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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Механізми територіального планування

та регулювання територіального розвитку
грунтуються на сукупності спеціального
інструментарію, що дає змогу досягати рівно�
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CADASTRE AS AN INSTRUMENT FOR PLANNING THE DEVELOPMENT OF TERRITORIES

Система землеустрою та державного земельного кадастру є одним із найважливіших факторів управління зе6
мельними ресурсами на всіх адміністративно6територіальних рівнях. Відповідно до Закону "Про земельний кадастр",
на його основі створюється решта кадастрів, включаючи містобудівний. У цьому кадастрі саме на повну та достовір6
ну інформацію про земельні ділянки мають шарами накладатися дані про будівлі, які вже розташовані на цих ділян6
ках, про всі можливості та обмеження на їхню подальшу забудову, про зелені насадження, підприємства, інженерні
комунікації, пам'ятники архітектури тощо. Незважаючи на те, що питанням розробки містобудівного кадастру при6
діляється багато досліджень, проблем його створення не меншає. Вирішувати їх можна поступово в процесі напов6
нення містобудівного кадастру даними та в процесі роботи з ним. Також необхідно побудувати чіткий алгоритм об6
міну даними містобування та земельного кадастру.

The system of land management and state land cadastre is one of the most important factors in the management of
land resources at all administrative6territorial levels. In accordance with the Law "On Land Cadastre", on the basis of it
the rest of the inventories are created, including urban development. In this inventory, full and reliable information on
land plots has layers of information on the buildings that are already located in these areas, about all the possibilities and
restrictions for their further development, green plantations, enterprises, engineering communications, architectural
monuments, etc. Despite the fact that a lot of research is devoted to the development of a city6planning cadastre, the
problems of its creation are not diminished. They can be solved gradually in the process of filling the city cadastre data
and in the process of working with it. Also, it is necessary to build a clear algorithm for the exchange of data on urbanization
and land cadastre.
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ваги територіальної системи, збалансування
її соціально�економічного розвитку. Вагоми�
ми інструментами є розроблення дотриман�
ня вимог містобудівної документації регіо�
нального та місцевого рівнів. Саме тому ка�
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дастр, зокрема земельний та містобудівний,
відіграє провідну роль у довготерміновому
соціально�економічному та просторовому
плануванні розвитку територій на сучасному
етапі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку кадастру, містобуду�
вання та територіального планування знахо�
дяться у центрі уваги багатьох вчених. Серед
вітчизняних науковців особливої уваги заслу�
говують роботи Ю. Палехи, О. Дорош, А. Тре�
тяка, Ш. Ібатулліна, В. Нудельмана, А. Лящен�
ка, Г. Лоїка, М. Габреля, Л. Перовича, І. Перо�
вича та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження ролі земельно�

го та містобудівного кадастрів як механізмів
управління земельними ресурсами та їх вплив
на розвиток територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Період після Другої світової війни став пе�

ріодом, коли людство переосмислило викори�
стання земельних ресурсів. Основну увагу по�
чали приділяти кращому просторовому плану�
ванню територій, виділенню інженерних кому�
нікацій та довкілля, ефективному використан�
ню земель сільськогосподарського призначен�
ня урахуванням еколого�економічних фак�
торів, формуванню територій містобудівного
призначення. Зростання кількості міського на�
селення вимагає кращого міського планування,
врахуванням як споживчих якостей території,
так її облаштування сучасною соціально�побу�
товою, рекреаційною та іншою культурною та
інженерно�технічною інфраструктурою [1].

Одним із найважливіших факторів управ�
ління земельними ресурсами на всіх адмініст�
ративно�територіальних рівнях, є система зем�
леустрою та державного земельного кадастру,
які грунтуються на кадастровому зонуванні
території, економічному регулюванні земель�
них відносин. Згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 2012. 1051 "Про
затвердження порядку ведення Державного
земельного кадастру" кадастрове зонування
передбачає створення індексно�кадастрових
карт (планів) [3].

Зміст Державного земельного кадастру пе�
редбачає в його складі: кадастрове зонування
територій; кадастрові, індексно�кадастрові
плани та карти; матеріали кадастрового зніман�
ня окремих земельних ділянок; результати нор�

мативно�грошової оцінки земель в межах і за
межами населених пунктів; облік кількості зе�
мель за категоріями та видами угідь; бонітетну
та економічну оцінку земель сільськогоспо�
дарського призначення; право на землю.
Інформація, яка надається в кадастрову базу
даних повинна відповідати національному за�
конодавству та нормативним документам і
стандартам. Таким чином, загальні принципи
наповнення і функціонування державного зе�
мельного кадастру разом із конкретними зако�
нодавчими і нормативно�правовими актами
створюють єдину кадастрову систему.

