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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт розроблені 

відповідно до робочої навчальної програми з навчальної дисципліни 

«Землевпорядні вишукування». Ця навчальна дисципліна  має зв’язок з такими 

дисциплінами: «Геодезія», «Геологія і геоморфологія», «Основи інженерної 

геодезії» і забезпечує вивчення навчальної дисциплін «Землевпорядне 

проєктування».  

Сучасний фахівець повинен мати достатній рівень знань щодо виконання 

топографо-геодезичних, інженерно-геологічних, гідрологічних, ґрунтових, 

лісогосподарських і геоботанічних вишукувань та практичного засвоєння 

методики оцінювання якості земель, складання агрохімічного паспорту 

земельної ділянки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Землевпорядні 

вишукування» студенти повинні:  

– знати: принципи для організації та проведення топографо-геодезичних, 

інженерно-геологічних, ґрунтових, лісогосподарських і геоботанічних 

вишукувань; процедуру розробки проєктів відведення, відновлення та 

встановлення меж земельної ділянки; організацію проведення 

землевпорядної експертизи; 

– уміти: обґрунтовувати вибір масштабу топографічних знімань для 

складання проєктів землеустрою на державному, регіональному і 

місцевому рівнях; проводити розробку проєктів відведення, відновлення 

та встановлення меж земельної ділянки; проведення землевпорядної 

експертизи; використовувати матеріали ґрунтових, лісогосподарських і 

геоботанічних вишукувань для розробки рекомендацій сталого 

землекористування; використовувати агрохімічний паспорт земельної 

ділянки для якісного оцінювання земель.   

Отримані навички студенти можуть застосовувати в майбутній 

професійній діяльності. 
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Практичні роботи виконують після опрацювання рекомендованої 

літератури та відповідного лекційного матеріалу. 

Кожен студент отримує електронну версію методичних вказівок.  

Звіт з практичної роботи оформлюють на аркушах форматом А4 

відповідно до порядку проведення практичної роботи та подають для захисту 

викладачеві. У звіті наводять мету, завдання та стислу відповідь на контрольні 

питання.  

Оцінку кожної практичної роботи визначає викладач за якістю захисту 

згідно з відповідями на контрольні питання.  

Критерії оцінювання практичних робіт наведено в додатку A. 

Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни «Землевпорядні вишукування», наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Розподіл балів за видами робіт 

Вид занять Сума 

Лекції 4 

Практичні заняття  15 

Лабораторні роботи 15 

Поточний контроль: 

– модульна контрольна робота № 1 – тести поточного контролю за 

змістовим модулем № 1 

– модульна контрольна робота № 2 – тести поточного контролю за 

змістовим модулем № 2 

 

15 

 

15 

Розрахунково-графічна робота 16 

Підсумковий тест (іспит) 20 

Усього 100 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема.  Складання кадастрового плану меж землекористування за 

результатами наземної зйомки  

Мета: ознайомитися з методикою створення меж ділянки 

землекористування на підставі даних, отриманих за результатами наземної 

зйомки; здійснити розрахунок площі землекористування;. 

Короткі теоретичні відомості 

План зовнішніх меж землекористування складають за координатами та 

іншими вихідними даними у масштабі, який забезпечує розміщення всіх 

елементів плану на аркуші форматів А3, А-2, А-1. Для впорядкування території 

населених пунктів зазвичай використовується масштаб 1:500, 1:1000 та 1:2000.

 Елементи плану розташовують так, щоб південно-західна частина аркуша 

залишалася вільною для опису меж суміжних землекористувачів, південна 

частина – для масштабу плану і умовних позначень, південно-східна частина – 

для штампа, східна частина – для експлікації земель, а північна – для запису 

назви плану. 

Безпосередньо на плані землекористування показують: 

– зовнішні межі земельної ділянки з відображенням усіх її поворотних 

точок; 

– межі контурів земельних угідь та їх площі; 

– натуральні лінійні промірювання вказаних меж; 

– річки, озера, канали, шляхи, лісосмуги та інші урочища, що співпадають 

з межами. 

Ділянки різного цільового призначення ілюмінують, а межі відтінюють. 

Межі суміжних землекористувачів показують буквами українського алфавіту, 

починаючи з букви «А» в південно-західній частині плану і далі за 

годинниковою стрілкою. 
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У такій самій послідовності наводять опис меж суміжних 

землекористувачів. Наприклад: 

Опис меж: від А до Б – землі селищної ради, 

                   від Б до В – землекористування Левченка І.,  

                   від В до Г – землекористування Остапенка А.,  

                   від Г до А – землекористування Морозова В. 

Порядок виконання роботи 

План зовнішніх меж землекористування складають на аркуші формату А-2, 

створивши перед початком робіт координатну сітку. Координатну сітку 

будують з розрахунком відповідного розміщення на аркуші формату фігури 

землекористування, зовнішньої та внутрішньої рамок, основних написів 

(штампа, експлікації, опису суміжників).  

Зовнішню рамку розміщують на відстані 10 мм від краю аркуша. 

Внутрішню рамку, що обмежує робоче поле аркуша, розміщують з лівого боку 

аркуша на відстані 20 мм, з інших боків – на відстані 5 мм від загальної рамки.  

Для побудови координатної сітки проводять розрахунок початку 

координат. Він включає визначення: розмірів фігури землекористування і 

розташування її на плані з розрахунком конфігурації вільного простору між 

межами фігури землекористування і рамкою плану, положення початкових 

координат або ліній паралельних цим осям, узятим за початкові.  

Складання проєктного плану розпочинають з накладання за координатами 

вершин кутів межі користування і діагональних теодолітних ходів, залізниць та 

інших об’єктів. Положення координатних точок на плані контролюють за 

довжинами ліній між ними. Розходження допускається не більше 0,2 мм.  

