

згідно прийнятих умовних знаків. 

Перераховані площі нового  контуру ув’язуються до площ старого 

контуру. 
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3.2. Текстовий облік земель 

 

Основними документами текстового обліку є відомості, списки та 

звіти, розроблені Держгеокадастром України та затверджені 

Держкомстатом України. 

 

3.2.1. Ведення Поземельної книги 

 

Поземельна  книга – це документ Державного земельного кадастру, 

який містить такі відомості про земельну ділянку: 

– кадастровий номер; 

– площа; 

– місцезнаходження (адміністративно – територіальна одиниця); 

– склад угідь; 

– цільове  призначення  (категорія земель,  вид використання 

земельної ділянки в межах певної категорії земель); 

– нормативно грошова оцінка; 

– відомості про обмеження у використанні земельної ділянки;– 

відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється 

дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки; 

– кадастровий план земельної ділянки; 

– дата державної реєстрації земельної ділянки; 

– інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої 

здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені 

зміни до цих відомостей; 

– інформація про власників (користувачів) земельної ділянки 

відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

– дані про бонітування ґрунтів. 

Поземельна книга ведеться в паперовій і електронній 

формах. Первинним носієм інформації про відомості про земельну 

ділянку, що формується є електронний документ, який містить 

результати виконаних землевпорядних робіт з формування земельної 

ділянки. 

Поземельна книга в електронній формі відкривається шляхом 

її формування за допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру з використанням даних електронного документа і 
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засвідчується електронним цифровим підписом державного 

кадастрового реєстратора. 

Паперова форма Поземельної книги створюється на підставі її 

електронної форми шляхом роздрукування останньої за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного кадастру. При 

цьому, кожен аркуш Поземельної книги в паперовій формі 

засвідчується підписом державного кадастрового реєстратора та 

скріплюється його печаткою. Крім того, до Поземельної книги в 

паперовій формі додаються всі документи,  що є підставою для 

внесення відомостей до неї. Варто зауважити, що з моменту внесення 

до Поземельної книги в паперовій та електронній формах відомостей 

про земельну ділянку, вона вважається такою, що її геопросторове 

розташування у межах території України визначене, а лінії 

проходження меж зафіксовані щодо координат пунктів національної 

геодезичної мережі, визначені у картографічній документації та 

перенесені в натуру (на місцевість).  

Поземельна книга закривається одночасно зі скасуванням 

державної реєстрації земельної ділянки. 

 Поземельна книга є текстовим відображенням відомостей про 

наявні земельні ділянки, тому запис у Поземельну книгу про земельну 

ділянку повторює юридичну долю самої земельної ділянки: поки 

ділянка як об’єкт цивільних прав існує, запис у Поземельній книзі про 

неї зберігає своє юридичне значення; якщо ж земельна ділянка 

припиняє своє юридичне існування, то й Поземельна книга (запис у 

ній про земельну ділянку) скасовується. Слід зазначити, що оскільки 

Поземельна книга відкривається одночасно з державною реєстрацією 

земельної ділянки, що формується, то дата відкриття Поземельної 

книги є датою державної реєстрації земельної ділянки, а номером 

Поземельної книги є кадастровий номер земельної ділянки, який 

також присвоюється у процесі здійснення її державної реєстрації.  
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Додаток 

до Порядку ведення Поземельної книги 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 липня 2011 р. N 791) 

  

