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КАДАСТРОВИХ РОБІТ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДО РЕЄСТРАЦІЇ В 

БАЗІ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

Юхно А. С., Сопов Д. С., Гопцій Д. О. Виконання інженерних вишукувань як складової 
частини земельно-кадастрових робіт при підготовці земельних ділянок до реєстрації в 
базі даних державного земельного кадастру. Український журнал прикладної економіки 
та техніки. 2021. Том 6. № 3. С. 273 – 280. 

Анотація  
Виконання інженерних вишукувань є обов’язковою складовою частиною при розробці технічної 
документації із землеустрою. Вишукування дозволяють підтвердити точність виконаної геодезичної чи 
топографічної зйомки, зокрема, вірність визначення геодезичних координат поворотних точок меж 
земельної ділянки, здійснити прив’язку поворотних точок меж земельної ділянки до геодезичних пунктів 
Державної геодезичної мережі України (ДГМ). 
Координатною основою при здійсненні робіт із землеустрою є Державна геодезична референцна система 
координат УСК-2000, геодезичною основою при здійсненні робіт із землеустрою - пункти ДГМ 1-3 класів, 
пункти геодезичних мереж згущення 4 класу, 1 та 2 розрядів, пункти знімальної геодезичної мережі. 
Координати пунктів Державної геодезичної мережі України (ДГМ), геодезичних мереж згущення (ГМЗ) та 
поворотних точок меж геопросторових об’єктів визначаються прямокутними координатами (x, y) в 
проекції Гаусса - Крюгера в системі координат УСК-2000 або місцевих системах координат, що однозначно 
зв’язані із системою координат УСК-2000. 
Контроль диференційного поля координатних поправок під час роботи з використанням технологій RTK 
здійснюється не менше ніж на двох найближчих пунктах ДГМ і ГМЗ, координати яких отримуються у 
адміністратора банку геодезичних даних. Розбіжність у значеннях координат контрольних пунктів не 
повинна перевищувати 0,1 м у містах обласного значення, 0,2 м - в інших містах і селищах, 0,3 м - у сільських 
населених пунктах і 0,5 м - за межами населених пунктів. 

Ключові слова: інженерні вишукування, Державна геодезична мережа України, земельно-кадастрові 
роботи, система координат, Державний земельний кадастр. 
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Abstract 
Performing engineering surveys is a mandatory part of the development of technical documentation on land 
management. Surveys allow to confirm the accuracy of the performed geodetic or topographic survey. In particular, 
the accuracy of determining the geodetic coordinates of the turning points of the boundaries of the land, to link the 
turning points of the boundaries of the land to the geodetic points of the State Geodetic Network of Ukraine. 
The main purpose of the article is to reflect the main components of engineering surveys as part of land cadastral 
works in preparation of land for registration in the database of the State Land Cadastre. 
The coordinate basis for land management is the State Geodetic Reference Coordinate System USK-2000, the geodetic 
basis for land management – points of the State Geodetic Network 1-3 classes, points of geodetic networks of 
compaction 4 class, 1 and 2 categories, points of the surveying network.  
The coordinates of the points of the State Geodetic Network of Ukraine, geodetic networks of condensing and turning 
points of the boundaries of geospatial objects are determined by rectangular coordinates (x, y) in the Gauss-Krueger 
projection in the USC-2000 coordinate system or local coordinate systems. related to the USC-2000 coordinate system. 
The control of the differential field of coordinate corrections when working with the use of RTK technologies is carried 
out at least at the two nearest points of DGM and GMZ, the coordinates of which are obtained from the administrator 
of the geodetic data bank. The difference in the values of the coordinates of control points should not exceed 0.1 m in 
cities of regional importance, 0.2 m - in other cities and towns, 0.3 m - in rural areas and 0.5 m - outside the settlements. 

Keywords: engineering surveys, State Geodetic Network of Ukraine, land cadastral works, coordinate system, State 
Land Cadastre. 

JEL classification: R52 

Вступ 

Станом на січень 2022 р. наповненість бази даних Державного земельного 
кадастру інформацією про земельні ділянки, розташовані в межах території України, 
складає 73% від загальної кількості земель. Права власності чи користування 
зареєстровано на 43,8 млн га земель з 0,4 млн га земель. 

Забудовані землі займають 3,6 млн га чи 6,0% від загальної площі земель України. 
Переважна більшість земельних ділянок, права на які підлягають реєстрації в базі даних 
Державного земельного кадастру, належить саме забудованим землям. Обов’язковою 
складовою частиною технічної документації із землеустрою при реєстрації земельних 
ділянок є виконання інженерних вишукувань. Виконання інженерних вишукувань підт-
верджує точність виконаної геодезичної чи топографічної зйомки земельної ділянки, 
підтверджує точність координат поворотних точок меж земельної ділянки, встановлює 
прив’язку повортних точок меж земельної ділянки до геодезичних пунктів ДГМ. 
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Мета та завдання статті 

Основною метою статті є відображення основних складових частин інженерних 
вишукувань як складової частини земельно-кадастрових робіт при підготовці 
земельних ділянок до реєстрації в базі даних Державного земельного кадастру. 