По зовнішній межі землекористування виписують довжини ліній між 

координатними точками: виміряне в натурі значення і в дужках – горизонтальне 

положення на віддалі 5–6 мм від межі землекористування. Координатну сітку 

креслять синьою тушшю. Для меншого загромадження плану координатну сітку 

викреслюють тільки в місцях перетину ліній радіусом 5 мм і переважно в межах 

фігури земельної ділянки. 
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Зовнішню рамку викреслюють суцільною лінією завтовшки 0,2–0,4 мм, а 

внутрішню – суцільною завтовшки 0,5–1,0 мм. Проєктний план оформлюють 

основними написами, які розміщують у штампі. Нижня і права рамки штампа 

співпадають із внутрішньою рамкою аркуша. Товщина рамки штампа повинна 

відповідати товщині лінії внутрішньої рамки плану. Внутрішні лінії штампа 

креслять завтовшки 0,3–0,4 мм. 

Для створення кадастрового плану використовувати відомість координат 

поворотних точок земельної ділянки необхідно з таблиці 1.1. При цьому замість 

букв «і» та «к» таблиці підставити відповідно передостанню й останню цифри 

номера залікової книжки. Система координат – умовна. Для контролю 

правильності роботи координатна сітка зберігається на плані  в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Відомість координат поворотних точок земельної ділянки 

№ пор. № 

точок 

Координати № пор. № 

точок 

Координати 

X У X У 

1 6 177.18 237.15 5. 8 370.07 3ік.74 

2 15 275.24 241.35 6. 17 282.10 345.65 

3 16 269.46 261.85 7. 7 163.33 322.20 

4. 9 3ік.45 250.82 8. 22 174.20 24950 

 

Після отримання меж земельної ділянки виконати остаточне 

оформлення за контурними умовними позначеннями, користуючись такими 

додатковими даними: 

– 0,06 га багаторічних насаджень зайнято під господарськими будівлями 

і дворами; 

– північна частина сінокосів, яка розташована за лінією т. т. 9–17, 

відповідає заливним землям, південна частина – суходільним; 

Викладач надає студентам приклад оформлення плану. 

Обов’язковими елементами плану є: 

– сітка координат; 

– межі землекористування; 
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– межі контурів і угідь; 

– опис меж суміжних землекористувачів; 

– експлікація земель у вигляді таблиці; 

– масштаб плану; 

– площі контурів угідь; 

– умовні позначки; 

– назва плану.  

Загальну площу землекористування можна обчислювати такими 

способами:  

– графічним: за лінійними вимірами на площі, а також палеткою;  

– аналітичним: за допомогою координат; 

– цифровим: за допомогою комп’ютера.  

Площі землекористування обчислюють за принципом «від загального до 

часткового»; визначають загальну площу землекористування; контур 

землекористування ділять на секції, обчислюють їх площу й ув’язують до 

загальної площі землекористування. Обчислену площу контурів угідь окремо в 

кожній секції ув’язують до площі секції, складають контурну розшифровку 

земель у межах земельної ділянки і зводять експлікацію за категоріями земель, 

землекористувачами та землевласниками.  

Обчислення площі ділянок за вимірами параметрів фігур на місцевості. 

Для обчислення площі ділянок застосовують формули геометрії, 

тригонометрії. При цьому ділянки складних геометричних фігур ділять на 

місцевості на трикутники, трапеції, прямокутники і загальну площу ділянки 

визначають як суму площ окремих фігур.  

Загальну площу земельної ділянки обчислюють за такими формулами:  

                  P = 
 

  n
nnn xxy

1

11

2
        або           P = 

 
  n

nnn yyx

1

11

2
,                (1.1) 

де  Р – площа землекористування; х, у – координати вершин полігона 

землекористування; n – точка однієї з часток розрахунку; n–1 – суміжна 
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вершина полігона у напрямку проти годинникової стрілки; n+1 – суміжна 

вершина полігона у напрямку за годинниковою стрілкою. 

План землекористування ділять на секції площею 100–300 см2. Межі 

секцій намічають по дорогах, ріках, струмках, каналах, межах угідь. Секції 

нумерують римськими цифрами, починаючи з Пн-Зх кута плану, продовжуючи 

зліва направо і зверху вниз.  

Визначення площ контурів угідь. Після ув’язки секцій розпочинають 

визначення площ угідь. Контури нумерують арабськими цифрами в порядку 

розміщення в секції та виписують у відомість.  

Площі немасштабних лінійних контурів включають до площі угідь як 

вкраплені контури. Допустиме розходження площі угідь до площі секцій 

визначають за формулою: 

                                       f Рдоп = + 0,03 * Р ,                                        (1.2) 

де f Рдоп – допустима нев’язка площі, га. 

Площу землекористування обчислити аналітичним способом за 

координатами поворотних точок, використовуючи формулу 1.1. 

Розрахунок здійснють за допомогою таблиці 1.2 (приклад обчислення) 

або на комп’ютері чи мікрокалькуляторі за відповідною програмою. Унаслідок 

виконання розрахунків за наведеною формою необхідно створити чотири 

таблиці з розрахунками площ. При цьому остання – це зведена таблиця 

обчислення площі всієї земельної ділянки, яка повинна дорівнювати сумі площ 

трьох секцій. 

Підготовчим етапом для складання експлікації земель за угіддями є 

заповнення поконтурної відомості, у якій контури групують за видами угідь. До 

контурної відомості виписують з плану і відомості вирахування площ усі 

контури в послідовності зростання номерів за видом угідь у стовпчик, 

підбивають їх суму і записують під загальною рискою. Студент повинен з 

наявного планово-картографічного матеріалу виписати в контурну відомість усі 
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площі контурів, відповідно пронумерувавши їх, і вказати площі згідно з 

вимогами до складання контурної відомості. 