__________________________________________________ 
(найменування територіального органу Держгеокадастру) 

ПОЗЕМЕЛЬНА КНИГА 

__________________________________________ 
(кадастровий номер земельної ділянки) 

Поземельну книгу відкрито   

___ ____________ 20 р.   

____________________________ 

(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 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1804/KP110791.html#1804
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1804/KP110791.html#1804
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1804/KP110791.html#1804
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1804/KP110791.html#1804
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1805/KP110791.html#1805
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1806/KP110791.html#1806
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1806/KP110791.html#1806
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1807/KP110791.html#1807
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1808/KP110791.html#1808
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1808/KP110791.html#1808
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1809/KP110791.html#1809
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1810/KP110791.html#1810
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1811/KP110791.html#1811
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1812/KP110791.html#1812
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1813/KP110791.html#1813
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1813/KP110791.html#1813
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1814/KP110791.html#1814
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1814/KP110791.html#1814
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1815/KP110791.html#1815
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1816/KP110791.html#1816
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1817/KP110791.html#1817
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1818/KP110791.html#1818
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1819/KP110791.html#1819
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1820/KP110791.html#1820
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1821/KP110791.html#1821
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1821/KP110791.html#1821
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1822/KP110791.html#1822
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1822/KP110791.html#1822
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1823/KP110791.html#1823
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1824/KP110791.html#1824
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1825/KP110791.html#1825
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1826/KP110791.html#1826
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1826/KP110791.html#1826
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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   

Грошова оцінка земельної ділянки, 

гривень 

нормативна: 

експертна: 

Форма власності:   

Посада особи, яка внесла відомості:   

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка 

внесла відомості: 

  

М. П. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1827/KP110791.html#1827
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1827/KP110791.html#1827
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1828/KP110791.html#1828
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1828/KP110791.html#1828
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1828/KP110791.html#1828
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1829/KP110791.html#1829
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1829/KP110791.html#1829
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1830/KP110791.html#1830
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1830/KP110791.html#1830
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1831/KP110791.html#1831
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1831/KP110791.html#1831
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1831/KP110791.html#1831
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1831/KP110791.html#1831
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1832/KP110791.html#1832
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1832/KP110791.html#1832
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1833/KP110791.html#1833
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1834/KP110791.html#1834
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1834/KP110791.html#1834
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1835/KP110791.html#1835
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1835/KP110791.html#1835
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1836/KP110791.html#1836
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1836/KP110791.html#1836
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1837/KP110791.html#1837
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1838/KP110791.html#1838
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1839/KP110791.html#1839
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1840/KP110791.html#1840
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1840/KP110791.html#1840
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1841/KP110791.html#1841
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1842/KP110791.html#1842
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1843/KP110791.html#1843
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1844/KP110791.html#1844
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1845/KP110791.html#1845
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1846/KP110791.html#1846
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1847/KP110791.html#1847
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1848/KP110791.html#1848
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1849/KP110791.html#1849
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1850/KP110791.html#1850
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1851/KP110791.html#1851
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1851/KP110791.html#1851
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1852/KP110791.html#1852
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1853/KP110791.html#1853
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1854/KP110791.html#1854
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1855/KP110791.html#1855
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1856/KP110791.html#1856
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1857/KP110791.html#1857
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1858/KP110791.html#1858
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1858/KP110791.html#1858
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1859/KP110791.html#1859
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1860/KP110791.html#1860
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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 

  

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1861/KP110791.html#1861
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1862/KP110791.html#1862
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1862/KP110791.html#1862
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1863/KP110791.html#1863
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1864/KP110791.html#1864
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1864/KP110791.html#1864
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1865/KP110791.html#1865
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1866/KP110791.html#1866
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1867/KP110791.html#1867
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1867/KP110791.html#1867
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1868/KP110791.html#1868
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1869/KP110791.html#1869
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1870/KP110791.html#1870
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1871/KP110791.html#1871
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1871/KP110791.html#1871
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1872/KP110791.html#1872
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1873/KP110791.html#1873
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1873/KP110791.html#1873
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1874/KP110791.html#1874
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1875/KP110791.html#1875
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1875/KP110791.html#1875
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1876/KP110791.html#1876
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1877/KP110791.html#1877
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1878/KP110791.html#1878
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1879/KP110791.html#1879
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1880/KP110791.html#1880
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1880/KP110791.html#1880
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1880/KP110791.html#1880
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1881/KP110791.html#1881
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1882/KP110791.html#1882
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1882/KP110791.html#1882
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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 

  

