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1. Вступ 

В Україні нараховується біля 8.5 тисяч територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, в тому числі 645 - загальнодержавного значення.  

Загальна площа  становить більше 2.3 млн. га. Станом на 2016 рік державні 

акти на право постійного користування землею видані та встановлені межі 

земельних ділянок тільки на 14% територій та об’єктів ВЗФ  на площі 491.2 

т. га Та ще на площі 137 т га розроблені  проекти землеустрою щодо 

організації території та встановлення меж територій та об’єктів природно 

заповідного фонду. 

Це є суттєвим недоліком, а можливо в деяких випадках і проблемою, 

при використанні та організації охорони об’єктів ПЗФ , що ні на місцевості ні 

на картографічному матеріалі не встановлені та не визначені межі об’єктів 

ПЗФ. В зв’язку з цим виникає багато суперечностей з суміжними земле- та 

природокористувачами, особливо при забудові або при добуванні корисних 

копалин. 

Тому в цілях подальшого розвитку природоохоронної справи на цей 

час актуальною стало питання  встановлення (визначення) меж територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду , особливо відновлення  (позначення на 

карті)  меж існуючих територій та об’єктів ПЗФ на картографічній основі.  

Теоретичні та практичні підходи до відновлення і  картографуванню 

меж природних комплексів на цей час вивчені недостатньо, тому головним 

завданням даних методичних рекомендацій є відновлення межі території та 

об’єкту природно-заповідного фонду по зонально-географічному принципу, 

як межі природного комплексу із збереженням цілісності природного 

комплексу, можливості ефективного виконання природоохоронної функції та 

однозначності встановлення меж територій та об’єкті в на місцевості з 

застосуванням геінформаційних систем.  

При застосуванні методичних рекомендацій пропонується 

використовувати векторні, растрові та комбіновані растрово-векторні моделі 

картографічних матеріалів. Незважаючи на різні методи геоінформаційного 

картографування, треба зазначити, що серед джерел цифрової картографічної 

інформації значне місце займають існуючі картографічні матеріали. 
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В зв’язку з тим, що більшість об’єктів ПЗФ отримали свій статус в 60 - 

80 роки ХХ сторіччя, технічна документація щодо створення не  збереглась,  

а картографічні  матеріали використовувались різного масштабу, а в деяких  

випадках (наприклад, схеми землеустрою) взагалі  без масштабу. Тому в 

якості вихідної інформації можуть використовуватись  схеми меж територій 

та об’єктів ПЗФ, землевпорядні схеми, лісовпорядні карти тощо. Тому  

однією з основних задач використання растроскануючої технології є 

отримання в результаті сканування вихідного картографічного матеріалу 

растрової моделі картографічних матеріалів. Такі моделі будуть 

використовуватись не тільки як джерело для наступної векторизації, але й як 

самостійна геопросторова інформація в геоінформаційних системах.   

 

2. Загальні положення 

1. Ці методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог  ст. 7 ЗУ 

«Про природно-заповідний фонд України» та  встановлюють  порядок  

відновлення на сучасних планово-картографічних матеріалах 

(ортофотоплани) меж територій та об’єктів ПЗФ, які не передавались у 

постійне користування організаціям та установам ПЗФ і включені до їх 

складу без вилучення у землекористувачів, а також межі яких не встановлені 

в натурі відповідно до законодавства та не зареєстровані у Державному 

земельному кадастрі. 

2. Відновлення меж існуючих територій та об’єктів ПЗФ на сучасних 

планово-картографічних матеріалах проводиться з метою: 

- забезпечення збереження цінних природних комплексів, які 

потребують особливого захисту та були включені раніше до складу 

природно-заповідного фонду України;  

- доповнення матеріалів проектів створення чи оголошення територій 

та об’єктів ПЗФ сучасними актуальними планово-картографічними та 

геодезичними матеріалами, які чітко та однозначно фіксують їх межу та 

дозволяють сумістити (відобразити) її з графічними даними Державного 

земельного кадастру (за необхідності); 
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- формування та наповнення картографічної складової Державного 

кадастру ПЗФ на базі сучасних геоінформаційних технологій у єдиній 

державній системі координат, сумісній з Державним земельним кадастром.  

3. Відновлення меж існуючих територій та об’єктів ПЗФ проводиться 

на принципах організаційного забезпечення з боку Міністерства екології та 

природних ресурсів України та відповідних структурних підрозділів з 

екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій, 

однотипності стандартних процедур і технологій в залежності від наявності 

та якості вихідних матеріалів, а також необхідності їх застосування. за 

допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА).  