Таблиця 1.2 – Відомість обчислення площі землекористування за 

координатами 

№ 

пор. 

№№ 

точок 

Координати Хn-1 Хn+Н ΔХ = 

Х n-1-Х n+1 

Уn * ΔХ Площа, м2 

2

  xyn  
Xn Уn 

1 11 10 40 30 20 10 400  

2 12 20 20 10 40 -30 -600  

3 13 40 30 20 30 -10 -1300  

4 14 30 50 40 10 30 1500  

5 11 10 40      

Сума: 1000  

Площа: 500 

 

Приклад оформлення поконтурної відомості наведений у таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 – Поконтурна відомість  

Рілля Багаторічні 

насадження 

Сіножаті  Пасовища Під госп. 

будівлями і 

дворами 

Під госп. 

шляхами і 

прогонами 

№
 

к
о
н

ту
р
у
 

п
л
о

щ
а 

№
 

к
о
н

ту
р
у
 

п
л
о

щ
а 

№
 

к
о
н

ту
р
у
 

п
л
о

щ
а 

№
 

к
о
н

ту
р
у
 

п
л
о

щ
а 

№
 

к
о
н

ту
р
у
 

п
л
о

щ
а 

№
 

к
о
н

ту
р
у
 

п
л
о

щ
а 

   
          

 

Під час складання експлікації земель виписують з поконтурної відомості 

площі угідь (окремо сільськогосподарських і несільськогосподарських), 

підбивають їх суму і записують під загальною рискою. 

Приклад оформлення експлікації земель наведений у таблиці 1.4. 
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Таблиця 1.4 – Експлікація земель у межах плану 

№ 

пор. 

Категорії земель Загальна 

площа, га 

1 Сільськогосподарські угіддя  

1.1 Рілля   

1.2 Рослинний покрив земель і ґрунти  

1.2.1 Багаторічні насадження   

1.2.2 Сіножаті   

1.2.3 Пасовища   

2 Чагарникова рослинність природного походження  

3 Забудовані землі  

3.1 Під господарськими будівлями і дворами  

3.2 Під господарськими шляхами і прогонами  

4 Землі без рослинного покриву або з незначним рослинним 

покривом 

 

4.1 Піски  

4.2 Яри  

 Усього земель  

 

Завдання до теми 

1. Скласти кадастровий план зовнішніх меж землекористування. 

2. Здійснити розрахунок площі землекористування за координатами. 

3. На підставі наявного плану землекористування скласти поконтурну 

відомість земельних угідь. 

Контрольні питання 

1. Назвіть параметри створення проєкту. 

2. Що входить до кадастрового плану? 

3. Що таке ілюмінація меж ділянки?  

4. Що таке координата? 
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5. Як перенести координати на аркуш паперу? 

6. Як побудувати координатну сітку? 

7. Назвіть масштаби, які використовуються для впорядкування території 

населених пунктів.  

8. Назвіть способи розрахунків площ ділянок та охарактеризуйте їх.  

9. Надайте пояснення координатного способу обчислення площ. 

10. Що таке секція? 

11. Що таке контур? 

12. Правила нанесення нумерації та площ контурів і секцій на 

кадастровий план. 

13. Що таке поконтурна відомість земель?  

14. Назвіть етапи складання експлікації земель. 

Література: [1]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Недоліки землекористувань і можливі напрями їх усунення 

Мета: ознайомитися з основними недоліками землекористувань і 

можливими напрямами їх усунення, технічними та юридичними перешкодами 

для консолідації земельної ділянки 

Короткі теоретичні відомості 

Землевпорядні роботи, спрямовані на покращення землекористувань 

сучасних господарств унаслідок внесення змін у їх розміри, розміщення та 

межі, називаються удосконаленням або впорядкуванням. Це досягається, 

насамперед, завдяки усуненню недоліків землекористувань. 

Основні недоліки землекористувань можна розподілити на три групи: 

1) недоліки в розмірах землекористувань (нераціональний розмір 

землекористувань, нераціональна структура угідь у складі землекористування); 

2) недоліки в розміщенні земельних масивів землекористувань 

(черезсмужиця, украплення, далекоземелля, довгоземелля); 
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3) недоліки в розміщенні меж землекористувань (топографічна 

черезсмужиця, уклинювання, ерозійно небезпечне розміщення меж 

землекористувань). 

Критерієм для встановлення недоліків землекористувань і підставою для 

їх усунення є не зовнішні ознаки, а негативний вплив на господарчу діяльність 

підприємства та використання землі. 

Звичайно впорядкування проводять одночасно у групі взаємопов’язаних 

господарств, що мають недоліки. Роботи з удосконалення землекористувань 

проводяться на підставі проєкту усунення недоліків, розробка якого базується 

на результатах вишукувань і аналізі землекористувань. 

Вишукування зазвичай проводять у три етапи: підготовчий, польовий, 

камеральний. На підготовчому етапі вивчають земельно-облікові документи та 

планово-картографічні матеріали. Під час польових робіт виявляють недоліки 

та з’ясовують побажання землекористувачів щодо меж, складу земель, 

усунення недоліків у розміщенні землекористувань тощо. Виявлені недоліки 

фіксують на планово-картографічних матеріалах. Камеральні роботи полягають 

у обробці всіх зібраних відомостей і встановленні можливих напрямків 

усунення недоліків. 

Усунення недоліків землекористування виконують такими способами: 

– обмін рівновеликими та рівноцінними ділянками землі між 

господарствами; 

 обмін нерівновеликими та нерівноцінними ділянками; 

 об’єднання окремих землекористувань; 

 випрямлення меж землекористувань. 

