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Анотація. У статті досліджено перспективи і доцільність використання ГІС 

технологій в земельному кадастрі. Наведено доцільність та перспективність 

використання подібних систем та використання різних програмних платформ по 

регіонах України. Розглянуто як саме ГІС технології впливають на ведення 

Державного земельного кадастру. 
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Kolomiiets S., Lezhenkin I., Hanchuk M., Tsvietkova H., Loiko O. 

 

Abstract. The article examines the prospects and feasibility of using GIS technologies 

in the land cadastre. The expediency and prospects of using such systems and the use of 

different software platforms in the regions of Ukraine are given. It is considered how GIS 

technologies affect the maintenance of the State Land Cadastre. 

 

Key words: GIS, State Land Cadastre, cadastre automation. 

 

Вступ. Земельний кадастр має важливе суспільне значення через особливу роль 

землі практично на всіх рівнях життя і розвитку країни. В сучасних умовах ринкових 

відносин і зміцнення інститутів державного регулювання вимоги до земельного 

кадастру і інших кадастрів підвищується. Він повинен бути багатоцільовим, 

функціональним та адекватним предметом обліку, автоматизованим, а також 

узгодженим і взаємопов'язаним з іншими кадастрами. 

Одними з обов'язкових і основних елементів системи земельного кадастру 

завжди були і є земельно-кадастрові карти і картографування, що вимагають від 

кадастру точності, і в значній мірі залежать від правильної організації 

картографічною забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ведення державного 

земельного кадастру України та використання ГІС-технологій для ефективного 

управління та моніторингу земель сільськогосподарського призначення були 

відображені у роботах Булигіна С.Ю., Кобця М.І., Черняги П.Г., Шевченка А.М. та 

іншими. 

Виклад основного матеріалу. В Україні формується та розвивається система 

таких кадастрів: земельного, лісового, водного, містобудівного населених пунктів, 

родовищ і проявів корисних копалин, природних територій курортів, природних 

лікувальних ресурсів, територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тваринного 

світу, регіональні кадастри природних ресурсів та інших.  

Державний земельний кадастр (ДЗК) є основою для ведення кадастрів інших 

природних ресурсів. ДЗК містить сукупність відомостей і документів про 

місцерозташування та правовий режим земельних ділянок, їх оцінку, класифікацію 

земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників та 

землекористувачів. Містобудівний кадастр населеного пункту включає систему 

відомостей про належність територій до відповідних функціональних зон, про їх 

сучасне та перспективне використання, екологічну, інженерно-геологічну ситуації, 

стан забудови та інженерно – інфраструктурного забезпечення, характеристики 

будівель та споруд на землях усіх форм власності, а також місцеві правила 

використання і забудови території поселень. Відомості кадастру об’єктів нерухомості 

розширюється даними про надра, виникає потреба опису підземних і надземних 

об’єктів і моделювання їх поведінки (трубопроводи, лінії електропередач) не тільки 

в плані, але і в тривимірному просторі. Слід зазначити, що усі перераховані кадастри 

зорієнтовані на застосуванні сучасних геоінформаційних технологій.  

Світовий досвід показав надзвичайну ефективність і перспективність 

використання ГІС при формуванні кадастрів. Вони дають можливість, 
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використовуючи картографування, робити просторові описи територій, 

характеризувати й аналізувати об’єкти навколишнього середовища. Методологічною 

основою процесів формалізації даних в ГІС є цифрове моделювання місцевості, яке 

об’єднує процеси збору первинної інформації, її моделювання, обробки і формування 

документів [1]. Геоінформаційні системи дають можливість поєднувати модельне 

зображення території (електронне відображення карт) з інформацією табличного 

типу (статистичні дані, списки, економічні показники). Спектр видів карт 

надзвичайно широкий: це топографічні, тематичні та інші карти. Концепція 

технології ГІС полягає у створенні багатошарових електронних карт, опорний шар 

яких описує географію території, а кожен з інших верств – один з аспектів стану 

території. Тому технологія ГІС може застосовуватися при формуванні кадастрів, 

коли необхідно враховувати і обробляти територіально розподілену інформацію.  

