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ВСТУП
Методичні вказівки мають допомогти студентам денної та заочної форм
навчання у вивченні навчальної дисципліни «Галузеві кадастри».
Метою навчальної дисципліни є вивчення галузевих кадастрів, складових
частин галузевих кадастрів і методів їх обліку та оцінки з метою отримання
достовірних і необхідних даних про їх правовий, природний та господарський
стан для організації раціонального використання та охорони, ознайомлення з
основними законодавчими та нормативними документами, що регламентують
функціонування галузевих кадастрів.
Завданнями навчального курсу є вивчення структури, складових частин
галузевих кадастрів; ознайомлення з методами складання і ведення галузевих
кадастрів;

вивчення

нормативно-правових

засад

використання

галузевих

кадастрів; вивчення сучасного стану галузевих кадастрів та їх значення для
організації раціонального використання природних ресурсів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– теоретичні основи галузевих кадастрів;
– нормативно-правову базу, яка забезпечує здійснення галузевих кадастрів;
– методичні особливості ведення окремих кадастрів;
– зміст і призначення: кадастру природних територій курортів; кадастру
природних лікувальних ресурсів; кадастру ресурсів тваринного світу; кадастру
рослинного світу; кадастру родовищ і проявів корисних копалин; кадастру
вторинних ресурсів;
уміти:
‒ визначати основні категорії природних ресурсів;
‒ користуватися звітними та статистичними матеріалами України;
– виділяти та аналізувати основні характеристики: кадастру природних
територій курортів; кадастру природних лікувальних ресурсів; кадастру ресурсів
4

тваринного світу; кадастру рослинного світу; кадастру родовищ і проявів
корисних копалин; кадастру вторинних ресурсів.
Завданням

самостійної роботи

студентів є оволодіння

навчальним

матеріалом у обсязі, передбаченому навчальною робочою навчальною програмою
дисципліни, у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. На самостійну
роботу з навчальної дисципліни «Галузеві кадастри» навчальною робочою
програмою відведено 60 годин для денної форми навчання.
Самостійна робота з навчальної дисципліни «Галузеві кадастри» за видами
реалізується у такий спосіб: самостійне опрацювання лекційного матеріалу,
підготовка до практичних занять і підготовка до семестрового контролю.
Самостійна робота студентів реалізується у бібліотеці університету, а також
– на кафедрі геодезії, землевпорядкування та кадастру або

удома, з

використанням ресурсів електронної бібліотеки кафедри ГЗК.
Консультації викладачів щодо проведення самостійних робіт організовані
згідно з графіком консультативних занять, з яким можна ознайомитися на
інформаційному стенді кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ РОБІТ І
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
пор.

Денна форма
навчання

Тема

Ксть
год.
Теми лекційного курсу
1 Загальні положення галузевих кадастрів
8
2 Державний кадастр природних територій 11
курортів
3 Державний
кадастр
природних
8
лікувальних ресурсів
4 Державний кадастр ресурсів тваринного
9
світу
5 Державний кадастр рослинного світу
9
6 Державний кадастр родовищ і проявів
9
корисних копалин
7 Державний кадастр вторинних ресурсів
8
Усього
62
Теми практичних робіт
1 Особливості ведення галузевих кадастрів
2
2 Порядок створення і ведення кадастру
2
природних територій курортів
3 Порядок створення і ведення кадастру
2
природних лікувальних ресурсів
4 Структура та порядок ведення кадастру
2
тваринного світу
5 Структура та порядок ведення кадастру
2
рослинного світу
6 Структура та порядок ведення кадастру
2
родовищ і проявів корисних копалин
7 Структура та порядок ведення кадастру
2
вторинних ресурсів
Усього
14
Контрольна робота
Забезпечення семестрового контролю
Усього за семестр
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Заочна
форма
навчання
К-сть К-сть К-сть
год.
год.
год.
СРС
СРС
4
5
4
5
5
5
4
32
2
2
2
2
2
2
2
14
10
4
60