У випадках, коли для усунення недоліків намічається обмін ділянками, 

що відрізняються за природними властивостями, необхідно використовувати 

матеріали бонітування ґрунтів і економічної оцінки земель. При цьому площа 

ділянки може бути визначена за формулою: 
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2

11
2

Б

БP
P  , (2.1) 

де Р1 – площа ділянки, що передається іншому господарству; Б1 – бал бонітету 

чи економічна оцінка земель ділянки, що передається іншому господарству; Р2 

– площа ділянки, що отримується замість переданої іншому господарству; Б2 – 

бал бонітету чи економічна оцінка земель ділянки, що отримується замість 

переданої іншому господарству. 

Для виконання завдання потрібно проаналізувати планово-картографічні 

матеріали, виявити недоліки землекористувань і запропонувати способи їх 

усунення. 

Землі с/г призначення в Україні характеризуються високою 

подрібненістю на невеликі ділянки, що пов’язано з паюванням земель із 

середнім розміром паю 4 га. Як результат, у межах одного масиву земель с/г 

призначення можуть знаходитися десятки окремих земельних ділянок, які 

перебувають у власності десятків громадян і користуванні декількох фермерів. 

Саме тому невід’ємною складовою земельної реформи в Україні є процес 

консолідації с/г угідь, який повинен відбуватись як до, так і після відкриття 

ринку землі [2]. 

Початкове латинське слово «консолідація» («consolidatio») складається з 

двох: «con» – що означає «спільно, разом» і «solid» – перекладається як 

«цілий». Суть  підсумкового поняття полягає в об’єднанні, згуртовуванні чого- 

небудь. Загальний сенс слова «консолідація» завжди містить у собі значення, 

що передбачає якесь поєднання, з’єднання, зміцнення розрізнених частин [3]. 

Розглянемо на прикладі перешкоди, які заважають  реалізації норм 

законодавства щодо консолідації с/г земель [2].  

Технічна перешкода 

Особа, якій належить право користування істотною частиною (не менше 

75 %) масиву земель с/г призначення, має переважне право на оренду чи 

суборенду іншої земельної ділянки у такому масиві, за умови передачі взамін у 

користування іншої земельної ділянки, розташованої у цьому ж масиві. На 
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практиці землекористувачам важко реалізувати цю норму та отримати статус 

істотного землекористувача.  

Передусім, це пов’язано з необхідністю отримання рішення про 

інвентаризацію масиву земель с/г призначення від органу виконавчої влади, 

уповноваженого на здійснення розпорядження земельними ділянками або 

рішення сільської, селищної, міської ради, на територій якої знаходяться землі. 

Землекористувачі несуть великі фінансові витрати на інвентаризацію масиву 

земель с/г призначення та виготовлення документації із землеустрою. Також 

існують технічні перешкоди у включення відомостей про масиви земель до 

Державного земельного кадастру для подальшого встановлення статусу 

істотного користувача, який обробляє 75 % земель [2].   

Практична перешкода 

Обмін правами користування земельним ділянками дозволений лише в 

межах одного масиву земель с/г призначення, який складає сукупність 

земельних ділянок, до яких входять сільськогосподарські та необхідні для їх 

обслуговування несільськогосподарські угіддя, що мають спільні межі та 

обмежені природними та/або штучними елементами рельєфу. Кажучи простими 

словами, масив земель с/г призначення – це одне поле. Але на практиці, з 

метою консолідації с/г угідь у землекористувачів є потреба у обміні 

земельними ділянками, які можуть знаходитись у різних масивах землі. Проте 

немає законодавчої можливості здійснити це. Тобто положення про обмін 

правами користування земельними ділянками лише частково врегулювали 

питання консолідації земель та не врахували всі реалії з парцеляцією с/г земель 

[2]. 

Юридична перешкода 

Законодавством передбачено здійснення обміну правами користування 

лише укладанням договорів оренди та суборенди земельних ділянок. Не 

враховано, що земельні ділянки в межах земельного масиву можуть перебувати 

у користуванні на праві емфітевзису та праві постійного користування, які не 

можуть передаватися у вторинне користування. Тому те, що законодавець 
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називає «обмін існуючими правами користування земельними ділянками» за 

своєю природою фактично є укладенням договорів оренди та суборенди саме 

земельних ділянок. Таке законодавче регулювання не повною мірою вирішує 

питання консолідації с/г земель. Тому сторони вимушені укладати договори 

обміну правами користування земельними ділянками, які не врегульовані 

законодавством, та права с/г, землекористування за якими не реєструються. 

Вочевидь положення чинного законодавства про консолідацію с/г земель 

лише частково вирішують питання навіть землекористувачів. Тому потрібно 

розширити права осіб на обмін правами користування земельними ділянками та 

передбачити, що:  

а) договір обміну правами користування земельними ділянками с/г 

призначення може бути короткостроковим та безоплатним;  

б) об’єктом обміну можуть бути права оренди та суборенди земельних 

ділянок, емфітевзису та постійного користування;  

в) обмін правами користування здійснюється щодо земельних ділянок, які 

знаходяться в сусідніх земельних масивах. 

Проблеми консолідації с/г земель ще гостріше постануть при відкритті 

ринку с/г земель, коли ситуації із «шахматкою» земельних ділянок буде важко 

уникнути без якісного правового регулювання. Тому є потреба в усуненні не 

лише прогалин у чинному законодавстві, але й у розробці комплексного закону 

про консолідацію земель, який потрібно прийняти із запуском ринку землі [2]. 
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Таблиця 2.1 – Порівняльний аналіз добровільної та примусової 

консолідації [4] 