 

3. Перелік скорочень і термінів 

ПЗФ – природно-заповідний фонд; 

ДЗК – Державний земельний кадастр; 

АС – автоматизована система; 

АС ДК ПЗФ – автоматизована система державного кадастру природно-

заповідного фонду; 

ГІС – географічна інформаційна система (геоінформаційна система); 

ДЗЗ – дистанційне зондування Землі; 

БПЛА – безпілотний літальний апарат; 

ОДА – обласна державна адміністрація (облдержадміністрація); 

РДА – районна державна адміністрація (райдержадміністрація); 

ОМС – орган місцевого самоврядування; 

НПП – національний природний парк; 

РЛП – регіональний природний парк; 

КСП – колективне сільськогосподарське підприємство; 

ДЛФ – Державний лісовий фонд (Держлісфонд); 

СК-63 – система координат 1963 року; 

УСК-2000 – Українська система координат 2000 року; 

IN4 – файл обміну землевпорядною інформацією про земельні ділянки; 

XML – файл обміну землевпорядною інформацією про земельні 

ділянки та інші об’єкти державного земельного кадастру; 

 

Природно-

заповідний фонд 

(ПЗФ) 

Ділянки суші і водного простору, природні  

комплекси та об'єкти яких мають особливу 

природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну 

та іншу цінність і виділені з метою збереження 

природної різноманітності ландшафтів, генофонду 
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тваринного і рослинного світу, підтримання 

загального екологічного балансу та забезпечення 

фонового моніторингу навколишнього природного 

середовища. 

 

Закон про ПЗФ  Закон України «Про природно-заповідний фонд 

України». 

 

Об`єкти  Території та об`єкти природно-заповідного фонду. 

 

Державний кадастр 

територій  та 

об'єктів ПЗФ 

(кадастр ПЗФ) 

 

Система необхідних і достовірних відомостей про 

природні, наукові, правові та інші характеристики 

територій та об'єктів, що входять до складу 

природно-заповідного фонду. 

ГІС ДКПЗФ  Єдина геоінформаційна система та база даних 

Державного кадастру природно-заповідного фонду 

України. 

Межа Лінія  поділу території. 

Конфігурація Форма території об’єкта ПЗФ, яка визначається її 

межами. 

Геоінформаційне 

картографування 

земель 

Автоматизоване складання та використання карт                                      

на основі інформаційної бази даних про території та 

об’єкти ПЗФ. 

 

Відновлення меж на 

картографічному 

матеріалі 

Позначення межі території та об’єкту ПЗФ на 

картографічному матеріалі відносно фактичного 

місцезнаходження природного комплексу на підставі 

проекту створення об’єкту ПЗФ. 

 
Інші терміни у цьому звіті вживаються у значенні, наведеному в Земельному 

кодексі України, Законах України «Про природно-заповідний фонд України», «Про 

Державний земельний кадастр», постанові Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та 

інформаційними системами» від 3 червня 2013 р. № 483, проекті комплексу 

стандартів «База топографічних даних», наказі Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України «Про затвердження Інструкції 

про зміст та складання документації державного кадастру територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду України» від 16.02.2005 р № 67 інших законах 

та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.  
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4. Організація виконання роботи щодо відновлення меж територій 

та об’єктів ПЗФ на картографічній основі (ортофотоплани)  

1. Відновлення меж існуючих територій та об’єктів ПЗФ на сучасних 

планово-картографічних матеріалах є складовою при виконанні робіт щодо 

визначення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду, відповідно до 

проектів їх створення (ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України»). 

2. Підставою для виконання робіт щодо визначення  меж існуючих 

територій та об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення є прийняття рішення  

органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного 

середовища, що забезпечує збереження та охорону природно-заповідного фонду.  

  

4.1. Порядок виконання робіт 

4.2. І етап - Аналіз, систематизація та підбір вихідних матеріалів:  

1.1. Вихідними матеріалами для відновлення меж існуючих територій та 

об’єктів ПЗФ є: 

- Скановані матеріали погодження (затвердження) меж об'єкту ПЗФ 

(графічні та текстові), які є юридичною підставою для відновлення меж 

(надаються замовником робіт). До них відносяться як проекти створення чи 

оголошення, так і проекти організації території і встановлення меж об'єктів ПЗФ 

(які розроблялись у 2004-2015 роках згідно Постанови КМУ від 25 серпня 2004 р. 