2 ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС
Тема № 1 Загальні поняття галузевих кадастрів
1. Загальні положення.
2. Місце галузевих кадастрів у системі природних кадастрів.
Питання для самоперевірки
1. Які є за призначенням категорії кадастру?
2. На підставі чого формується кадастрова інформація для облікових
матеріалів?
3. Охарактеризувати зв’язок державного земельного кадастру з даними
інших галузевих кадастрів.
4. Яке нормативне та організаційне забезпечення галузевих кадастрів?
Література: [1, с. 551–557; 7; 9, с. 65–67; 16].
Тема № 2 Державний кадастр природних територій курортів
1. Поняття, завдання і основні принципи державного кадастру природних
територій курортів (ДКПТК).
2. Законодавчо-правові підстави ведення ДКПТК.
3. Охорона природних територій курортів.
4. Порядок створення курортів.
5. Правова охорона курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон.
6. Проблеми відповідальності за порушення режиму використання та
охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.
Питання для самоперевірки
1. Які законодавчо-правові підстави ведення ДКПТК?
2. Які відомості для ведення кадастру подаються з документованих джерел
інформації?
3. Який порядок створення курортів?
4. Що є юридичними ознаками курорту або курортної зони?
5. Охарактеризувати етапи для створення курортів.
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6. Які основні правові форми охорони курортних, лікувально-оздоровчих
зон і курортів?
Література: [3; 15; 20].
Тема № 3 Державний кадастр природних лікувальних ресурсів
1. Поняття, завдання і основні принципи державного кадастру природних
лікувальних ресурсів (ДКПЛР).
2. Законодавчо-правові підстави ведення ДКПЛР.
3. Інформаційна база ДКПЛР.
Питання для самоперевірки
1. Законодавчо-правові підстави ведення ДКПЛР.
2. З якою метою здійснюється ведення ДКПЛР?
3. Які види діяльності здійснює Центр ведення Державного кадастру
природних лікувальних ресурсів?
4. Які права має Центр ведення Державного кадастру природних
лікувальних ресурсів?
5. Для чого застосовуються дані ДКПЛР?
Література: [10; 11; 12; 19].
Тема № 4 Державний кадастр ресурсів тваринного світу
1. Поняття, завдання і основні принципи кадастру ресурсів тваринного світу
(ДКРТС).
2. Законодавчо-правові підстави ведення ДКРТС.
Питання для самоперевірки
1. Яке нормативно-правове забезпечення ведення ДКРТС?
2. Охарактеризувати КРТС.
3. Що є основними матеріалами інформаційної бази ДКРТС?
Література: [5; 6; 18; 21; 22].
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Тема № 5 Державний кадастр рослинного світу
1. Поняття, завдання і основні принципи державного кадастру рослинного
світу (ДКРС).
2. Законодавчо-правові підстави ведення ДКРС.
Питання для самоперевірки
1. Яке нормативно-правове забезпечення ведення ДКРС?
2. Охарактеризувати основні терміни та поняття ДКРС.
3. Які види спеціального використання природних рослинних ресурсів за
умови додержання вимог законодавства можуть здійснюватися?
4. Хто не потребує дозволу на спеціальне використання природних
рослинних ресурсів?
5. Які є види відповідальності у разі порушення ведення державного обліку
та кадастру рослинного світу?
6. За які порушення особи несуть відповідальність у законодавстві про
рослинний світ?
Література: [4; 17; 21; 22].
Тема № 6 Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин
1. Поняття, завдання і основні принципи державного кадастру родовищ і
проявів корисних копалин (ДКРПКК).
2. Законодавчо-правові підстави ведення державного кадастру родовищ і
проявів корисних копалин.
Питання для самоперевірки
1. Охарактеризувати основні терміни та поняття ДКРПКК.
2. Охарактеризувати основні нормативно-правові документи ДКРПКК.
3. Для яких цілей надаються надра у користування?
Література: [8; 13; 14].
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Тема № 7 Державний кадастр вторинних ресурсів
1. Поняття, завдання і основні принципи державного кадастру вторинних
ресурсів (ДКВР).
2. Законодавчо-правові підстави ведення ДКВР.
3. Відходи як об’єкт ДКВР.
4. Державний облік, паспортизація та реєстрація відходів.
5. Державна інвентаризація радіоактивних відходів.
Питання для самоперевірки
1. Охарактеризувати основні принципи та завдання ведення ДКВР.
2. Охарактеризувати основні терміни та поняття ДКВР.
3. Охарактеризувати основні нормативно-правові документи ДКВР.
Література: [2].