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1883/KP110791.html#1883
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1884/KP110791.html#1884
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1885/KP110791.html#1885
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1885/KP110791.html#1885
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1885/KP110791.html#1885
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1885/KP110791.html#1885
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1885/KP110791.html#1885
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1885/KP110791.html#1885
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1885/KP110791.html#1885
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1886/KP110791.html#1886
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1887/KP110791.html#1887
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1888/KP110791.html#1888
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1889/KP110791.html#1889
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1890/KP110791.html#1890
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1891/KP110791.html#1891
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1892/KP110791.html#1892
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1892/KP110791.html#1892
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1892/KP110791.html#1892
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1892/KP110791.html#1892
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1893/KP110791.html#1893
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1894/KP110791.html#1894
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1895/KP110791.html#1895
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1896/KP110791.html#1896
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1897/KP110791.html#1897
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1898/KP110791.html#1898
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1899/KP110791.html#1899
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1900/KP110791.html#1900
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1901/KP110791.html#1901
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1902/KP110791.html#1902
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1903/KP110791.html#1903
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1904/KP110791.html#1904
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1905/KP110791.html#1905
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1905/KP110791.html#1905
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1906/KP110791.html#1906
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1907/KP110791.html#1907
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1908/KP110791.html#1908
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1909/KP110791.html#1909
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1909/KP110791.html#1909
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1910/KP110791.html#1910
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1911/KP110791.html#1911
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1911/KP110791.html#1911
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1912/KP110791.html#1912
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1913/KP110791.html#1913
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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: __________________________ 

3.3. Земельна звітність 

 

Форми статистичної звітності та їх основний зміст прведено в 

таблиці 4. 

Таблиця 4 

 

 Форми адміністративної звітності з кількісного обліку земель 

Назва звіту Основний зміст 

«Звіт про землі та земельні ділянки за 

цільовим призначенням і формами 

власності» (форма № 11- зем 

(квартальна)) 

Передбачає розподіл за категоріями 

земель, земельних ділянок за їх 

цільовим призначенням, за формами 

власності на землю  

«Звіт про землі та земельні ділянки за 

власниками та користувачами, 

формами власності» (форма № 12- 

зем (річна)) 

 Відображає розподіл земель між 

фізичними особами, фізичними 

особами – підприємцями, 

юридичними особами (власників та 

користувачів земельних ділянок) за 

організаційними формами суб’єктів 

економіки, визначеними відповідно 

до Статистичного класифікатора 

організаційних форм суб’єктів 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1914/KP110791.html#1914
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1914/KP110791.html#1914
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1915/KP110791.html#1915
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1916/KP110791.html#1916
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1917/KP110791.html#1917
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1918/KP110791.html#1918
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1918/KP110791.html#1918
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1919/KP110791.html#1919
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1920/KP110791.html#1920
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1920/KP110791.html#1920
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1921/KP110791.html#1921
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1922/KP110791.html#1922
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1922/KP110791.html#1922
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1923/KP110791.html#1923
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1924/KP110791.html#1924
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1925/KP110791.html#1925
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_07_20/an/1926/KP110791.html#1926
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економіки, та видами економічної 

діяльності, визначеними відповідно 

до національного класифікатора ДК 

009:2010 «Класифікації видів 

економічної діяльності» (КВЕД), 

формами власності на землю. Форма 

звітності складається окремо для 

кожного виду цільового призначення 

земель  

«Звіт про землі та земельні ділянки за 

цільовим призначенням та угіддями» 

(форма 15- зем (квартальна)) 

Відображає розподіл за категоріями 

земель, земельними ділянками за 

їхнім цільовим призначенням, за 

видами земельних угідь 

«Звіт про землі та земельні ділянки за 

власниками та угіддями» (форма № 

16- зем (річна)) 

Відображає розподіл земель між 

фізичними особами, фізичними 

особами – підприємцями, 

юридичними особами (власників та 

користувачів земельних ділянок) за 

організаційними формами суб’єктів 

економіки, визначеними відповідно 

до Статистичного класифікатора 

організаційних форм суб’єктів 

економіки, та видами економічної 

діяльності, визначеними відповідно 

до національного класифікатора ДК 

009:2010 «Класифікації видів 

економічної діяльності»  ( КВЕД), 

формами власності на землю., 

видами земельних угідь. Форма 

звітності складається окремо для 

кожного виду цільового призначення 

земель 

 

В курсовій роботі необхідно заповнити форму звітності «Звіт про 

землі та земельні ділянки за власниками та угіддями» (форма № 16- зем 

(річна)). 
Заповнення форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель 

здійснюється на основі Інструкції за посиланням 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0133-16. 
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Розділ 4. Кадастрове зонування території 

 

 

4.1. Вимоги до кадастрових номерів земельних ділянок та   

розташованих на ній об’єктів нерухомості 

 

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.  