Вихідні дані і матеріали одержують у результаті проведення інженерних, зокрема 
інженерно-геодезичних вишукувань, що забезпечують просторову прив'язку природних 
об'єктів та їх елементів, визначають геометричні і фізичні параметри, якісні і кількісні 
характеристики таких об’єктів [1]. 

Методологія дослідження та матеріали дослідження 

При дослідженнях використовувалися методичні основи прив’язки поворотних 
точок меж земельних ділянок до геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі 
України (ДГМ). 

Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та 
системний підхід до аналізу проблем виконання вишукувань як складової частини 
Державного земельного кадастру.  

Матеріалами дослідження виступали дані Держгеокадастру України, технічної 
документації із землеустрою та законодавчі документи з досліджуваної проблематики. 

Виклад основного матеріалу 

Починаючи з 2021 р. в Україні активно відбувається реєстрація земельних 
ділянок, наданих для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства (код цільового призначення земельних ділянок 
(КВЦПЗД) – 12.04 – відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок 
ведення Державного земельного кадастру» від 17.10.2012 р. № 1051 [2]) з присвоєнням 
кадастрових номерів та відбувалося відповідне їх відображення на Публічній 
кадастровій карті України (рис. 1). 

 

Рис. 1. Відображення на Публічній кадастровій карті інформації по земельній 
ділянці з кадастровим номером 632515500:01:039:002 автомобільної дороги 

поблизу смт Рогань Харківського району Харківської області 

З метою реєстрації земельної ділянки автомобільної дороги та внесення про неї 
відомостей до бази даних Державного земельного кадастру здійснюється комплекс 
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робіт, який включає польові роботи (виконання геодезичної зйомки), камеральні 
роботи та безпосередньо реєстрацію земельної ділянки та прав на неї. 

Програмне забезпечення Digitals забезпечує автоматизацію геодезичних робіт 
при обробці польових вимірювань, завантаження супутникових знімків з Google Maps і 
Virtual Earth і ПКК, створення обмінних файлів, кадастрових планів та землевпорядної 
документації. Обробка геодезичних вимірювань за допомогою модулю Geodesy дозволяє 
імпортувати дані з більшості файлів електронних тахеометрів або вводити журнал 
вимірювань вручну, будувати різні види теодолітних ходів, проводити їх спільне 
звірювання з видачею звітів по результатам; виконує контроль помилок у вхідних даних 
з можливістю коригування вимірювань. Отримані в результаті звірювання координат 
пікетів передаються потім в основний модуль Digitals. 

Модуль Reports дозволяє автоматично створювати готові для друку документи, 
такі як каталог координат на основі інформації, що міститься в карті або обмінному 
файлі ХМЛ.  

Напівавтоматичний векторизатор (модуль Topotracer) оптимізований для 
оцифровки топографічних елементів, таких як горизонталі, точкові контуру, позначки 
висот та ін. Застосовується він також для напівавтоматичної векторизації різних схем і 
планів; дозволяє виконувати векторизацію без попередньої обробки і приведення 
растра до монохромного перегляду; містить інструменти для швидкого привласнення 
висоти горизонтів, редагування об'єктів, згладжування / проріджування контурів, 
додавання семантичної інформації. Зручний процес оцифровки не вимагає постійного 
перемикання в ручний режим при проходженні складних ділянок – це виконується 
автоматично. Забезпечує швидку роботу з растровими зображеннями розміром в кілька 
гігабайт, простий в освоєнні і використанні. 

За допомогою даного модуля програмного забезпечення Digitals створюються 
матеріали інженерно-геодезичних вишукувань на земельну ділянку під автомобільною 
дорогою, такі як схема GNSS-спостережень (рис. 2), відомість обробки векторів 
(електронний польовий журнал), відомість обчислення координат виміряних точок GPS 
та оцінки їх точності, відомість вирахування площі земельної ділянки. 

Згідно з Наказом Мінагрополітики України «Про затвердження Порядку викорис-
тання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні 
робіт із землеустрою» від 02.12.2016 р. № 509 [3] під час використання супутникових 
геодезичних приймачів ГНСС для визначення точок знімальної основи та зйомки 
геопросторових об’єктів із застосуванням технологій RTK розробниками документації із 
землеустрою перевіряється диференційне поле координатних поправок (рис. 3). 

Контроль диференційного поля координатних поправок під час роботи з викорис-
танням технологій RTK здійснюється не менше ніж на двох найближчих пунктах ДГМ і 
ГМЗ, координати яких отримуються у адміністратора банку геодезичних даних (рис. 4). 

Розбіжність у значеннях координат контрольних пунктів не повинна 
перевищувати 0,1 м у містах обласного значення, 0,2 м – в інших містах і селищах, 0,3 м – 
у сільських населених пунктах і 0,5 м – за межами населених пунктів [3]. 

Обробка матеріалів зйомок при виконанні робіт із землеустрою здійснюється в 
системі координат УСК-2000 або в місцевій системі координат, однозначно зв’язаній із 
системою координат УСК-2000. 