Оцінка земель є складовою державного зе�
мельного кадастру. Зокрема, за своїм змістом
грошову оцінку земель відносять до задач гео�
інформаційного (просторового) аналізу, ос�
кільки її виконання потребує визначення впли�
ву факторів регіонального, зонального та ло�
кального місцерозташування земельних діля�
нок на території населеного пункту, які мають
кількісні характеристики, просторову прив'яз�
ку та просторові відношення. При розробці
проектів грошової оцінки земель використову�
ються їх кількісні та якісні характеристики,
карти (схеми) кадастрового зонування, Гене�
ральні плани та проекти планування і забудови
населених пунктів, їх історико�культурного,
функціонального, санітарно�екологічного,
інженерно�геологічного та іншого зонування.

Для грошової оцінки земельних ділянок у
межах населених пунктів генеральний план є
найціннішим документом як з погляду насиче�
ності інформацією, так і з точки зору її комп�
лексності та якості [8].

Містобудівна і землевпорядна документа�
ція є однією з найважливіших складових інфор�
маційної бази проведення грошової оцінки зе�
мельних ділянок. Її використання як джерела
інформації визначено чинним законодавством
України.

Частина формалізованої та актуалізованої
інформації щодо конкретної земельної ділян�
ки у вигляді окремих показників переноситься
з документації та зберігається у земельному
кадастрі. Але значна частина інформації про�
сто не може бути формалізована без втрати її
змісту. Це так звана середовищна інформація —
інформація про сукупність і просторовий роз�
поділ певних факторів, їх кількість, взаємо�
зв'язки та комплексний вплив на цінність (не
слід плутати з вартістю) території, дефіцит�
ність або надлишки земель певного функціо�
нального призначення у відповідному адмініст�
ративно�територіальному утворенні або в ме�
жах відповідного проекту.
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Містобудівний кадастр є складовою части�
ною державної системи кадастрової докумен�
тації, яка вміщає відомості про земельні, водні,
лісові та інші ресурси і забезпечує єдність об�
ліку й контролю використання природних ре�
сурсів. Вирішуючи однакові з іншими кадаст�
рами завдання, містобудівний кадастр має свої
характерні особливості, які обумовлюються
специфікою міського середовища, характером
інфраструктури і екологічної ситуації, що ви�
ражаються в спеціальних методах диферен�
ціації території на зони різної економіко�буді�
вельної цінності.

Містобудівний кадастр формується на базі
спеціальної "кадастрової" інформації, що
включає відомості про просторове положення
об'єктів міського середовища, які розміщені на
земній поверхні, над і під нею, явища і процеси,
які відбуваються на території населеного пун�
кту, економічний і правовий статус цих тери�
торій і об'єктів, їх природні та господарські,
кількісні і якісні характеристики.

Дані містобудівного кадастру використову�
ються для вирішення задач планування, забу�
дови і прогнозування розвитку населених
пунктів; проектування розміщення будівницт�
ва і реконструкції об'єктів житлового, вироб�
ничого і громадського призначення; створен�
ня і реконструкції інженерно�технічної, транс�

портної та соціальної інфраструктури: регулю�
вання земельних й економічних відносин; виз�
начення зон економічної оцінки території;
аналіз використання міських земель і контроль
за використанням природних ресурсів тощо.

Базою містобудівного кадастру є картогра�
фічна основа, з допомогою якої створюють ка�
дастрові плани. На кадастрових планах зобра�
жують кадастрові об'єкти; межі адміністратив�
них районів, землеволодінь і землекористувань,
наземні та підземні будівлі й споруди, комуні�
кації тощо. При цьому максимально викорис�
товують топографічні плани і карти на цю те�
риторію, а також Інформацію служб і відомств,
які відають питаннями експлуатації, управлін�
ня та перспективного розвитку територій.

Нормативно�правовий документ "Склад та
зміст містобудівної документації на державно�
му та регіональному рівнях" регламентує Пра�
вила розробки схем планування розвитку та
використання територій в межах окремих об�
ластей, регіонів, районів [2].

Система містобудівного проектування
складається з містобудівної документації дер�
жавного, регіонального та місцевого рівнів
(рис. 1).

Планування території на державному рівні
здійснюється шляхом розроблення Генераль�
ної схеми планування території України, яка

Рис. 1. Система містобудівного проектування

 
Генеральна схема планування території

Схеми планування окремих частин території України (кількість 
областей; узбережжя Чорного та Азовського морів; гірських територій 
Карпат; територій, що зазнали радіоактивного забруднення і т. н.) 

Схеми планування територій АР Крим, областей, районів 

Генеральні плани населених пунктів 

Плани зонування території 

Детальні плани території 

Проект будівництва: 
1) технічний проект, робочий проект; 
2) техно-робочий проект 
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визначає концептуальні вирішення планування
та використання території країни, і схем пла�
нування окремих частин території України, які
охоплюють кілька областей, узбережжя Чор�
ного та Азовського морів, гірських територій
Карпат, територій, що зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської ката�
строфи, та інших територій з підвищеним тех�
ногенним навантаженням чи ризиком виник�
нення надзвичайних ситуацій.