Кадастровий номер земельної ділянки – це унікальний на території 

України код, який присвоюється кожній земельній ділянці з метою її 

ідентифікації і залишається незмінним протягом всього часу 

фізичного та юридичного існування земельної ділянки як єдиного 

цілого. 

При переході прав від одного власника до іншого та при зміні 

самого виду прав кадастровий номер земельної ділянки залишається 

без змін. 

 

4.2. Структура кадастрового номера земельної ділянки 

 

Відповідно до наведеної схеми позиційна структура кадастрового 

номера земельної ділянки складається з чотирьох складових частин. 

Представимо структуру кадастрового номера земельної ділянки у 

вигляді:  

|  КОАТУУ  | : | НКЗ  | : | НКК  | : | НЗД | , 

  де  | КОАТУУ | – код одиниці адміністративно-територіального 

устрою України; 

      | НКЗ |  –  номер кадастрової зони; 

      | НКК |  –  номер кадастрового кварталу (фрагмента) в межах 

кадастрової зони; 

      | НЗД | –  номер земельної ділянки в межах кадастрового 

кварталу (фрагмента); 

      | : | – роздільник між складовими частинами кадастрового 

номера. 
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З метою ефективного використання реляційних СУБД та 

застосування стандартного програмного забезпечення, а також з 

метою уніфікації структури кадастрового номера та уніфікації 

відповідного прикладного програмного забезпечення 

використовується фіксована позиційна структура кадастрового 

номера. Позиційна структура кадастрового номера земельної ділянки 

має наступний вигляд: 

<ХХХХХХХХХХ> : <ХХ> : <ХХХ > : <ХХХХ>,  

де  < Х…Х > –  складова частина кадастрового номера; 

                   Х – одна позиція в структурі номера. 

 

4.3. Побудова Індексної кадастрової карти 

 

Індексна кадастрова карта (план) – картографічний документ, що 

відображає місцезнаходження, межі і нумерацію кадастрових зон і 

кварталів та використовується для присвоєння кадастрових номерів 

земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану); 

Індексні кадастрові карти (плани) на паперових носіях 

складаються шляхом нанесення на паперові відбитки зведених, 

трансформованих та приведених до єдиної системи координат 

планово-картографічних матеріалів (плани меж територій ОТГ; плани 

меж населених пунктів та інше) меж кадастрових зон та кварталів 

згідно з нормами та правилами, які застосовуються під час виконання 

картографічних робіт. Індексні кадастрові карти (плани), кадастрові 

карти (плани) складаються юридичними та фізичними особами, які 

отримали в установленому порядку ліцензії на виконання топографо-

геодезичних, картографічних робіт, проведення робіт із землеустрою, 

землеоціночних робіт. 

Кадастрова зона – сукупність (об’єднання) кадастрових кварталів. 

Кадастрова зона це специфічний об’єкт кадастрового обліку, що являє 

собою компактне об’єднання декількох кадастрових кварталів.  

Кадастровий квартал – це специфічний об’єкт кадастрового 

обліку, що являє собою компактне об’єднання земельних ділянок, 

обмежених чітко вираженими природними або штучними рубежами. 

Основні принципи виділення кадастрових зон та кварталів на 

території об’єднаних територіальних громад: 

 - лінійно витягнуті об'єкти, які по суті є однією земельною 

ділянкою (залізниці, ріки, автомобільні дороги) доцільно виділяти в 
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одну зону в межах ОТГ чи населеного пункту або в окремий квартал в 

межах зони (рис.1, а). 

 Це запобігає штучному подрібненню ділянок і необхідності 

заносити одну і ту ж інформацію по кілька разів. 