3 ПРАКТИЧНА РОБОТА
Тема № 1 Особливості ведення галузевих кадастрів
1. Структура галузевих кадастрів.
2. Ведення регіональних кадастрів.
Питання для самоперевірки
1. Охарактеризувати структуру галузевих кадастрів.
2. Назвати подібності та відмінності галузевих кадастрів.
3. Які природні ресурси (об’єкти) підлягають обліку й оцінці в регіональних
кадастрах?
Література: [1, с. 551–557; 7; 9, с. 65–67; 16].
Тема № 2 Порядок створення і ведення кадастру природних територій
курортів
1. Порядок ведення кадастру природних територій курортів (ДКПТК).
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2. Склад документації кадастру природних територій курортів.
Питання для самоперевірки
1. Яка структура документації ДКПТК?
2. Де застосовуються дані ДКПТК?
3. Надати перелік вимог до ведення документації та складання форм
ДКПТК.
Література: [3; 15; 20].
Тема № 3 Порядок створення і ведення кадастру природних лікувальних
ресурсів
1. Загальні положення до ведення кадастру природних лікувальних ресурсів
(ДКПЛР).
2. Склад документації кадастру природних лікувальних ресурсів.
Питання для самоперевірки
1. Яка структура документації ДКПЛР?
2. Де застосовуються дані ДКПЛР?
3. Надати перелік вимог до ведення документації та складання форм
ДКПЛР.
Література: [10; 11; 12; 19].
Тема № 4 Структура та порядок ведення кадастру тваринного світу
1. Картка форми обліку кадастру тваринного світу.
Питання для самоперевірки
1. Які кадастрові роботи передбачає ведення ДКТС?
2. Яка структура документації ДКТС?
3. Який Порядок отримання кадастрової інформації?
4. Де застосовуються дані ДКТС?
5. Надати перелік вимог до ведення документації та складання форм ДКТС.
Література: [5; 6; 18; 21; 22].
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Тема № 5 Структура та порядок ведення кадастру рослинного світу
1. Картка форми обліку кадастру рослинного світу.
2. Інформаційне забезпечення кадастрової оцінки природних рослинних
ресурсів.
Питання для самоперевірки
1. Що передбачає ведення ДКРС?
2. Яка структура документації ДКРС?
3. Де застосовуються дані ДКРС?
4. Надати перелік вимог до ведення документації та складання форм ДКРС.
Література: [4; 17; 21; 22].
Тема № 6 Структура та порядок ведення кадастру родовищ і проявів
корисних копалин
1. Склад документації кадастру родовищ і проявів корисних копалин
(ДКРКП).
Питання для самоперевірки
1. Які правові основи ведення кадастру надр в Україні?
2. Яка структура порядку ведення ДКРКП?
3. Охарактеризувати основні вимоги до ведення ДКРКП.
Література: [8; 13; 14].
Тема № 7 Структура та порядок ведення кадастру вторинних ресурсів
1. Порядок ведення ДКВР.
2. Склад документації ДКВР.
Питання для самоперевірки
1. Яка структура порядку ведення ДКВР?
2. Хто здійснює ведення і для чого застосовуються ДКВР?
Література: [2].
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4 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
1. Загальні положення галузевих кадастрів.
2. Місце галузевих кадастрів у системі природних кадастрів.
3. Структура галузевих кадастрів.
4. Поняття та основні завдання державного кадастру природних територій
курортів.
5. Основні принципи державного кадастру природних територій курортів.
6. Застосування даних державного кадастру природних територій курортів.
7. Законодавчо-правові підстави ведення державного кадастру природних
територій курортів.
8. Види діяльності Центру ведення державного кадастру природних
лікувальних ресурсів.
9. Права Центру ведення Державного кадастру природних лікувальних
ресурсів.
10. Застосування даних Державного кадастру природних лікувальних
ресурсів.
11. Охорона природних територій курортів.
12. Порядок створення курортів.
13. Правова охорона курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних
зон.
14. Проблеми відповідальності за порушення режиму використання та
охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.
15. Поняття та основні завдання державного кадастру природних
лікувальних ресурсів.
16. Основні принципи державного кадастру природних лікувальних
ресурсів.
17. Законодавчо-правові підстави ведення державного кадастру природних
лікувальних ресурсів.
18. Види діяльності Центру ведення Державного кадастру природних
лікувальних ресурсів.
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19. Інформаційна база державного кадастру природних лікувальних
ресурсів.
20. Поняття та основні завдання державного кадастру ресурсів тваринного
світу. Основні принципи державного кадастру ресурсів тваринного світу.
21. Законодавчо-правові підстави ведення державного кадастру ресурсів
тваринного світу. Порядок ведення державного кадастру ресурсів тваринного
світу.
22. Поняття та основні завдання державного кадастру рослинного світу.
23. Основні принципи державного кадастру рослинного світу.
24. Законодавчо-правові підстави ведення державного кадастру рослинного
світу.
25. Порядок ведення державного кадастру ресурсів рослинного світу.
26. Характеристика природних рослинних ресурсів загальнодержавного
значення.
27. Поняття та основні завдання державного кадастру родовищ і проявів
корисних копалин.
28. Основні принципи державного кадастру родовищ і проявів корисних
копалин.
29. Законодавчо-правові підстави ведення державного кадастру родовищ і
проявів корисних копалин.
30. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин.
31. Поняття та основні завдання державного кадастру вторинних ресурсів.
32. Основні принципи державного кадастру вторинних ресурсів.
33. Законодавчо-правові підстави ведення державного кадастру вторинних
ресурсів.
34. Відходи як об’єкт кадастру вторинних ресурсів. Порядок ведення
державного кадастру вторинних відходів.
35. Державний облік, паспортизація та реєстрація відходів.
36. Державна інвентаризація радіоактивних відходів.
37. Державне управління та контроль у сфері поводження з відходами.
14