№ 1094), в яких відсутні каталоги координат та електронні файли меж об’єкту 

ПЗФ у системі координат СК-63; 

- наукові обґрунтування створення об’єкту ПЗФ, положення про них та інші 

документи, в яких є текстовий опис того цінного природно-географічного 

комплексу, який став причиною надання йому природоохоронного статусу; 

- копії рішень органу державної виконавчої влади чи місцевого 

самоврядування про створення (оголошення) об’єкту ПЗФ; 

- інші графічні і текстові матеріали, в яких відображені межі об’єкту ПЗФ, 

та які погоджувались чи затверджувались у встановленому порядку і які можуть 
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бути підставою для відновлення меж при відсутності будь яких інших 

картографічних матеріалів (землевпорядна та містобудівна документація тощо); 

- наукові публікації чи витяги зі звітів науково-дослідних робіт на об’єктах 

ПЗФ, котрі включають детальний опис, карти та схеми цих об’єктів та можуть 

слугувати для відновлення меж при відсутності будь яких інших картографічних 

матеріалів; 

- матеріали лісовпорядкування з відміченими територіями та об’єктами  

ПЗФ, створеними на землях лісогосподарського призначення. 

1.2. Планово-картографічною основою відновлення меж існуючих територій 

та об’єктів ПЗФ є: 

- ортофотоплани масштабів 1:2000 – 1:10000, які є картографічною основою 

Державного земельного кадастру; 

- топографічні карти і плани масштабу 1:10000, а для міст – 1:5000 - 1:2000 

(за наявності); 

- планшети та плани лісонасаджень масштабу відповідно 1:10000 та 1:25000 

для територій та об’єктів ПЗФ, створених на землях лісогосподарських 

підприємств та лісопаркових господарств;  

- креслення проектів роздержавлення і приватизації земель колишніх 

колективних сільськогосподарських підприємств (КСП) масштабу 1:10000. 

1.3. Дані, що використовуються для відновлення меж територій та об’єктів 

ПЗФ по можливості не повинні мати фізичних пошкоджень (розриви, відсутність 

частин, потертості, склеювання розірваних частин тощо), що можуть призвести до 

спотворення даних про Об’єкти. 

1.4.  Мати офіційний статус та отримуватись з офіційних джерел. 

1.5. Етапи та операції   повинні бути послідовними та взаємоузгодженими 

між собою.  

1.6. Процес відновлення меж територій повинен супроводжуватись 

обов’язковим контролем якості даних. 

1.7. Процеси по відновлення меж територій підлягають документуванню. 
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4.3. ІІ етап - Сканування текстових та графічних матеріалів. 

Прив’язка сканованих карт до системи координат та їх 

трансформація. 

Сканування текстових матеріалів здійснюється на планшетних або 

протяжних сканерах (багатофункціональних пристроях) форматів А4 та А3 з 

розподільною здатністю 150-300 dpi. Для сканування великого обсягу текстових 

матеріалів можуть застосовуватись швидкісні протяжні сканери або сканери з 

авто подачею аркушів. 

Сканування картографічних матеріалів здійснюється на широкоформатних 

планшетних або протяжних сканерах з розподільною здатністю 200-300 dpi. Для 

мінімізації лінійних та нелінійних спотворень  бажано застосовувати професійні 

картографічні планшетні сканери. 

Всі файли сканованих матеріалів повинні включати код чи назву об’єкта 

ПЗФ, вид вихідного матеріалу та порядковий номер сторінки (аркуша) та 

накопичуватись у окремому каталозі (папці) з кодом і назвою об’єкта ПЗФ 

(всередині каталогу можуть бути підкаталоги з різними видами матеріалів – 

карти, обґрунтування, положення, погодження і затвердження, публікації, НДР 

тощо). У каталозі також обов’язково створюється файл формуляру відсканованих 

вихідних матеріалів, котрий включає назву об’єкта ПЗФ та його код, дату 

сканування, перелік каталогів та файлів, коротку інформацію про вихідні 

матеріали та джерела їх надходження, технічні характеристики сканування 

(сканер, розподільна здатність), виконавець робіт зі сканування. По закінченні 

робіт матеріали архівуються та робляться резервні копії. 

Матеріали, що містять фізичні пошкодження, скануються з використанням 

спеціального конверту. Часткові розриви на згинах складених карт можливо перед 

скануванням проклеїти тимчасово прозорим матеріалом (калькою).  