 У разі, коли згадані об'єкти проходять по межі ОТГ і протяжність 

їх невелика, вони можуть виступати і окремою земельною ділянкою в 

складі кварталу (рис1, б);  

- населені пункти, а також їх землі, котрі територіально 

відокремлені від них (наприклад, кладовища, городи, промислові 

об'єкти, пасовища, садові товариства тощо (рис.1, в) виділяються в 

окремі зони 

- якщо за межами населеного пункту на землях 

сільськогосподарського призначення в ОТГ було кілька 

агроформувань, вони виділяються в окремі зони (для забезпечення 

можливості співставлення кадастрової інформації у різні періоди. 

В сільських населених пунктах квартали можуть об'єднувати кілька 

сусідніх вулиць, землі господарчого призначення (ферми, польові 

стани, автопарки, об'єкти переробної галузі), колективного 

садівництва та городництва, громадські пасовища та сіножаті тощо; 

 
 

 
 

Рис.1. Принципи виділення кадастрових зон в межах ОТГ. 
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01 Кадастровий номер  зони 

02:003 Кадастровий номер кварталу (фрагмента) 

 

Рис. 2. Індексна кадастрова карта Сухолиманської ОТГ. 
 

 

4.4. Моделювання меж в кадастрових квартлах 

 

При підході, що базується на використанні топологічних моделей, 

задається тільки топологія полігону межі кадастрового кварталу, 

тобто, вказуються тільки номери  тих меж (сторін) полігонів 

земельних ділянок, які слугують одночасно і складовими полігону 

межі кварталу. Конкретні значення координат вузлів при цьому не 

використовуються. До переваг такого підходу слід віднести і те, що 

полігони меж кварталів виділяють окремо землі землекористувань та 

землі загального призначення. 

Розглянемо особливості цього підходу на прикладі поділу на 

кадастрові квартали умовного фрагмента кадастрової зони 01 

населеного пункту (рис.3). 

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 
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змін конкретних значень координат вузлів.  

Тут пунктирними лініями виділено межі кадастрових кварталів. 

Причому кадастровий квартал 001 включає землі землекористувань 

(земельні ділянки 0001 – 0008), а кадастрові квартали 002 та 003 – 

землі загального користування (дороги, тротуари, землі під зеленими 

насадженнями та ін.). 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. 

Для кадастрового кварталу 001 відношення ККВ – ЗД буде мати 

вигляд, наведений у табл. 1. 

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; 

       # КВ   –  номер кінцевого вузла сторони полігону земельної 

ділянки. 

Таблиця 5 

001 0001 

001 0002 

001 0003 

001 0004 

001 0005 

001 0006 

001 0007 

001 0008 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Фрагмент кадастрової зони 01. 
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 29 

Для кадастрового кварталу 001 відношення ТП_КВ буде мати 

вигляд, наведений у табл. 6. 

Таблиця 6 

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 

*001 0004 11 10 

*001 0004 10 9 

*001 0004 9 8 

001 0005 12 18 

*001 0005 18 19 
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*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 

топологічна модель кадастрової зони складається з кадастрових 

кварталів, а також для ОАТУУ нижнього та вищих рівнів ієрархії. 
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4.5. Виділення зон особливого режиму землекористування 

 

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 

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, 
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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. 

Після встановлення зон особливого режиму землекористування 

складається експлікація у вигляді таблиці (таблиця 7). 

Таблиця 7 

Експлікація зон особливого режиму землекористування 

№ 

з\п Назва ЗОРЗ 

Назва 

режимоутворюючого 

об’єкта 

Ширина 

ЗОРЗ 

Площа 

ЗОРЗ 

1     

2     
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Загальні висновки і рекомендації 

У висновках (обсягом не більше двох сторінок тексту) студент 

наводить перелік основних положень та результатів, отриманих і 

описаних у розділах основної частини КР, вказує заходи які 

спрямовані на раціональне використання та охорону земель, наводить 

рекомендації щодо покращення проведення кадастру на території 

об’єднаної територіальної громади. 

 

Література 

У формі нумерованого списку у алфавітному порядку, або порядку 

згадування за текстом студент мовою оригіналу наводить перелік 

вітчизняних і закордонних літературних джерел та інтернетресурсів, 

використаних при виконанні КР.  
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