
1 

 

Міністерство освіти та науки України 

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського 

Всеукраїнська екологічна ліга 

Аннабинський університет (Алжир) 

Вітебський державний університет імені П.М. Машерова  

(Республіка Білорусь) 

Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області 

ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 

 

 
 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

«РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 

В ПРОЕКТУВАННІ, ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ» 

 

 

 

 

 

 

(Посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію 

№  509 від 18.10.2018 р.) 

 

 

 

 

26 – 27 березня 2019 року 

 

 

м. Кременчук 



2 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КНФРЕНЦІЇ 

Голова 

Никифоров В.В. – д.б.н., проф., перший проректор КрНУ імені Михайла 

Остроградського. 

Заступники голови 

Артамонов В.В. – д.т.н., проф., зав. кафедри геодезії, землевпорядкування та 

кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського; 

Троцко О.В. – к.т.н., доц., начальник науково-дослідної частини КрНУ імені 

Михайла Остроградського. 

Члени програмного комітету 

Амарши Х. – проф. Департаменту гідравліки Анабинського університету 

(Алжир); 

Гвоздяк П.І. –  д.б.н., проф., гол.наук.спів. Інституту колоїдної хімії та хімії води 

НАНУ; 

Дебільмон П. – голова ради директорів ТОВ BIOSOF (Бельгія); 

Клименко Є.В. – д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Одеської державної 

академії будівництва та архітектури;  

Лященко А.А. – д.т.н., проф. кафедри геоінформатики і фотограмметрії 

Київського національного університету будівництва і архітектури, заступник 

директора НДІ геодезії і картографії; 

Мержвинський Л.М.  – к.б.н., доцент, зав. кафедри ботаніки Вітебського 

державного університету імені П.М. Машерова (Республіка Білорусь); 

Петраковська О.С. – д.т.н., зав. кафедри землеустрою і кадастру Київського 

національного університету будівництва і архітектури. 

Секретар програмного комітету 

Козарь Л.М. – ст. викл. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ 

імені Михайла Остроградського. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова 

Гальченко Н.П. –  к.б.н., доц. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Заступник голови 

Лашко С.П. – к.геол.н., доц. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Члени оргкомітету 

Міхно П.Б. – к.т.н., ст. викл. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

КрНУ імені Михайла Остроградського;  

Козарь В.І. – к.т.н., доц. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ 

імені Михайла Остроградського; 

Шелковська І.М. – к.т.н., доц. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Секретар оргкомітету 

Волик А.М. – фахівець кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ 

імені Михайла Остроградського. 



3 

 

Основні напрями роботи конференції: 

 

 управління земельними ресурсами, 

 моніторинг та кадастр земель, 

 кадастр природних ресурсів, 

 економіка природокористування та охорона навколишнього середовища, 

 законодавчо-правове забезпечення землеустрою та кадастру, 

 оцінка землі та нерухомості, 

 організація та діяльність землеустрою, 

 геоінформаційні системи в землеустрої, геології та геофізиці, 

 збалансований розвиток ландшафтів, 

 актуальні питання будівництва та архітектури, 

 теоретичні та експериментальні дослідження процесів руйнування 

гірських порід вибухом, 

 сучасні будівельні технології, 

 енергозберігаючі технології у будівництві, 

 цивільна інженерія, 

 проектування конструкцій, будівель і споруд, 

 новітні технології у водопостачанні та водовідведенні, 

 гідросфера та шляхи відновлення її якості, 

 обстеження та реконструкція будівель і споруд. 

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ресурсозберігаючі 

технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» 

Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2019. – 230 с. 

 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори  

Відповідальні за випуск: Артамонов В.В., Гальченко Н.П. 

 

Матеріали конференції публікуються після редагування тез або статті, які 

містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, 

впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у 

галузі технічних, природничих і гуманітарних наук. 

 

Адреса редакції: 39600, м.Кременчук Полтавської обл., вул.Першотравнева, 20. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 

кафедра ГЗК кім.7213, т. (05366) 36277, E-mail: gzk@kdu.edu.ua 

 

 

 

mailto:gzk@kdu.edu.ua


4 

 

ЗМІСТ 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ У ГАЛУЗІ МОНІТОРИНГУ ТА 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ………………………. 

 

7 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВОДНИХ ТЕРИТОРІЙ НА АГРОЛАНДШАФТ …… 

Артамонов В. В., Василенко М. Г., Волик А. М., Міхно П. Б.  

1

7 

СПОСІБ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ФОРМУВАННЯ КЛІМАТИЧНО 

СТІЙКИХ АГРОЛАНДШАФТІВ ………………………………………… 

Артамонов В. В., Василенко М. Г., Міхно П. Б., Волик А. М. 

1

10 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА СВІТОВОМУ РІВНІ . .  

Данко О. М., Шелковська І. М. 

1

14 

ЩОДО ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПРОЦЕСУ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ………………………………………………   

Журавель Б. М., Міхно П. Б. 

 

18 

ЗНАЧЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ …………………………………………………………………….  

Заїченко В. Ю., Міхно П. Б. 

2

24 

МОНІТОРИНГ МІСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ …………………………  

Козарь В. І., Лященко А. А. 

2

27 

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАД 

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2015–2017 

РОКАХ ………………………………………………………………………. 

Лашко С. П. 

 

 

36 

РЕТРОСПЕКТИВА РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ……………….. .  

Лашко С. П. 

 

52 

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В РАЙОНІ 

БУДІВНИЦТВА БІЛАНІВСЬКОГО КАР’ЄРУ ЗАЛІЗИСТИХ 

КВАРЦИТІВ ………………………………………………………………….   