Скановані картографічні матеріали для подальшої геоінформаційної 

обробки проходять етап «прив’язки» до системи координат та трансформації 

(калібрування) в середовищі використовуваних програмних продуктів ГІС 

(ArcGIS, MapInfo, Digitals, GIS6 тощо).  При цьому особлива увага звертаэться на 

необхідну кількість опорних точок, по яких виконується реєстрація зображення у 
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системі координат. У їх якості, в залежності від виду вихідних матеріалів, 

використовуються кути номенклатурних рамок планшетів топографічних карт і 

планів, вузли кілометрової сітки (перехрестя), пункти геодезичної мережі, 

координовані кути закріплених на місцевості меж земельних ділянок (огорож, 

парканів) та інші орієнтирні точки з відомими координатами.   Оцінку точності 

виготовлених растрових моделей необхідно виконувати по контрольних точках (з 

того ж набору, що і опорні), які не були включені до опорних точок. Бажано мати 

кілька контрольних точок, рівномірно розподілених по території карти чи плану. 

 

4.4. ІІІ етап - Відновлення меж існуючих територій та об’єктів ПЗФ 

на сучасних планово-картографічних матеріалах 

4.1. Робота виконується в єдиній системі координат (СК63, як і земельні 

ділянки та ортофотоплани ДЗК) в середовищі ГІС (ArcGIS, MapInfo) або в 

розповсюджених системах автоматизованого проектування для землеустрою 

(Digitals, GIS6 тощо). При переведенні автоматизованої системи ведення ДЗК на 

систему координат УСК-2000, відновлені межі також необхідно переводити у цю 

систему; 

4.2. Скановані картографічні матеріали проектів створення чи оголошення  

меж об'єкту ПЗФ (або інші, котрі надані замовником у якості основного вихідного 

картографічного матеріалу) прив'язуються до системи координат. В залежності 

від періоду створення  об'єкту ПЗФ, в якості додаткових картографічних 

матеріалів при відновленні меж використовуються  топографічні карти масштабу 

1:10000 – 1:100000, проекти роздержавлення та приватизації колишніх КСП, 

графічні матеріали лісовпорядкування (планшети М 1:10000). 

4.3. Межі об'єктів ПЗФ векторизуються з вихідних картографічних 

матеріалів (Рис. 1) та до бази даних вноситься мінімально необхідна атрибутивна 

інформація (тип, значення, назва, дата та номер рішення про оголошення, 

затверджена площа та площа території, вирахувана аналітично по координатах 

межі, адміністративно-територіальна приналежність, дані про вихідний матеріал 

меж, інформація про виконавця тощо) згідно додатку 1. Після цього межі об’єкта 

ПЗФ перевіряються на більш точній та сучасній картографічній основі 
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(максимально можливої точності для даної території), це у першу чергу цифрові 

ортофотоплани, які є основою ведення ДЗК, топографічні карти М 1:10000, 

топографічні плани М 1:2000 – 1:5000, актуальні космічні знімки тощо (Рис. 2, 3). 

При цьому перевіряється відповідність місця розташування відтвореної векторної 

межі існуючим межам природного об’єкта (згідно обґрунтування чи опису) та 

ситуації місцевості, а також відповідність графічної площі (вирахуваної по 

координатам відтвореної межі) тій, яка затверджувалась при створенні чи 

оголошенні об’єкта ПЗФ. 

4.4. У разі відповідності в цілому формі природного об’єкта (лісове 

урочище, водний об’єкт, елемент гідрографічної мережі тощо), але деякому 

відхиленню від його меж (зміщення в сторону, розворот) відтворена межа 

«підвертається» та «підтягується» до фактичних меж природного об’єкта та 

затвердженої площі, так щоб графічна площа дорівнювала затвердженій   (Рис. 5). 

При необхідності відтворювана межа перевіряється на співпадання з прилеглими 

земельними ділянками по черговій кадастровій карті  адміністративно-

територіальної одиниці чи публічній кадастровій карті та корегується (за 

необхідності). При цьому у зведену відомість щодо відновлених меж об’єктів 

заноситься пропозиція використання такої межі без перепогодження (відповідна 

відмітка на роздрукованих уточнених картографічних матеріалах з підписами 

замовника та виконавця. У подальшому відповідний  структурний підрозділ з 

екології та природних ресурсів до встановлення меж в натурі згідно чинного 

законодавства використовує у всіх випадках саме цю, відновлену межу. 