5 ГЛОСАРІЙ
1. Державний кадастр природних територій курортів ‒ це зведення
відомостей у текстовій, цифровій та графічній (картографічній) формі про
правовий

статус,

належність,

режим,

географічне

положення,

площу,

кліматичні особливості, види та запаси природних лікувальних ресурсів, якісні
характеристики природних територій курортів, їх лікувальну, профілактичну,
реабілітаційну, природоохоронну, наукову, рекреаційну та іншу цінність.
2. Державний кадастр природних лікувальних ресурсів ‒ це система
відомостей про кількість, якість та інші важливі з точки зору лікування та
профілактики

захворювань

людини

характеристики

всіх

природних

лікувальних ресурсів, що виявлені та підраховані на території України, а також
можливі обсяги, способи та режими їх використання.
3. Державний облік родовищ, у тому числі техногенних, запасів і проявів
корисних копалин ‒ це система збору, обробки та зберігання даних про
результати геологорозвідувальних та гірничодобувних робіт.
4.

Державний

кадастр

сховищ

радіоактивних

відходів

‒

це

систематизований банк даних щодо місцезнаходження, кількісних та якісних
характеристик, умов зберігання або захоронення радіоактивних відходів,
систем контролю та моніторингу.
5. Державний кадастр тваринного світу ‒ систематизована сукупність
відомостей про географічне поширення видів (груп видів) тварин, їх
чисельність і стан, характеристики середовища їх перебування і сучасного
господарського використання, а також інших даних, необхідних для
забезпечення охорони та раціонального використання тваринного світу.
6. Запаси корисних копалин ‒ кількість корисних копалин, виявлена та
підрахована на місці залягання за даними геологічного вивчення відкритих
родовищ (покладів).

7.

Корисні

копалини ‒ мінеральні утворення земної

кори, хімічний

склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у
сфері матеріального виробництва.
8. Курорт ‒ місце з природними лікувальними засобами (мінеральними
джерелами, сприятливим кліматом, лікувальними

грязями

тощо), де є

спеціальні установи та споруди для лікування й відпочинку хворих.
9. Лікувальні водні об’єкти ‒ водні об’єкти, що мають природні
лікувальні властивості, належать до категорії лікувальних, якщо їх внесено до
спеціального переліку.
10. Природні лікувальні ресурси – це мінеральні та термальні води,
лікувальні грязі та озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні
об'єкти і комплекси із сприятливими для лікування кліматичними умовами,
придатні для використання з метою лікування, медичної реабілітації та
профілактики захворювань.
11. Ресурси тваринного світу ‒ це сукупність особин усіх видів тварин, у
межах будь-якої території або акваторії.
12. Родовища корисних копалин ‒ нагромадження мінеральних речовин в
надрах, на поверхні землі, у джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за
кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового
використання.

