
10. Класифікація аналітичних засобів  за атрибутами 

 

(4 год.) 

 

1. Атрибути  для побудови цифрової моделі 

2. Порядок побудови цифрової моделі місцевості 

3. Використання растру  

 

 

Методичні рекомендації: 

Опрацювати рекомендовану літературу за планом. З’ясувати поняття 

класифікації аналітичних засобів за атрибутами. З’ясувати принцип побудови 

цифрової моделі місцевості 

 

 

 

Рекомендована література 

1. Посібник з навчання роботи з кадастрово-реєстраційною системою,К.2011  

2. http://geoknigi.com/book_view.php?id=617  

3. 3.http://pidruchniki.com/70832/turizm/funktsiyi_kartografichnih_tehnologiy_robot

i_turistichnoyi_gis_prostorovogo_analizu 

 

 

 Питання для самоконтролю 

 

 

 

1. Побудова буферів 

2. Зонування території 

3. Оверлейний аналіз 

4. Цифрова модель місцевості 

 

 

 

http://geoknigi.com/book_view.php?id=617


11. Принципи побудови АС ДЗК 

 (4 год.) 

1. Автоматизована ГІС державного кадастру України (концепція 

створення)  

2.  Принципи побудови системи  

3. Архітектура системи  

 

Методичні рекомендації: 

Опрацювати рекомендовану літературу за планом. З’ясувати загальні 

положення автоматизації процесів землевпорядного виробництва, принципи 

створення, та функціональне призначення. 

 

Рекомендована література 

1. Геодезична інформаційна система www.Gis.org.ua 

2. Програма створення автоматизованої системи ведення державного 

земельного кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України № 1355 

від 2 грудня 1997 року. 

3. https://bibliofond.ru/view.aspx?id=707768 

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Створення автоматизованої системи землевпорядного 

виробництва 

2. Структура кадастрового номеру 

3. Функціональні можливості АС ДЗК 

4. Ієрархічна структура АС ДЗК 

 

 

 

http://www.gis.org.ua/
https://bibliofond.ru/view.aspx?id=707768


12. Межі адміністративних утворень 

 (2 год.) 

1. Принцип адміністративно-територіального утворення України 

2. Встановлення меж адміністративних утворень 

3. Cучасне проведення адміністративно-територіальної реформи 

 

Методичні рекомендації: 

Опрацювати рекомендовану літературу за планом. З’ясувати загальні 

положення встановлення меж адміністративно-територіальних утворень, 

сучасний стан адміністративно-територіального устрою. 

 

Рекомендована література 

1.Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших 

законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов'язаних із 

встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст, районів» ВВР, 2013, № 19-20, 

ст.189) 

2.Програма створення автоматизованої системи ведення державного земельного 

кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України № 1355 від 2 грудня 1997 року. 

3.http://www.amm.org.ua/ua/study-book/11-management-land-resources/101-

delimiting-territories 

4.Земельний кодекс України 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як встановлюють межі адміністративно-територільних утворень в України 

2. Посвідчення меж 

3. Встановлення меж міст, селищ, сіл 

 

 

 

http://www.amm.org.ua/ua/study-book/11-management-land-resources/101-delimiting-territories
http://www.amm.org.ua/ua/study-book/11-management-land-resources/101-delimiting-territories


13. Моделі побудови кадастрово-реєстраційної системи 

 (4 год.) 

 1.Загальні засади створення єдиної кадастрово-реєстраційної системи. 

2. Концептуальні засади ведення державного земельного кадастру в Україні. 

3. Аналіз моделей архітектури ЄКРСУ. 

4. Моделі архітектури кадастрово-реєстраційної системи. 

 

Методичні рекомендації: 

Опрацювати рекомендовану літературу за планом. З’ясувати види  побудови 

кадастрово-реєстраційної системи, моделі архітектури кадастрово-реєстраційної 

системи. Види кадастрів в Україні. 

 

Рекомендована література 

1.Програма створення автоматизованої системи ведення державного земельного 

кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України № 1355 від 2 грудня 1997 року. 

2.http://www.amm.org.ua/ua/study-book/11-management-land-resources/101-

delimiting-territories 

3.Земельний кодекс України 

 

Питання для самоконтролю 

1. Едина кадастрова –реєстраційна система України 

2. Архітектура АС ДЗК 

3. Містобудівний кадаст 

4.Кадастр надр 

 

 

 

 

 

 

http://www.amm.org.ua/ua/study-book/11-management-land-resources/101-delimiting-territories
http://www.amm.org.ua/ua/study-book/11-management-land-resources/101-delimiting-territories


14. Кадастрові плани населених пунктів 

 (2 год.) 

1. Індексна кадастрова карта 

2. Публічна кадастрова карта 

3. Генеральний план забудови 

 

Методичні рекомендації: 

Опрацювати рекомендовану літературу за планом. З’ясувати види 

графічних документів, що використовують для цілей земельного та 

містобудівного кадастру. 

 

Рекомендована література 

1. Кадастр населених пунктів: Підручник.-Львів.ст. 274-303 

2. Програма створення автоматизованої системи ведення державного 

земельного кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України № 1355 

від 2 грудня 1997 року. 

3. Закон України «Про Державний земельний кадастр» ВВР, 2012, ст.17 

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Порядок розробки генеральних планів населених пунктів 

2. Порядок ведення індексної кадастрової карти 

3. Поясність необхідність розробки кадастрових планів населених 

пунктів 

4. Поясність порядок внесення змін в генеральні плани забудови 

 

 

 

 

 



15. Адміністрування кадастрово-реєстраційної системи 

 (4 год.) 

1. Структура ДЗК 

2. Центр ДЗК як головний адміністратор кадастрово-реєстраційної 

системи 

3. Роль нотаріусів, при реєстрації права на земельні ділянки 

 

Методичні рекомендації: 

Опрацювати рекомендовану літературу за планом. З’ясувати порядок 

проведення реєстрації прав на земельні ділянки в Україні, та роль нотаріусів 

при реєстрації прав на них. 

 

Рекомендована література 

1. Посібник з навчання роботи з кадастрово-реєстраційною 

системою,К.2011 ст.301-361 

2. Програма створення автоматизованої системи ведення державного 

земельного кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України № 1355 

від 2 грудня 1997 року. 

3. Закон України «Про Державний земельний кадастр» ВВР, 2012, ст.17 

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Порядок реєстрації прав на нерухоме майно 

2. Порядок видачі витягів 

3. Роль нотаріата при реєстрації прав на земельні ділянки 

4. Поясність порядок внесення змін в реєстри 

 