4.5. У разі невідповідності форми відтвореної зі старих дрібномасштабних 

картографічних матеріалів межі об’єкта ПЗФ (у першу чергу це стосується тих, 

які створювались ще у радянські часи або на початку 90-х років минулого 

століття), перевагу слід віддавати межам згідно опису природного об’єкту в 

науковому обґрунтуванні, положенні про об’єкт ПЗФ чи інших матеріалах, 

наданих замовником у якості довірених вихідних даних.  При цьому робиться 

спроба відтворити нову уточнену на актуальних та більш точних картографічних 

матеріалах зі збереженням затвердженої площі об’єкта (Рис. 4). 
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Рис. 1. Сканований вихідний картографічний матеріал (М 1:100000) 

прив’язано до системи координат та відвекторизовано межі існуючого об’єкта 

ПЗФ (геологічна пам’ятка природи місцевого значення «Менчикурівський», 1982 

р.) 

Якщо відновлена і уточнена межа не протирічить опису природного об’єкта 

та співпадає із затвердженою площею, то у зведену відомість щодо відновлених 

меж об’єктів заноситься пропозиція використання такої межі з перепогодженням 

відповідними структурними підрозділами з екології та природних ресурсів, а 

також обласними територіальними підрозділами Держгеокадастру.   Крім того, 

рекомендується надати викопіювання з уточнених картографічних матеріалів для 
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ознайомлення (до відома) землекористувачам та органам місцевого 

самоврядування (в межах населених пунктів) чи РДА (за межами населених 

пунктів). 

 

 

Рис. 2. Відвекторизовані межі існуючого об’єкта ПЗФ згідно вихідних 

картографічних матеріалів перевіряються на більш точній картографічній основі 

(М 1:10000), яка показує що межа згідно вихідного матеріалу (М 1:100000) не 

відповідає межі географічного об’єкта, який охороняється та зміщена частково на 

ріллю. 
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Рис. 3. Відвекторизовані межі існуючого об’єкта ПЗФ згідно вихідних 

картографічних матеріалів перевіряються на більш точній картографічній основі 

(ортофотоплан  М 1:10000) , яка показує що межа згідно вихідного матеріалу (М 

1:100000) не відповідає межі географічного об’єкта, який охороняється та зміщена 

частково на ріллю. 
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Рис. 4. Відтворена та уточнена на актуальних і точніших картографіч-них 

матеріалах нова межа об’єкта ПЗФ зі збереженням затвердженої площі – на 

топокарті М 1:10000 (а) та ортофотоплані М 1:10000 (б). 
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Рис. 5. Відновлена (уточнена) на ортофотоплані М 1:10000 нова межа 

об’єкта ПЗФ («Віковий дуб») зі збереженням форми і площі (10*10м = 0,01 га), 

але зміщенням з помилкового відображення (1) на фактичне місце (2). 

 

4.6. У разі значної невідповідності площі об’єкта (наприклад, більше 10-

20%) у відновлених межах тій, яка повинна бути згідно опису природного об’єкта 

(помилкові дані, збільшилось/зменшилось болото, водний об’єкт, лісове урочище 

тощо), частина його невідворотно втрачена чи знищена, або навпаки – значно 

збільшились межі формацій рослин чи оселищ тварин, занесених до «Червоної 

книги України» на прилеглій території (і яка може бути включена безперешкодно 

до складу ПЗФ) – у зведену відомість щодо відновлених меж об’єктів вноситься 

пропозиція щодо зміни меж існуючого об’єкта ПЗФ відповідно до ст. 54 Закону 

«Про природно-заповідний фонд України» (рис. 6, рис. 7). 
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Рис. 6. Вихідний картографічний матеріал (М 1:10000) межі існуючого 

об’єкта ПЗФ (загальнозоологічна пам’ятка природи місцевого значення «Озеро», 

1990 р.) з  площею 15.0 га. 
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Рис. 7. Уточнена на ортофотоплані М 1:10000 фактична межа існуючого 

об’єкта ПЗФ (загальнозоологічна пам’ятка природи місцевого значення «Озеро», 

1990 р.) з площею 8.4 га. 

 

4.7. Зведена карта відновлених меж об'єктів ПЗФ області із заповненими 

атрибутивними даними у форматі ГІС та відповідній державній системі координат 

відправляється на верифікацію до замовника робіт. Разом з нею передається 

зведена відомість з розходженнями площ та іншими проблемами невідповідності 

меж і площ природного об’єкта згідно опису та його відтвореної межі. Остання 

графа відомості повинна містити відмітки щодо якості і точності меж та необхідні 

рекомендації щодо подальшого використання відновлених меж (у разі 

проблемних розходжень). Доцільно робочий варіант відновлених меж, поданих на 
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верифікацію замовнику у зведеному форматі (по області чи окремих 

адміністративних районах) розглянути у тих же робочих (координаційних, чи 

експертних) комісіях, котрі приймали рішення про необхідність відновлення меж. 