Добровільна консолідація Примусова консолідація 

Об’єднання (згуртування) земельних 

ділянок 

Розвиток сільських територій 

Обмін земельними ділянками Управління земельними ресурсами 

«Простий» землеустрій «Комплексний» землеустрій 

Малі за територією проєкти Великі за площею проєкти 

Швидке отримання результатів Результати помітні через тривалий 

проміжок часу 

Застосовують за помірної фрагментації 

земель 

Застосовують за високого рівня 

фрагментації земель 

Заснована на угодах/договорах між 

землевласниками 

Посередництво та переговори є 

важливим елементом процедури 

Переважно поліпшення економіки 

ведення власного агробізнесу 

Значні переваги як для суспільства, так 

і ведення агробізнесу 

Кадастрові зйомки зазвичай не 

обов’язкові 

Радикальні поліпшення одиниць 

земельної власності та скорочення 

довжини (протяжності) меж земельних 

ділянок 

Не потребує спеціального 

законодавства 

Спеціальне законодавство 

Збереження родючості ґрунту на 

власній земельній ділянці 

Турбота про довкілля 

Короткотривалий процес Довготривалий процес 

Низька вартість проєкту Висока вартість проєкту 

Відсутній механізм субсидіювання Механізм субсидіювання 

Зміцнення та покращення структури земельної власності та прав на неї 
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Наприклад, на рис. 2.1 наявна межа між фермерськими господарствами 

відрізає від орних масивів ділянки А та Б, незручні для обробки. Ці ділянки з 

одного боку обмежені яром. Такий вид недоліку називається топографічною 

черезсмужицею й усувається за допомогою обміну ділянками. 

 

Рис. 2.1 – Усунення топографічної черезсмужиці, що утворена балкою: 

А – ділянка, передана ФГ «Вітчизна»; Б – ділянка, передана ФГ «Україна»; 

  – межа між ФГ до землеустрою;   – межа між ФГ після 

впорядкування. 

 

Для покращення землекористування можна встановити нову межу. Нова 

межа криволінійна та проходить балкою, але вона усуває топографічну 

черезсмужицю. Площі ділянок, якими обмінюються господарства, визначають 

за планом і за формулою 2.1. За планом визначають площу ділянки А, яка 

належить ФГ «Україна» і яку необхідно передати ФГ «Вітчизна» для усунення 

черезсмужиці. Площу ділянки Б, яку отримає ФГ «Україна» замість ділянки А, 

визначають за формулою 2.1. Якщо ці ділянки мають однаковий бал бонітету 

чи економічну оцінку, то їх площі будуть також однаковими. 
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Випрямлення ламаних меж землекористувань 

Ламані межі ускладнюють правильне використання прилеглих ділянок 

землі, зокрема обмежують можливості використання складної техніки. Тому у 

разі значної ламаності меж виконують їх випрямлення. 

Для виконання завдання потрібно проаналізувати ламані ділянки меж, 

зображених на планово-картографічних матеріалах, визначити можливі способи 

та виконати випрямлення. 

Для випрямлення межі можна застосувати графічний, аналітичний або 

графоаналітичний способи. Приклади випрямлення ламаних меж наведені 

нижче. 

Випрямлення ділянки межі, яка містить три лінії 

Якщо точні координати поворотних точок невідомі, для випрямлення 

межі використовують графічний спосіб (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 – Випрямлення межі, що містить три лінії (графічний спосіб) 

 

Порядок випрямлення при цьому такий. 

1. З’єднують точки А і С. 

2. Із точки В проводять пряму, паралельну лінії АС. 

3. Точку В1 перетину цієї прямої з лінією СD з’єднують з точкою А. 

Пряма АВ1 буде новою межею. При цьому площі земельних ділянок, 

якими обмінюються господарства, будуть однаковими. 
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В 

С 

D В1 
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Якщо відомі точні координати поворотних точок, для випрямлення межі 

можна використати аналітичний спосіб (рис. 2.3). 

Рис. 2.3 – Спрямлення межі, що містить три лінії (аналітичний спосіб) 

 

Порядок випрямлення при цьому такий. 

1. Намічають лінію DA1. Як видно з рис. 2.3, для того, щоб аналітично 

визначити положення нової поворотної точки межі землекористування, 

необхідно розрахувати довжину лінії ВА1 або координати точки А1. Для цього 

необхідно розглянути трикутник А1СВ. 

2. Визначають азимут напрямку лінії DB за формулами: 

BD

BD

xx

yy
t




DBr g , (2.2) 

DBr180αDB . (2.3) 

3. Визначають азимут напрямку лінії СВ за формулами: 

CB

CB

xx

yy
t




CBr g , (2.4) 

CBr180αCB . (2.5) 
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4. Визначають кут С трикутника А1СВ: 

CBCAC 
1

. (2.6) 

де DBCA 
1

, оскільки ці лінії паралельні. 

5. Визначають азимут напрямку лінії А1В: 

AB

AB

xx

yy
tt




 ABBA r gr g

1
, (2.7) 

BAr
11BAα  . (2.8) 

6. Визначають кут А1 трикутника А1СВ: 

CABAA
111  . (2.9) 

де  180
1 DBCA , оскільки ці лінії паралельні й протилежно направлені. 

7. Визначають довжину лінії ВС: 

   22
BCBC yyxxBC  . (2.10) 

8. За теоремою синусів визначають довжину сторони А1В трикутника 

А1СВ: 

1
1

Asin

CsinBC
BA




 . (2.11) 

9. Визначають координати поворотної точки А1 межі землекористування: 

BABA cosBAxx  11
, (2.12) 

BABA sinBAyy  11
. (2.13) 

де  180ABBA . 

Отже, нова межа проходитиме через точки АА1D, а площі земельних 

ділянок, якими обмінюються господарства, будуть однаковими. 

Випрямлення ділянки межі, яка містить чотири лінії 

Якщо точні координати поворотних точок невідомі, для випрямлення 

межі використовують графічний спосіб (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4 – Спрямлення межі, що містить чотири лінії (графічний спосіб) 

 

Порядок випрямлення. 

1. Спрямляють ділянку межі АВСD способом, наведеним у п. 1.2.1. 

2. Отриману в результаті лінію АD1DЕ спрямляють аналогічним способом. 