Під час обробки лінійно-кутових вимірювань вводиться поправка у виміряні 
напряму та лінії за перехід на площину Гаусса–Крюгера. 

Перехід від просторових прямокутних координат X, Y, Z у системах координат 
ITRS/ITRF2000 до просторових прямокутних координат X, Y, Z в системі координат УСК-
2000 виконується за методом Гельмерта з використанням таких наближених 
параметрів: 

ΔX = –24,322 м; ΔY = 121,372 м; ΔZ = 75,847 м; ɛX = 0’’; ɛY = 0’’; ɛZ = 0’’; µ = 0 [3; 4]. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16
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Рис. 2. Схема GNSS-спостережень 

Точність топографічних планів оцінюється за величинами розходжень положень 
контурів та висот точок, виміряних на плані з даними контрольних вимірів на 
місцевості. Критеріями оцінки якості є середні, граничні та грубі похибки, які не повинні 
перевищувати величини похибок [5].  

Середня похибка у положенні на плані предметів та контурів місцевості з чіткими 
контурами відносно ближніх точок зйомочної основи не повинна перевищувати 0,5 мм, 
а в гірській та залісненій місцевості – 0,7 мм у масштабі плану. Середня похибка у 
взаємному положенні на плані чітких контурів на забудованій території (роги 
капітальних будівель, люки інженерних комунікацій та інші, визначені з допомогою 
координування), розташованих один від одного на відстані до 100 м, не повинна 
перевищувати 0,3 мм у масштабі плану.   
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Відомості про контроль диференційного поля 
Контроль диференційного поля координатних поправок використаної RТК-

мережі System.NET здійснювався на трьох пунктам ДГМ – Нижній, Рихцице та Бар. 

N Назва 
Координати пунктів ДГМ, м 

(із Банку геодезичних даних) 
Координати пунктів ДГМ, м 

(виміряні) 

Х У Х У 

1 Нижній 5471525.915 1302071.481 5471525.545 1302071.456 

2 Рихцице 5465834.676 1303834.977 5455834.707 1303834.945 

3 Бар 5461511.422 l299208.378 5461611.455 1299208.343 

Розбіжність у значеннях координат контрольних пунктів не перевішує 0,3 м, що відповідає п. 
8 «Порядку використання Державної геодезичної референційної системи координат УСК-2000 
при здійсненні робіт із землеустрою», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики 
та продовольства України №509 від 02.12.2016 p. 

 

Рис. 3. Відомість про контроль диференційного поля 
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Рис. 4. Дані щодо прив’язки повороних меж земельної ділянки до пунктів 

Державної геодезичної мережі 

Середня похибка зйомки рельєфу відносно ближніх точок геодезичної основи не 
повинна перевищувати по висоті: – 1/4 прийнятої висоти перерізу рельєфу при кутах 
нахилу до 2°; – 1/3 – при кутах нахилу від 2° до 6° для планів масштабу 1:5000, 1:2000; і 
до 10° для планів масштабу 1:1000 та 1:500; – 1/3 – при перерізі рельєфу через 0,5 м на 
планах масштабів 1:5000 та 1:2000. На залісненій місцевості ці допуски збільшуються у 
півтора рази. У місцевостях з кутами нахилу рельєфу понад 6° для планів масштабів 
1:5000 та 1:2000, а також понад 10° для планів масштабів 1:1000 та 1:500 кількість 
горизонталей повинна відповідати різниці висот, визначених на характерних перегинах 
схилів, а середні похибки висот, визначених на характерних типах рельєфу, не повинні 
перевищувати 1/3 прийнятої висоти перерізу рельєфу. Граничні похибки у положенні 
на план предметів та контурів місцевості з чіткими контурами відносно ближніх точок 
зйомочної геодезичної основи не повинні перевищувати 1,0 мм, а в гірській та залісненій 
місцевості – 1,4 мм у масштабі плану. Граничні похибки у взаємному положенні на плані 
чітких контурів на забудованій території не повинні перевищувати 0,6 мм у масштабі 
плану. Кількість граничних похибок не повинна перевищувати 10% від загальної 
кількості контрольних вимірів. При наявності грубих (випадкових) похибок їх кількість 
не повинна перевищувати 5%. Якщо таких похибок більше 5% – робота бракується [6, 7]. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень 
Виконання інженерних вишукувань є обов’язковою складовою частиною при 

розробці технічної документації із землеустрою. Вишукування дозволяють підтвердити 
точність виконаної геодезичної чи топопграфічної зйомки – вірність визначення 
геодезичних координат поворотних точок меж земельної ділянки, здійснити прив’язку 
поворотних точок меж земельної ділянки до геодезичних пунктів Державної 
геодезичної мережі України (ДГМ). Все це дозволяє максимально точно визначити та 
внести метричну інформацію по координатам поворотних точок меж земельної 
ділянкки до бази даних Державного земельного кадастру України. При точно виконаній 
геодезичній чи топографічній зйомці розбіжність у значеннях координат контрольних 
пунктів не перевищує 0,1 м у містах обласного значення, 0,2 м – в інших містах і селищах, 
0,3 м – у сільських населених пунктах і 0,5 м – за межами населених пунктів. 
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