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Вступ. Передумовами завершення земельної 

реформи є повна інвентаризація земельних діля-

нок у межах державного кордону та отримання 

Держгеокадастром усіх відомостей про такі ділянки 

з подальшим розміщенням відкритої інформації на 

ресурсі Публічної кадастрової карти. Маючи у від-

критому доступі такий потужний моніторинговий 

інструмент, як Публічна кадастрова карта, можна 

судити, що сучасний її стан далекий від стовідсотко-

вого наповнення. 

У системі державного землеустрою, моніторин-

гу та обліку земель Державний земельний кадастр 

(надалі – Кадастр) на сьогодні відіграє значну роль. 

При цьому багатьма учасниками землевпорядно-

го процесу іноді нехтується значення державного 

землеустрою як основи організації раціонального 

використання земель та їх охорони. Таким чином, 

сформувалась система, де балансоутримувачі зе-

мельних ділянок, що не відносяться до найбільшої 

категорій земель – земель сільськогосподарського 

призначення, у більшості своїй мають відокремлені 

системи обліку, що ускладнює наповнення та ве-

дення державного земельного кадастру. Визнаним 

фактом є неможливість збору інформації про всі зе-

мельні ділянки тільки шляхом звернення громадян. 

Актуальним постає питання введення допоміжних 

заходів у вигляді застосування картографічного ме-

тоду при веденні Кадастру, що на даний момент не 

є дослідженим питанням. Ускладнення уніфікації 

інформації про земельні ділянки пояснюється не 

тільки законодавчо-організаційними проблемами, а 

й наявністю географічного аспекту, що включає де-

кілька компонентів. 

Вихідні передумови. Проблему формування та 

розвитку системи земельного кадастру, створен-

ня необхідної інфраструктури для функціонуван-

ня ринку земель піднімали ряд вітчизняних уче-

них. Так, у роботах А.М. Третяка, А.С. Даниленка, 
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Д.С. Добряка, А.Г. Мартина та ін. розглядаються 

умови утворення земельного ринку шляхом удоско-

налення системи обліку земельних ділянок [1, 2, 5].

Проблеми використання земельних ресур-

сів досліджували такі науковці, як Д.І. Бабміндра, 

З.Ф. Бриндзя, С.Ю. Булигін та ін. [4].

Основна увага у дослідженнях зазначених уче-

них приділяється розробці концептуальної моделі 

розвитку земельних відносин у контексті збалансо-

ваного землекористування.

Мета статті. Ураховуючи фрагментарність на-

повнення інформаційної бази, актуальним постає 

питання дослідження наявності перешкод у все-

осяжному обміні інформацією між держателями 

відомостей про земельні ділянки, що не підпадають 

під категорію земель сільськогосподарського при-

значення. 

Беручи до уваги геопросторовий характер об’єк-

тів інтересу, особливо необхідно зауважити на важ-

ливості географічного аспекту у проблемі система-

тизації кадастрових даних, про що йдеться у даній 

статті. 

Виклад основного матеріалу. Найважливішим 

критерієм створення Кадастру є швидке напов-

нення його відомостями про всі об’єкти нерухомо-

сті, створення повноцінної системи збереження 

власності на нерухоме майно. 

Встановлення простих процедур кадастрового 

обліку, які повинні бути зрозумілі всім, визначає 

рівень доступності Кадастру. Усунення надмірних 

правових і процедурних вимог при здійсненні ка-

дастрового обліку не повинно при цьому піддавати 

ризику захищеність права володіння і використан-

ня або якість правосуддя. 

Одним з основних принципів належного 

Кадастру є швидке наповнення відомостями про всі 

земельні ділянки, що використовуються законно. 

Неповноцінний, фрагментарний Кадастр не вирі-

шує жодних із завдань, для виконання яких він ство-

рюється.

Аналізуючи динаміку наповнення, слід зауважи-

ти на показниках, що наводяться офіційним сайтом 

Держгеокадастру, згідно з якими можна прослідку-

вати статистичні дані динаміки зміни площ земель 

по основних видах угідь з 1994 по 2014 р. (рис.). 

Аналіз зазначених показників дозволяє судити 

про суттєво помітний дисбаланс у структурі земель-

ного фонду України. Зображення на діаграмі лише 

7 категорій земель є невипадковим, решта видів 

угідь є нечисленною та не займає значних площ. 