3. З’єднавши відповідні точки, отримують нову межову лінію АЕ1Е. 

При цьому площі земельних ділянок, якими обмінюються господарства, 

будуть однаковими. 

Якщо відомі точні координати поворотних точок, для випрямлення межі 

можна використати аналітичний спосіб. Порядок випрямлення при цьому 

аналогічний наведеному в п. 1.2. 

Завдання до теми 

1. Виявлення недоліків землекористування і можливих напрямів їх 

усунення. 

2. Випрямлення ламаних меж землекористування. 

2.1. Випрямити ділянку межі, яка містить три лінії. 

2.2. Випрямити ділянку межі, яка містить чотири лінії. 

Контрольні питання 

1. Які основні групи недоліків? 

2. Що є основним критерієм установлення недоліків землекористування? 

3. Які основні способи усунення недоліків? 

4. Як ураховуються природні властивості ґрунтів для усунення недоліків? 

5. Які основні способи спрямлення ламаних меж землекористувань? 

А 

В 

С D 

E1 

D

1 

E 
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6. Опишіть порядок спрямлення ламаних меж землекористувань, які 

містять три лінії. 

7. Опишіть порядок спрямлення ламаних меж землекористувань, які 

містять чотири лінії. 

8. Охарактеризувати поняття консолідація земельної ділянки. 

9. Надати порівняльний аналіз добровільної та примусової консолідації. 

Література: [2, 3, 4]. 

 

Практична робота № 3 

Тема. Відновлення зовнішніх меж землекористувань 

Мета: ознайомитися зі способами відновлення втрачених межових 

знаків. 

Короткі теоретичні відомості 

Під час проведення вишукувань часто виникає необхідність відновлення 

меж землекористувань, тобто відновлення втрачених межових знаків. 

Для цього на копії плану межі землекористування підписують внутрішні 

кути, довжини та румби ліній. Межові знаки, які збереглися, обводять 

подвійним кружком. 

Відновлення межових знаків часто виконують за допомогою мензули 

унаслідок прокладання ходів і розвитку метричної мережі від опорних точок. 

Мензульні ходи при цьому повинні бути не більше ніж 1,5–2,0 км, а лінійна 

нев’язка в них не повинна перевищувати 0,8 мм на плані. Але звичайно, 

перевагу треба надавати точним методам (наприклад, з використанням 

теодоліта). 

У разі відновлення межових знаків можуть виникати різноманітні 

випадки. Нижче наведені деякі з них, які найчастіше зустрічаються. 

Для виконання завдання потрібно проаналізувати планово-картографічні 

матеріали та запропонувати спосіб відновлення втрачених межових знаків. 
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Відновлення межі за наявності декількох суміжних межових знаків 

У випадку, коли ряд суміжних межових знаків зберігся, а між двома 

пунктами втрачено декілька знаків (рис. 3.1), роботи з відновлення починають з 

межових знаків, що збереглися. Порядок відновлення межі наведено нижче. 

1. На точці В установлюють теодоліт і задають напрямок на точку С під 

кутом 1 від напрямку на точку А. 

2. Відкладають відстань ВС, яку визначають за планом. 

3. Переносять теодоліт у точку С і будують кут 2 , відновлюючи точку D. 

4. Аналогічно відновлюють решту втрачених межових знаків. 

5. У точці Е перевіряють кут . 

 

 

Рис. 3.1 – Відновлення меж землекористування (випадок 1) 

 

Відновлення межі за відсутності суміжних межових знаків 

У випадку, коли суміжні межові знаки не збереглися, але відомі 

координати поворотних точок і між двома наявними на місцевості пунктами є 

пряма видимість (рис. 3.2), порядок відновлення буде такий. 

1. За координатами точок розраховують дирекційні кути ліній AD, AB і 

DC: 

AD

AD
AD

xx

yy
arctgr




 , 

AB

AB
AB

xx

yy
arctgr




 , 

DC

DC
DC

xx

yy
arctgr




 . 

2. За різницею дирекційних кутів визначають кути  і : 

ABAD  ,  DADC  . 

 

1 

3 2 
 

А 

С 

В 

D 
E 

F 

– знаки, що не 

збереглися; 

– знаки, що 

збереглися; 
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3. Відновлюють точки В і С так само, як у п. 2.1. 

 

Рис. 3.2 – Відновлення меж землекористування (випадок 2) 

 

У випадку, коли суміжні межові знаки не збереглися і невідомі 

координати поворотних точок, але відомі довжини ліній і румби (рис. 3.3), 

порядок відновлення буде такий. 

1. Точці А дають довільні координати. 

2. За відомими румбами та довжинами ліній АВ, ВС, СD і DЕ визначають 

координати точки Е. 

3. За координатами точок розраховують азимут лінії АЕ та кути  та . 

4. Відновлюють межові знаки на точках В і D аналогічно п. 2.2, а на точці 

С –  п. 2.1. 

 

Рис. 3.3 – Відновлення меж землекористування (випадок 3) 

 

У випадку, коли суміжні межові знаки не збереглися й між пунктами 

немає прямої видимості (рис. 3.4), порядок відновлення буде такий. 

1. Точці А дають довільні координати. 

2. Від точки А приблизно по старій межі прокладають допоміжний 

теодолітний хід АВCDE, визначаючи напрямок АВ за бусоллю. 

3. Розраховують координати вершин теодолітного ходу. 

  А 

С В 

D 

  А 

С 

В D 

E 
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4. За різницею координат пар точок В-В, С-С, D-D, Е-Е роблять 

висновок про положення точок одна відносно одної. 

 

Рис. 3.4 – Відновлення меж землекористування (випадок 4) 

 

Завдання до теми 

1. Відновлення межі за наявності декількох суміжних межових знаків. 

2. Відновлення межі за відсутності суміжних межових знаків. 