16

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Домбровська О. А. Ведення галузевих кадастрів в Україні. Економіка
природокористування та охорони навколишнього середовища. Миколаївський
національний університет імені В. О. Сухомлинського. 2017. Вип. 16. С. 551–
557.
2. Про відходи : Закон України від 05 бер. 1998 р. № 187/98. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр (дата звернення: 03.08.2018).
3. Про курорти : Закон України від 05 жовт. 2000 р. № 2026-III. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2026-14 (дата звернення: 03.08.2018).
4. Про рослинний світ : Закон України 09 квіт. 1999 р. № 591–XIV. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/591-14 (дата звернення: 02.08.2018).
5. Про тваринний світ : Закон України від 13 груд. 2001 р. № 2894–III.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2894-14 (дата звернення: 03.08.2018).
6. Про мисливське господарство і полювання : Закон України від 22 лют.
2000 р., № 1478-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1478-14 (дата
звернення: 03.08.2018).
7. Земельний Кодекс України від 25 жовт. 2001 р. № 2768-III. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 02.08.2018).
8.

Про

надра

:

Кодекс

України,

27

лип.

1994

р.

№ 132/94-ВР. URL: http://kodeksy.org.ua/nadra/index.htm (дата звернення:
02.08.2018).
9. Кустовська О. В., Мамон М. О. Кадастрові системи як ефективний
механізм державного управління. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 65–67.
10. Про створення Центру ведення Державного кадастру природних
лікувальних ресурсів : Наказ МОЗ України від 02 лист. 2007 р. № 685. URL:
http://www.uazakon.com/documents/date_bd/pg_gxwzom.htm

(дата

звернення:

02.08.2018).
11. Про затвердження Інструкції по створенню і веденню Державного
кадастру природних лікувальних ресурсів : Наказ МОЗ України від 23 вер. 2009
17

р. № 687. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0154-10 (дата звернення:
02.08.2018).
12. Про затвердження Переліку та форми подання відомостей, що
включаються до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів : Наказ
МОЗ та Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 26
берез. 2008 р. № 156/152. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0443-08
(дата звернення: 02.08.2018).
13. Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і
проявів корисних копалин : Постанова КМУ від 31 січн. 1995 р. № 75. URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/848–2007 (дата звернення: 02.08.2018).
14. Про Державний фонд родовищ корисних копалин України : Постанова
КМУ від 02 берез. 1993 р. № 150. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/15093-п (дата звернення: 02.08.2018).
15. Про порядок створення і ведення природних територій курортів :
Постанова

КМУ

від

23

трав.

2001

р.

№

562.

URL:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/562-2001 (дата звернення: 02.08.2018).
16. Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних
ресурсів

:

Постанова

КМУ

від

28

груд.

2001

р.

№

1781.

URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1781-2001-п (дата звернення: 02.08.2018).
17. Про затвердження Порядку ведення державного обліку і кадастру
рослинного світу : Постанова КМУ від 22 лют. 2006 р. № 195. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/195-2006-п (дата звернення: 02.08.2018).
18. Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу :
Постанова

КМУ

від

15

лист.

1994

р.

№

772.

URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/772-94-п (дата звернення: 02.08.2018).
19. Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру
природних лікувальних ресурсів : Постанова КМУ від 26 лип. 2001 р. № 872.
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 872-2001 (дата звернення: 02.08.2018).
20. Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами
та інформаційними системами : Постанова КМУ від 03 черв. 2013 р. № 483.
18

URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/483-2013-п

(дата

звернення:

02.08.2018).
21. Про затвердження положення про Міністерство екології та природних
ресурсів

України

:

Постанова

КМУ

від

21

січн.

2015

р. №

32.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-п (дата звернення: 02.08.2018).
22. Про затвердження Положення про Державне агентство лісових
ресурсів України : Указ Президента України від 08 лист. 2014 р. № 521. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-п (дата звернення: 02.08.2018).

19

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Галузеві кадастри» для студентів денної та заочної форм навчання зі
спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр»

Укладач

к. б. н., доц. Н. П. Гальченко

Відповідальний за випуск зав. кафедри геодезії, землевпорядкування та
кадастру В. В. Артамонов

Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.
Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.

Видавничий відділ
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

20