Сучасні кадастрові системи створюються та використовуються як узагальнені 

графічні і атрибутивні автоматизовані інформаційні системи із просторовою 

локалізацією даних. Суттєвою відмінністю кадастрових ГІС є використання 

топологічних характеристик із класифікацією просторових об’єктів на точкові, 

лінійні і площинні [2]. Усі вони ґрунтуються на єдиній просторовій (геодезичній) 

основі і значною мірою на даних Державного земельного кадастру. 

Розробники програмного забезпечення пропонують великий спектр програмних 

комплексів для проведення земельно-кадастрових робіт. Усі вони різняться між 

собою як функціональними можливостями, так і вартістю обладнання та 

ліцензування. Поширення таких комплексів і їх використання в різних областях 

України характеризується значною диференціацією. За результатами опитування в 

2009 р. працівників відділів ДП Центр ДЗК у 20 областях України щодо найбільш 

поширених програмних комплексів для ведення чергового кадастрового плану (та, 

відповідно, реалізації автоматизованої системи ведення державного земельного 

кадастру) встановлено диференціацію програмних комплексів за поширенням в 

Україні. Одним з перших продуктів для ведення земельно-кадастрових робіт в 

Україні (табл. 1) є програмний комплекс для цифрової картографії та 

землевпорядкування Digitals, масове застосування якого почалося наприкінці 90-х 

років XX століття (перша версія – 1992 р.). Його розробило наукововиробниче 

підприємство «Геосистема» (м. Вінниця). Активно використовується у восьми 

областях України [3]. 

Економічно це пов’язано з недорогою ліцензією на використання, технічно – з 

тим, що віна має достатньо функціональних можливостей, які постійно 

поповнюються [3]. 



Таблиця 1 

Розповсюдження ГІС для ведення чергового кадастрового плану по 

областях України 

Програмне забезпечення Область 

Digitals, Україна Вінницька, Закарпатська, Львівська, 

Івано-Франківська, Хмельницька, 

Миколаївська, Полтавська, Черкаська 

ГІС 6, Україна Кіровоградська, Житомирська, 

Одеська, Донецька, Тернопільська 

AutoCad, USА Волинська, Рівненська, Чернівецька, 

Чернігівська 

МарInfo, USА Сумська 

ARCGIS, USА Київська 

 

Багато користувачів ГІС фактично стануть розробниками просторових моделей. 

Однією з причин того, що в даний час аналітичні можливості ГІС не знаходять 

широкого застосування є те, що для багатьох дані технології ще вважаються, в якійсь 

мірі, екзотикою. Ті ж, хто став досвідченим користувачем геоінформаційних систем, 

тільки тепер завершують етап організації інформаційної основи ГІС, тобто побудови 

баз просторових даних. 

Тому необхідно, щоб кожна установа та організація яка зацікавлена у 

ефективному використанні новітніх технологій і людського ресурсу, мала у своєму 

штаті кваліфікованого спеціаліста або принаймні досвідченого користувача 

геоінформаційних систем. Що у найближчому часі дозволить органам державного 

самоврядування піднятися на вищий рівень управління державними ресурсами. 

Висновки. Проаналізовано необхідність на науковому й на прикладному рівні 

розвивати наукові основи і вдосконалювати системи земельного кадастру; 

програмувати розвиток системи земельного кадастру і її взаємодії з іншими 

кадастровими системами; впроваджувати в кадастрові роботи методи математико-

картографічного моделювання; розробляти комплексні природно-ресурсні кадастри 

для регіонів; удосконалювати організацію, методологію і інформаційне забезпечення 

управління природокористуванням в регіонах; розробляти нові картографічні методи 

в земельно-кадастрових роботах, впроваджувати картографічну підсистема 

земельно-кадастрової інформаційної системи (ЗІС). 
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