4.8. Разом зі зведеними матеріалами  (електронною картою з атрибутивними 

даними згідно додатку 1 та відомістю) замовнику передаються також і окремий 

векторний полігональний шар конфліктів землекористування в існуючих межах 

ПЗФ (розорювання, забудова, вирубка, зсуви, видобуток корисних копалин  

тощо), котрий формується у ході векторизації і уточнення меж. В атрибутивних 

даних вказуються вид конфлікту землекористування чи стану земель та 

вирахувану площу. 

4.9. Після верифікації відновлених меж до електронної карти об'єктів ПЗФ 

вносяться необхідні правки та доповнення, після чого вона передається в 

експлуатацію замовнику робіт.  

4.10. По дрібних (точкових) об’єктах ПЗФ (криниця, джерело, вікове чи 

рідкісне дерево тощо), котрі неможливо точно визначити за існуючими 

топографічними картами і планами чи на ортофотопланах, технічним завданням 

на виконання робіт може бути передбачено проведення топографічного знімання 

згідно затвердженої площі. У цьому разі знімання проводиться сучасними 

радіонавігаційними супутниковими системами (РТК ГНСС) чи електронними 

тахеометрами у відповідній  системі координат, сумісній з ДЗК (СК63/УСК-2000).   

4.11. Окрім створення шару електронної карти «ГІС територій та об’єктів 

ПЗФ» у системі координат, сумісній з Державним земельним кадастром (формат 

ГІС-файлу - *.SHP, зі структурою атрибутивних даних згідно додатка 1), 

виконавцем створюється ряд картографо-геодезичних документів для оновлення й 

доповнення документації по існуючому об’єкту ПЗФ з межами на більш сучасних 

та точних матеріалах (за їх відсутності):  

4.11.1. Викопіювання з ортофотоплану або точної топографічної основи 

(додаток 2) з чіткими межами об’єкта ПЗФ у масштабі, який дозволяє чітко 

розпізнати як саму його межу, так і характерні орієнтирні ознаки місцевості. 

Формат креслення в залежності від форми та розміру об’єкта – від А4 до А0+, для 

лінійних об’єктів або дуже великих об’єктів креслення може розміщатись на 
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кількох окремих аркушах (це ж стосується і черезсмужних ділянок чи окремих 

масивів об’єкта ПЗФ). Викопіювання повинні бути погоджені:  

- відповідним структурним підрозділом з екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації (у варіанті згідно п. 4.4. та 4.5);  

- територіальним підрозділом Держгеокадастру (у варіанті згідно 4.5); У 

випадках, передбачених п. 4.5. викопіювання з уточнених картографічних 

матеріалів повинні передбачати ознайомлення з відновленими межами 

землекористувачів та органів місцевого самоврядування (в межах населених 

пунктів) чи РДА (за межами населених пунктів). На кресленнях робляться 

відмітки «З уточненими межами об’єкту ПЗФ ознайомлений», котрі завіряються 

підписом та печаткою. 

4.11.2. План зовнішньої межі земельної ділянки під об’єктом ПЗФ, на якому 

показуються поворотні точки межі, площа та периметр (додаток 3). 

4.11.3. Каталог координат у сумісній з ДЗК системі координат (СК-63/УСК-

2000). На простих по формі і невеликих по площі об’єктах, з малою кількістю 

поворотних точок, - він може суміщатись з планом зовнішніх меж земельної 

ділянки під об’єктом ПЗФ).  

4.11.4. Електронний варіант межі у вигляді обмінного файлу IN4/XML 

(спрощеного, тільки координати та у текстовому інформаційному полі – тип,  

значення та назва, він спростить у подальшому роботу зі встановлення меж в 

натурі). 

 

4.5. ІV етап - Контроль якості даних.  

В процесі відновлення меж існуючих територій та об’єктів ПЗФ на сучасних 

планово-картографічних матеріалах необхідно обов’язково здійснювати контроль 

якості даних. 

Контроль якості даних передбачає: 

- перевірку відповідності даних вимогам до структури, формату та змісту 

даних, що наведені у Проекті Методичних рекомендацій щодо відновлення меж; 

- у разі виявлення зауважень до структури, формату та змісту даних в 

електронному вигляді – необхідним є їх виправлення; 
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- перевірку результатів перетворення даних «у другу руку». 