Саме тому при аналізі Публічної кадастрової карти 

можна побачити майже повну відсутність інформа-

ції саме про нечисленні землі та землі, що не мають 

прямого господарського призначення. Зазначене 

положення не є випадковим, адже на сьогодні не 

існує чіткої стратегії наповнення Кадаству даними. 

Відповідна програма не розробляється як основним 

держателем інформації про земельні ділянки, так 

і профільними ВНЗ, де підготовка фахівців галузі 

землевпорядкування зводиться до отримання знань 

і навичок з практичних питань оформлення земель-

них ділянок. 

1 - сільськогосподарські угіддя;
2- лісовкриті площі;
3 - забудовані землі;
4 - відкриті заболочені землі;

5 - відкриті землі без рослинного покриву або з незначним 
рослинним покривом;
6 - інші землі;
7 - води.

Рис. Зміни структури основних видів угідь з 1994 по 2014 р. [8]
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Для наочного уявлення був з’ясований стан 

надходження інформації про землі декількох кате-

горій, крім сільськогосподарського призначення. 

Так, землі лісогосподарського призначення, або лі-

совкриті площі, мають обмежену оборотоздатність. 

На законодавчому рівні визначено, що для більшо-

сті лісового фонду користувачами є лісгоспи, котрі 

існували задовго до прийняття сучасних законів. 

Таким чином, у публічному доступі відсутня інфор-

мація про більшість даних щодо земельних ресур-

сів, які займають лісові насадження. 

Варто звернути увагу на той факт, що геоінфор-

маційно-інвентарна база даних лісовпорядкування 

не є готовою кадастровою системою ні в техноло-

гічному, ні у нормативному сенсах. Нині існує про-

ект регламенту з питань інформаційного обміну 

між Державним земельним і лісовим кадастрами, 

що розглядає накопичений масив картографічної 

інформації про лісовий фонд України як об’єкт про-

ведення інформаційного обміну [6]. 

Аналогічна ситуація має місце із землями обо-

рони та іншого призначення. З доповіді про захо-

ди щодо запобігання корупції у першому кварталі 

2017 р. в Міністерстві оборони України визначено 

перелік першочергових земельних ділянок, на які 

необхідно оформити правовстановлюючі докумен-

ти в 2017 р., а саме: на яких планується будівництво; 

для новоутворених військових частин; під об’єкти 

нерухомого військового майна; формування та дер-

жавна реєстрація земельних ділянок, наданих під 

розміщення загальновійськових полігонів, навчаль-

них центрів; які плануються до відчуження та вклю-

чені до відповідних переліків [7]. 

Таким чином, земельні ділянки відведені для ко-

ристування у військових потребах, лише починають 

з’являтися у Кадастрі. 

Облік земель водного фонду ускладнюється від-

сутністю кінцевого держателя інформації про такі 

землі. Не дивлячись на існування Водного кодексу 

України, функціонування Державного агентства вод-

них ресурсів України та існування Водного кадастру, 

інформація про землі водного фонду обробляється у 

загальному порядку. Згідно з ч.1 ст.58 ЗКУ, поняття 

земель водного фонду визначається через їх склад: 

«1. До земель водного фонду належать землі, 

зайняті:

а) морями, річками, озерами, водосховищами, ін-

шими водними об’єктами, болотами, а також остро-

вами, не зайнятими лісами;

б) прибережними захисними смугами вздовж 

морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайня-

тих лісами;

в) гідротехнічними, іншими водогосподарськи-

ми спорудами та каналами, а також землі, виділені 

під смуги відведення для них;

г) штучно створеними земельними ділянками в 

межах акваторій» [8]. 

Ураховуючи вищенаведені факти, можна судити 

про наявність процедурних перешкод та законодав-

чих недоліків, які стримують процес наповнення 

Кадастру. Але проблема не обмежується теоретич-

ною частиною. Беручи до уваги геопросторові вла-

стивості земельних ділянок, необхідно зазначити на 

наявності географічної складової проблеми. Одна з 

найбільш явних проблем – невідповідність коорди-

нат характерних точок меж земельних ділянок, що 

виливається у перешкоду для кадастрового обліку 

суміжних земельних ділянок і є джерелом земель-

них і кадастрових суперечок. 

Причини неточних меж, відображених у 

Кадастрі, є різними. Найбільш впливовою є низька 

точність координат пунктів Державної геодезич-

ної мережі (ДГМ) у місцевих системах координат. 