Контрольні питання 

1. Опишіть порядок відновлення межі за наявності декількох суміжних 

межових знаків. 

2. Опишіть порядок відновлення межі за відсутності суміжних межових 

знаків, відомих координатах поворотних точок і за прямою видимістю між 

двома пунктами. 

3. Опишіть порядок відновлення межі за відсутності суміжних межових 

знаків і за відомими довжинами та румбами ліній. 

4. Опишіть порядок відновлення межі за відсутності суміжних межових 

знаків і відсутності прямої видимості між пунктами. 

Література: [5, 6]. 
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Практична робота № 4 

Тема. Підготовка висновку державної землевпорядної експертизи 

Мета: ознайомитись із порядком отримання висновку державної 

землевпорядної експертизи. 

 

 

Короткі теоретичні відомості 

 Питання державної експертизи землевпорядної документації 

регулюються Земельним кодексом України [7], Законом України «Про 

державну експертизу землевпорядної документації» [8], Методикою 

проведення державної експертизи землевпорядної документації [9] (далі – 

Методика) та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини 

у сфері державної експертизи. 

Відповідно до статті 1 Закону державна експертиза землевпорядної 

документації – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та 

оцінка об’єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, 

встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка 

обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об’єктів експертизи. 

Згідно із статті 6 Закону об’єктами державної експертизи є документація 

із землеустрою та документація з оцінки земель, види яких визначені законом, а 

також матеріали і документація державного земельного кадастру. 

Відповідно до статті 9 Закону [8] обов’язковій державній експертизі 

підлягають: 

– схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання 

та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць; 

– проєкти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальних одиниць; 

– проєкти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 



29 

 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворювальних об’єктів; 

– проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок особливо 

цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного 

фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення; 

– проєкти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів; 

проєкти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; 

– технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель у разі 

формування земельних ділянок з особливо цінних земель, земель 

лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення; 

– технічна документація з бонітування ґрунтів, нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

Згідно з підпунктом 4.1.1. пункту 4 Методики [9], до відання органу 

виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин, 

належить проведення обов’язкової державної експертизи: 

– схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць; 

– проєктів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-

територіальних одиниць: меж державного кордону України, меж областей, 

районів, міст, а також населених пунктів, які належать до курортів 

загальнодержавного значення; 

– проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (щодо 

об’єктів загальнодержавного значення), лісогосподарського призначення, 
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земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель 

та їх режимоутворювальнх об’єктів; 

– проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок особливо 

цінних земель (крім безоплатної передачі у власність громадянам для ведення 

фермерського господарства, особистого селянського господарства та 

садівництва в межах норм, встановлених статтею 121 Земельного кодексу 

України (ЗКУ) [7], та ведення товарного сільськогосподарського виробництва в 

розмірі земельної частки (паю), земель лісогосподарського призначення, а 

також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного 

та історико-культурного призначення; 

– проєктів землеустрою щодо впорядкування території населених 

пунктів; 

– технічної документації з бонітування ґрунтів (на особливо цінних 

землях); 

– технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів; 

– проєктів землеустрою щодо приватизації земель державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (на 

особливо цінних землях); 

– технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель у 

разі формування земельних ділянок за рахунок особливо цінних земель, земель 

лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення. 

Відповідно до підпункту 4.2.1 пункту 4 Методики [9], до відання 

територіальних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів в 

областях, містах Києві належить проведення обов’язкової державної експертизи 

щодо: 

– схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць (окрім Києва, 
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Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення), селищ і сіл, а також 

територій відповідних рад; 

– проєктів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-

територіальних одиниць; 

– проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім 

об’єктів загальнодержавного значення); 

– проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із особливо 

цінних земель у разі їх безоплатної передачі у власність громадянам для 

ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства та 

садівництва у межах норм, установлених статтею 121 ЗКУ [7], та для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва в розмірі земельної частки 

(паю); 

– проєктів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів 

(окрім міста Київ і міст обласного значення); 

– технічної документації з бонітування ґрунтів (окрім особливо цінних 

земель); 

– технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (окрім 

населених пунктів); 

– проєктів землеустрою щодо приватизації земель державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (крім 

особливо цінних земель) [7]. 

Порядок установлює механізм здійснення реєстрації об’єктів державної 

експертизи землевпорядної документації, що подаються для проведення 

державної експертизи землевпорядної документації (далі – державна 

експертиза), у тому числі в електронній формі з використанням Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг та інтегрованих з ним 

інформаційних систем Держгеокадастру. 
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Реєстрацію об’єктів державної експертизи здійснюєть Держгеокадастр та 

його територіальні органи в областях. 

Реєстрації підлягають об’єкти державної експертизи, що 

визначені статтею 6 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної 

документації» [8], які подаються для проведення державної експертизи, 

підготовлені та погоджені в установленому законодавством порядку. 

Реєстрацію об’єктів державної експертизи здійснюють не пізніше ніж 

протягом наступного робочого дня з дня одержання від замовника державної 

експертизи клопотання (заяви) про проведення державної експертизи, 

оформленого в установленому законодавством порядку. 

Реєстрацію об’єктів державної експертизи здійснюють внесенням 

відомостей про об’єкт державної експертизи до журналу обліку (реєстрації) 

об’єктів державної експертизи землевпорядної документації, який ведеться в 

електронній формі. 

Об’єктів державної експертизи реєструють на підставі клопотання (заяви) 

про проведення державної експертизи, яке подане замовником державної 

експертизи в установленому законодавством порядку, у тому числі в 

електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг та інтегрованих з ним інформаційних систем 

Держгеокадастру. 