Планування територій на регіональному
рівні здійснюється шляхом розроблення схем
планування території Автономної Республіки
Крим, областей та районів.

Планування територій на місцевої рівні
здійснюється шляхом розробленням генераль�
них планів населених пунктів, планів зонуван�
ня територій і детальних планів території з ура�
хуванням інформації державного земельного
кадастру.

Режим забудови територій, визначених для
містобудівних потреб, встановлюється у гене�
ральних планах населених пунктів, планах зо�
нування та детальних планах територій

Державні будівельні норми України, а
саме ДБН Б. 1�3�97 "Склад, зміст, порядок
розроблення, погодження та затвердження
генеральних планів міських населених
пунктів": визначають типову структуру, яку
повинні мати генеральні плани. Зокрема
згідно з даним ДБН генеральні плани склада�
ються з аналітичної частини, обгрунтувань і
пропозицій [4].

Аналітична частина генерального плану
містить комплексну оцінку сучасного стану те�
риторії населеного пункту й актуальних про�
блем його містобудівного розвитку.

При здійсненні містобудівної діяльності
повинні бути забезпечені:

розробка містобудівної документації, про�
ектів конкретних об'єктів згідно з вихідними
даними на проектування, з дотриманням дер�
жавних стандартів, норм і правил;

розміщення і будівництво об'єктів відпові�
дно до затверджених у встановленому поряд�
ку містобудівної документації та проектів цих
об'єктів;

раціональне використання земель та тери�
торій для містобудівних потреб, підвищення
ефективності забудови та іншого використан�
ня земельних ділянок;

охорона культурної спадщини, збереження
традиційного характеру середовища населених
пунктів;

урахування державних та громадських інте�
ресів при плануванні та забудові територій;

урахування законних інтересів та вимог
власників або користувачів земельних діля�
нок та будівель, що оточують місце будівниц�
тва;

інформування через засоби масової інфор�
мації громадян про плани перспективного роз�
витку територій і населених пунктів, розміщен�
ня важливих містобудівних об'єктів;

участь громадян, об'єднань громадян в об�
говоренні містобудівної документації, проектів
окремих об'єктів і внесення відповідних пропо�
зицій до державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і орга�
нізацій;

захист прав громадян та громадських орга�
нізацій згідно із законодавством [4].

Дані містобудівного кадастру, необхідні
для провадження містобудівної діяльності,
проведення землевпорядних робіт, забезпе�
чення роботи геоінформаційних систем, вико�
ристовуються для задоволення інформацій�
них потреб державних органів, органів місце�
вого самоврядування, фізичних і юридичних
осіб [5].

Відсутність оновленої містобудівної до�
кументації призводить до неоднозначного
застосування містобудівного та земельного
законодавства, створює підгрунтя для зло�
вживань окремими посадовими особами міс�
цевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, а також до прий�
няття суперечливих рішень щодо забудови
територій і оскарження цих рішень. Крім
того, у разі відсутності актуалізованої місто�
будівної документації, розробленої на онов�
леній топографо�геодезичній основі — схем
планування територій районів та генераль�
них планів населених пунктів, стає немож�
ливим розроблення іншої містобудівної до�
кументації, яка безпосередньо визначає
умови і режим використання територій та їх
функціональне призначення, конкретизує
умови, обмеження та особливості забудови
— планів зонування та детальних планів те�
риторій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можемо констатувати, що

Генеральний план за своїм змістом є докумен�
том, який містить інформацію, що становить
суспільний інтерес і є важливою для глибоких
кіл громадськості. Такі питання, як: визначен�
ня допустимих видів забудови територій, забез�
печення охорони навколишнього середовища,
збереження культурної спадщини, виділення
територій для розміщення житла тощо — є
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пріоритетними для життєдіяльності громади
кожного населеного пункту.

Ведення кадастру вирішує питання еконо�
мічної оцінки окремих територій з метою вста�
новлення розмірів податків, обліку власників і
користувачів об'єктів кадастру, регулювання
земельних та інших відносин, контроль реалі�
зації рішень і постанов органів влади в галузі
містобудування, земельних відносин і має особ�
ливе значення для прийняття відповідних рі�
шень та володіння необхідною, актуальною
інформацією органів влади.

Реалізація містобудівного кадастру дає
можливість забезпечити органи управління,
проектні установи, зацікавлені організації і
особи актуальною і об'єктивною Інформацією
про дійсний стан і статус об'єктів землекорис�
тування та нерухомості, зміни їх характерис�
тик, функціонального використання, резуль�
татів економічної оцінки, метричні дані тощо.

Незважаючи на те, що питанням розробки
містобудівного кадастру приділяється багато
досліджень, проблем його створення не мен�
шає. Вирішувати їх можна поступово в процесі
наповнення містобудівного кадастру даними та
в процесі роботи з ним.
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