Контроль якості даних здійснюється шляхом візуального та/або 

автоматичного (програмного) контролю.  

Контроль проводиться на кожному етапі після завершення певної 

сукупності операцій безпосереднім виконавцем робіт, а після завершення етапу – 

спеціалістом, який за досвідом роботи може оцінити результати перетворення, та, 

у разі необхідності, надати зауваження і необхідні роз’яснення для їх виправлення 

(контроль «у другу руку»). 

На етапах відновлення меж об’єкту на картографічному матеріалі 

виконується перевірка: 

а) вхідних матеріалів згідно із вимогами наведеними Проекті Методичних 

рекомендацій; 

б) відповідності електронних растрових зображень технічним 

характеристикам до перетворення матеріалів в електронний вигляд методом 

сканування, а саме: 

- дотримання встановлених параметрів сканування текстових та графічних 

матеріалів; 

- дотримання встановлених вимог до імен файлів та каталогів, їх збереження 

згідно визначеної структури; 

- відсутності на електронних растрових зображеннях дефектів (спотворення, 

засвітлення, перекошення, розмитості, розворотів тощо); 

- контроль повноти проведеного сканування матеріалів (відсутність 

пропусків чи дублювань електронних растрових зображень); 

в) точності виконаної прив’язки та трансформації, що включає: 

- перевірку системи координат; 

- оцінку обраних опорних та контрольних точок для виконання прив’язки та 

трансформації, рівномірність їх розташування по всьому електронному 

растровому зображенню графічного матеріалу; 

- візуальну перевірку точності співставлення опорних та контрольних точок 

електронного растрового зображення графічного матеріалу та картографічної 

основи; 
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- перевірку дотримання однорідності значень середньоквадратичних 

похибок;  

- дотримання встановлених вимог до імен файлів та тек, їх збереження 

згідно визначеної структури; 

г) геометричного типу кожного шару та дотримання правил векторизації, 

зокрема виконання: 

- перевірки геометричного типу шару, який повинен бути полігональним 

(площинним), а також системи координат; 

- візуального контролю результатів векторизації, оцінки правильності 

дешифрування електронних растрових зображень; 

- повноти векторизації точкових та полігональних об’єктів (відсутність 

пропусків чи дублювань) та відповідності площі об’єкта тій, що затверджена при 

його створенні чи зміні площ; 

- встановлених вимог до імен файлів та тек, їх збереження згідно визначеної 

структури; 

ґ) топологічної узгодженості векторних даних наступним вимогам: 

- не допускається самоперетин полігональних об’єктів; 

- не допускається перетин контурів полігональних об’єктів одного типу, що 

утворюють суцільне покриття; 

- вузлові точки меж двох і більше полігонів повинні співпадати між собою; 

- сукупність меж покриття повинна утворювати замкнуті полігональні 

об’єкти; 

- не допускається наявність зайвих та ізольованих вузлів, якщо такі випадки 

спеціально не передбачені; 

д) відповідності назв полів атрибутивних таблиць та повноти їх заповнення 

згідно із вимогами наведеними у проекті Методичних рекомендацій. 

Після завершення заповнення усіх пунктів Формуляру, іменування файлів 

та формування структури збереження додатково здійснюється перевірка: 

а) повноти заповнення формулярів та їх відповідності вимогам  проекту 

Методичних рекомендацій; 



24 

б) структури збереження та іменування файлів відповідно до пропонованих 

у проекті Методичних рекомендацій.   

Після завершення перевірки дані в електронному вигляді можуть 

опрацьовуватись далі та передаватись Замовнику. 

 

5. Порядок розгляду та затвердження матеріалів щодо відновлення 

меж існуючих територій та об’єктів ПЗФ на сучасних планово-

картографічних матеріалах 

По закінченню робіт з відновлення меж територій та об’єктів ПЗФ 

розробник по кожному з об’єктів формує технічний звіт, до складу якого 

включаються: 

- коротка інформація про об’єкт ПЗФ та проблеми, через які виникла 

необхідність у відновленні меж; 

- перелік використаних вихідних текстових та графічних даних (включаючи і 

формуляр по сканованих матеріалах; 

- короткі відомості про технологічні і організаційні аспекти виконання робіт; 

- копія рішення  органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього 

природного середовища, що забезпечує збереження та охорону природно-

заповідного фонду про необхідність відновлення меж об’єкта ПЗФ; 

- акт відновлення меж об’єкта ПЗФ (додаток 4); 

- картографо-геодезичні матеріали у друкованому та електронному вигляді 

згідно пункту 4.11; 

- електронний варіант межі об’єкта ПЗФ у вигляді *.SHP-файлу (формат 

ArcGIS), з заповненими полями атрибутивних даних згідно додатка 1. 