Форми клопотання (заяви) про проведення державної експертизи та 

журналу обліку (реєстрації) об’єктів державної експертизи землевпорядної 

документації затверджує Мінекономіки. Викладач надає студенту форму для 

заповнення згідно з виданим завданням. 

Реєстрацію об’єктів державної експертизи в разі проведення повторної 

або додаткової державної експертизи здійснююєть відповідно до цього Порядку 

[10]. 

Типову інформаційну картку адміністративної послуги на проведення 

державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1808-15#n30
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державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного 

висновку) [11], викладач надає студентам для ознайомлення. 

Типову технологічну картку проведення добровільної державної 

експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної 

експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку), 

викладач надає студентам для ознайомлення. 

Перелік документів, який необхідно подати на проведення державної 

експертизи землевпорядної документації. 

1. Документ або інформація (реквізити платежу) про оплату 

адміністративної послуги, що підтверджує сплату коштів за проведення 

державної землевпорядної експертизи. Кількість примірників: 1. 

2. Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про 

проведення обов’язкової державної землевпорядної експертизи. Кількість 

примірників: 1. 

3. Копія договору на складання документації. Кількість примірників: 1. 

4. Кошторис на виконання проєктно-вишукувальних робіт. Кількість 

примірників: 1. 

5. Оригінал об’єкта державної землевпорядної експертизи. Кількість 

примірників: 1. 

6. У разі подання заяви представник додатково подає примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчену копію) документа, що засвідчує його 

повноваження. Кількість примірників: 1. 

Залежно від виду документації та рівня проведення землеустрою 

розробник цієї документації через електронний веб-портал Держгеокадастру за 

заявою за формою згідно з додатком 1 безоплатно передає копії матеріалів 

виконаних робіт в електронній формі з використанням кваліфікованого 

електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, 

відповідального за якість робіт із землеустрою до: 

– Головного фонду – із землеустрою, проведеного на 

загальнодержавному рівні; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1553-2004-%D0%BF#n67
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– регіонального фонду – із землеустрою, проведеного на регіональному 

рівні; 

– місцевого фонду – із землеустрою, проведеного на місцевому рівні. 

Матеріали виконаних робіт в електронній формі повинні відповідати 

таким вимогам: формат зображення – кольоровий; роздільна здатність – 300 

точок на дюйм; глибина кольору – не менше ніж 4 біти; формат файлу – PDF; 

розмір файлу – не більше ніж 50 мегабайтів. 

Текст матеріалів виконаних робіт в електронній формі повинен бути 

розбірливим. Держгеокадастр і територіальні органи Держгеокадастру 

протягом трьох робочих днів з моменту надходження матеріалів виконаних 

робіт в електронній формі вносять їх до системи електронного документообігу 

Держгеокадастру. 

Завдання до теми 

1. Здійснити реєстрацію об’єктів державної експертизи землевпорядної 

документації. 

2. Ознайомитися з типовою інформаційною карткою адміністративної 

послуги. 

3. Оформити висновок державної експертизи землевпорядної 

документації. 

Контрольні питання 

 1. Які проєкти землеустрою підлягають обов’язковій державній 

експертизі?  

 2. Які проєкти землеустрою, що належать до впливу органів виконавчої 

влади, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин, підлягає 

проведенню обов’язкової державної експертизи? 

 3.  Які проєкти землеустрою, що належать до впливу територіальних 

органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів в областях, містах Києві, 

підлягають проведенню обов’язкової державної експертизи? 

 4. Хто подає заяву про реєстрацію об’єкта експертизи? 

Література: [7, 8, 9, 10, 11]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Бали за виконання і захист практичних робіт нараховуються виключно 

після захисту кожної з практичних робіт, передбачених програмою навчальної 

дисципліни. При цьому максимальним рейтингом – 20 балів – оцінюється 

виконання всіх практичних робіт згідно з розкладом занять за умови їх захисту 

не пізніше одного тижня після відповідного лабораторного заняття. 

Несвоєчасність виконання чи захисту кожної з практичних робіт зменшує 

рейтинг на 1 бал.  
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 11. Про внесення змін до типової інформаційної та технологічної картки 

адміністративної послуги проведення обов’язкової, добровільної державної 

експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної 

експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку): 

Наказ Держгеокадастру від 01.04.2020 № 110 URL: 

https://land.gov.ua/info/nakaz-derzhheokadastru-vid-01-04-2020-110-pro-vnesennia-

zmin-do-typovoi-informatsiinoi-ta-tekhnolohichnoi-kartky-administratyvnoi-

posluhy-provedennia-oboviazkovoi-dobrovilnoi-derzhavnoi/ (дата звернення: 

02.02.2021). 
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Додаток А  

Таблиця А.1 – Критерії оцінювання знань студентів 

Номер 

роботи 
Тема 

Критерії 

оцінювання 

Оцінки 

у 

балах 

Макси-

мальний 

бал 

1 

Складання кадастрового плану 

меж землекористування за 

результатами наземної зйомки 

Відвідування 

заняття 

Виконання роботи 

Захист звіту 

0,5 

 

4 

0,5 

5 

2 

Недоліки землекористувань 

та можливі напрями їх 

усунення 

Відвідування 

заняття 

Виконання роботи 

Захист звіту 

0,5 

 

2 

0,5 

3 

3 
Відновлення зовнішніх меж 

землекористувань 

Відвідування 

заняття 

Виконання роботи 

Захист звіту 

0,5 

 

2 

0,5 

3 

4 

Підготовка висновку 

державної землевпорядної 

експертизи 

Відвідування 

заняття 

Виконання роботи 

Захист звіту 

0,5 

 

3 

0,5 

4 
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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Землевпорядні вишукування» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» ОПП «Геодезія 

та землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

Укладач       к. б. н., доц. Н. П. Гальченко 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри геодезії, землевпорядкування та 

кадастру проф. В. В. Артамонов 
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