Суміжні межі земельних ділянок, визначені від різ-

них пунктів ДГМ, не збігаються через помилки вза-

ємного положення пунктів ДГМ, результатом чого є 

рішення про відмову в кадастровій реєстрації і три-

валі судові розгляди (табл.). 

Поширеними є й інші проблеми: 

– неприпустиме використання кадастровими 

інженерами способів визначення зі зниженою точ-

ністю, що не відповідає стандартам точності коор-

Таблиця
Розподіл середніх квадратичних похибок ДГМ України за значеннями [3, с.49]
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динат характерних точок меж земельних ділянок 

картометричним методом замість виконання вимі-

рювань геодезичними способами; 

– наявність історичних меж земельних ділянок, 

встановлених за описом зі зниженою точністю; 

– відсутність державного геодезичного контро-

лю за межуванням земель;

– відсутність законодавчо встановленого пріо-

ритету точно виміряних меж над неточно визначе-

ними. 

Похідною проблемою є практично повна відсут-

ність у Кадастрі просторових відомостей про охо-

ронні зони, санітарно-захисні та інші зони з особли-

вими умовами використання земель. Відсутність 

відомостей про такі зони ускладнює умови для екс-

плуатації об’єктів промисловості, енергетики, тран-

спорту та інших об’єктів у зв’язку з відсутністю до-

ступних публічних відомостей про обмеження. 

У випадку правових недоліків, спрощення та 

покращення виконання Кадастром своїх функцій 

можливе шляхом внесення поправок до відповідних 

нормативно-правових актів. Проблеми, що мають 

географічний аспект, вирішуються рядом практич-

них змін, до яких можна віднести використання 

міжрегіональних і регіональних супутникових сис-

тем точного позиціонування з рівномірною по тери-

торії точністю визначення координат точок (1-2 см), 

встановлення сучасного принципу пріоритету чіт-

ких меж над менш точними замість існуючого прин-

ципу першочергового внесення, внести в Кадастр 

відомості про всі існуючі охоронні і санітарно-за-

хисні зони в спрощеному порядку з використанням 

картометричного методу.

Географічний аспект у даному випадку не об-

межується переліченими суто практичними питан-

нями. При формуванні системи Кадастру врахову-

вались у першу чергу виключно технічні питання 

обліку земельних ділянок, їх обтяжень та реєстр 

майнових прав. Досить однобоко був урахований 

принцип комплексності географічної оболонки, в 

результаті чого компоненти розглядались окремо, 

не маючи системного узагальнення. Існуюча ситуа-

ція уявляє собою перш за все економіко-правову 

модель управління ресурсами, майже повністю за-

буваючи географічні принципи. Так, лісовий фонд 

був відірваний від земельних ділянок, де він розмі-

щувався, водний фонд обраховувався без зайнятих 

земельних площ, що в результаті призвело до існу-

вання відокремлених облікових систем земельних 

та інших природних ресурсів. Саме тому декілька 

років поспіль розробляються теоретичні основи 

створення кадастру природних ресурсів на основі 

даних Кадастру, що буде уявляти якісно нову базу 

управління ресурсами із урахуванням всіх геогра-

фічних законів.

Висновки. Фактичне наповнення системи 

Кадастру відбувається протягом 6 років. Проведене 

дослідження продемонструвало недосконалість ме-

тоду внесення відомостей про земельні ділянки за за-

питом зацікавлених осіб, підтвердивши висновок про 

те, що наповнення системи неможливе без бюджет-

ного фінансування та використання систематично-

го способу проведення кадастрових робіт по черзі, у 

плановому порядку охоплюючи всю територію.

Проблеми наповнення Державного земельного 

кадастру мають не тільки правовий характер, а й 

чітко виражений географічний аспект, до якого слід 

віднести проблеми картографічної основи ведення, 

невідповідність систем координат і точності карто-

графування. У даній ситуації географічний аспект 

включає не тільки проблеми практичного характе-

ру, а й відсутність урахування географічного прин-

ципу комплексності природних ресурсів. Облік та-

ких ресурсів ускладнюється застосуванням першо-

черговості економіко-правового, а не географічного 

принципу управління. 

Прискорення процесу наповнення є можливим 

при виваженому застосуванні методів картогра-

фічного дослідження. Перспектива дослідження 

вбачається в аналізі можливості застосування кар-

тографічного методу дослідження та методу дистан-

ційного зондування землі у процесі прискорення 

отримання географічної просторової інформації 

про земельні ділянки.  

Рецензент – доктор географічних наук, 

професор В.А. Пересадько
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