- електронний архів зі всіма відсканованими вихідними матеріалами, які були 

використані в роботі;  

Технічний звіт передається замовнику у трьох примірниках. 

Замовник один примірник технічного звіту разом зі всіма електронними 

матеріалами передає Адміністратору ГІС Державного кадастру ПЗФ України. 
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Додаток 1 

СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ ВІДНОВЛЕНИХ МЕЖ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБЄКТІВ ПЗФ 

№ 

з/п 
Параметр або   показник 

Поля бази 

даних 

Тип 

даних 
Формат Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1 
Службовий (робочий) 

порядковий об’єкта ПЗФ 
Id ціле - 

Проставляється 

виконавцем 

2 
Порядковий номер об’єкта 

згідно реєстру 
#_reestr мале ціле - 

Згідно обласного 

реєстру ПЗФ 

3 
Код об’єкта згідно Форми 

1 ДК ПЗФ 
#_DKPZF символьне 12  

4 
Найменування об’єкта 

ПЗФ 
Name символьне 50  

5 Тип об’єкта ПЗФ Tip символьне 50  

6 
Категорія обліку 

(значення) 
Znach символьне 18 

Загальнодержавне або 

місцеве 

7 
Ступінь цінності об'єкта 

ПЗФ 
Cinnist символьне 12 

Міжнародна, 

національна, 

регіональна, місцева 

8 
Площа об’єкта ПЗФ згідно 

документу про створення 
S_ga1 десяткове 10.4  

9 
Графічна площа об’єкта 

ПЗФ у відновлених межах 
S_ga2 десяткове 10.4 

Вирахувано по 

координатам 

відновлених меж 

10 
Опис місцезнаходження 

пам’ятки 
raspolog символьне 250 

Короткий опис згідно 

рішення про створення 

чи реєстру 

11 
Номер  і дата рішення про 

створення 
resh_stv символьне 200  

12 
Номер  і дата рішення про 

зміни меж 
resh_zmin символьне 200  

13 

Номер  і дата рішення 

(розпорядження) про 

встановлення меж в натурі 

resh_vst_gr символьне 200  

14 

Опис вихідного 

картографічного матеріалу 

з межами об’єкта  ПЗФ 

ish_gran символьне 250  

15 

Опис вихідного документу 

щодо географічної суті 

заповіданого обєкуту 

ish_geogr символьне 250  

16 

Короткі відомості про 

виконавця робіт з 

відновлення 

vik символьне 200 
Назва, код ЄДРПОУ 

тощо 

17 

Джерело походження 

координат відновленої 

межі 

koord символьне 100 Геодизичні вимірювання, 

картографічні (з 

ортофото-плану, топок 

арт, топопланів тощо) 

18 Службові примітки prim символьне 100  
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Додаток 2 

ВИКОПІЮВАННЯ З ОРТОФОТОПЛАНУ 
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Додаток 3 

ПЛАН ЗОВНІШНЬОЇ МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
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Додаток 4 

Акт 

відновлення меж території та об’єкту природно-заповідного фонду 

_________________________________________________________________ 
(кому надана ) 

_________________________________________________________________ 
 (адреса ) 

«___» ___________  20__ р. 

Цей акт складено про те, що відповідно до проекту створення території та 

об’єкту ПЗФ 

______________________________________________________________________  

Згідно Рішення органу влади ________________ від _______________ року 

за № ________________ 

представником ТОВ «___________________» _______________________ 

відновлені межі території та об’єкту ПЗФ загальною площею: _____________ га  

за адресою _________________________________________________ на території 

_____________________сільської(селищної) ради _____________________району 

________________________ області. 

Представник с/с ради                                                     ___________________ 

Від ТОВ «__________________»                                  ___________________ 

Представник Об’єкта ПЗФ                                            ___________________ 

Представник департаменту екології                             ___________________ 

Додаток: графічна частина проекту створення об’єкту ПЗФ. 

 Опис меж : 

Від _____________________________________________________________ 

Від _____________________________________________________________ 

Від _____________________________________________________________ 

Від _____________________________________________________________ 

Від _____________________________________________________________ 

Від _____________________________________________________________ 

Від _____________________________________________________________ 