Лашко С. П., Пилипко С. В., Яценко В. Г., Бутко А. В., Карташов В. О., 

Шеліховська М. В 

 

 

62 

ПРОЕКТ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАД ЛОХВИЦЬКОГО 

РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПРИНЦИПОМ 

ВИРІВНЮВАННЯ ПЛОЩ ………………………………………………….  

Лашко С. П., Чирва О. О. 

 

 

72 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ 

СЕРВІТУТІВ В УКРАЇНІ ……………………………………………………  

Литвиненко І. В. 

 

78 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ АГРОФОРМУВАНЬ ………..  

Хохлов О. Г., Горжій А. А. 

8

82 

ОСОБЛИВОСТІ МІСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ……………….. 

Шелковська І. М. 

8

85 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ 

ПОЛЮСНИМ МЕТОДОМ …………………………………………………. 

 

94 



5 

 

Щербак Ю. В., Крячок С. Д., Мамонтова Л. С. 

ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ТА 

ПРОЕКТУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ …………………………………..  

 

103 

EPURATION DES EAUX USEES DE  LAITERIES ALGERIENNES……. 

N. Boukerboua, M. Vacilenko 

1

103 

STATION-PILOTE EPURATION DES EAUX USEES 

TECHNOLOGIE « BIOSOF» ………………………………………………. 

Debillmont P., Artamonov V., Vacilenko M. 

1

108 

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК МЕРЕЖІ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ …………………………………………………………………… 

Ковальська Г. Л. 

 

 

113 

ЩОДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНИХ АСПЕКТІВ 

ПРИ ВЕДЕННІ МОНІТОРИНГУ МІСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ …………………..  

Козарь Л. М., Толочко С. Г. 

1

117 

THE BALL SCORE METHOD AS AN INSTRUMENT OF ASSESSMENT 

OF LOCATION INFLUENCE ON THE REAL ESTATE VALUE …………..  

Kuznetsova D., Pashchenko Y. 

 

122 

ІНТЕГРАЦІЯ ТРИВИМІРНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ДЛЯ 

ВИМІРЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ………………………………..  

Лебідь О. В. 

 

127 

ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ТА 

МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕЛЕМЕНТІВ 

СИСТЕМИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ……………………………………...  

Плешкановська А. М., Берова П. І. 

 

 

131 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ МІЖ 

КОМПОНЕНТАМИ НАПОВНЕНИХ ДЬОГТЕПОЛІМЕРНИХ 

В’ЯЖУЧИХ ДЛЯ ДОРОЖНІХ БЕТОНІВ ………………………………..  

Повзун О. І. 

 

 

137 

ГЕОДЕЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗА ОСІДАННЯМИ ФУНДАМЕНТІВ 

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ……………………………………………………… 

Хохлов О. Г. 

1

146 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД …………………  

Хохлов О. Г. 

1

150 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ ТА 

БУДІВНИЦТВІ ……………………………………………………………..  

 

152 

ASPECT ENERGETIQUE D’EPURATION DES EAUX PAR 

FLOTTATION……………………………………………………………...... 

Allaoua A., Artamonov  V., Vacilenko M. 

1

152 

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ НАВКОЛО ТЕХНОГЕННО-

НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАСОБАМИ ГІС ……………………………..  

Дець Т. І., Янчук О. Є. 

 

157 



6 

 

РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ 3D КАДАСТРУ ЯК 

ЗАСОБУ МОНІТОРИНГУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТІВ ……………………………………………………………………. 

Дубницька М. В. 

 

 

161 

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В 

БУДІВНИЦТВІ (ВІМ)  ……………………………………………………… 

Качуровський С. В. 

 

165 

ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА………………. 

Артамонов В.В., Василенко М.Г., Козарь Л.М.  

1

172 

РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ 

МІСТОБУДІВНИМ ТА ЗЕМЕЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ . . . . . . . . .  

Михальова М. Ю. 

 

 

178 

ВИБІР ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КАРТОГРАФІЧНИХ 

ПОБУДОВ ……………………………………………………………………  

Нестеренко С. В. 

 

181 

EVOLUTION DU RISQUE D’INONDATION DANS LES ZONES 

URBANISEES. CAS DE LA VILLE DE ANNABA (NORD-EST 

ALGERIEN)…………………………………………………………………. 

Ouerdach L., Boutaghane H., Sekhakhfa H. I., Djedaoune A. 

Artamonov V., Vacilenko M. 

 

1

185 

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ЗІ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ КАРТИ 

ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА ЖОВТІ ВОДИ ………………………….. 

Петренко І. С. 

1

191 

МІСЬКИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ……………………………………………………  

Смілка В. А. 

 

194 

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ПРИРОДНИХ СИСТЕМ ………….  200 

КАДАСТР ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 

КОБЕЛЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………… 

Гальченко Н.П. 

2

200 

ПРОДУКТ ВЕРМИКУЛЬТУРИ EISENIA FETIDA – БІОГУМУС ЯК 

ОРГАНІЧНЕ ДОБРИВО З ЕФЕКТОМ РЕГЕНЕРАЦІЇ ҐРУНТІВ ………..  

Кравчук Г. І. 

 

209 

ОСОБООХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ВИТЕБСКОЙ 

ОБЛАСТИ……………………………………………………………………. 

Мержвинський Л. М., Гальченко Н.П. 

2

213 

ВПЛИВ ВОДНИХ ТЕРИТОРІЙ НА КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ 

АГРОЛАНДШАФТУ ………………………………………………………..  

Оробей Н. А., Волик А. М. 

2 

2

219 

СТАН ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНИХ ТА БІОСФЕРНИХ 

ЗАПОВІДНИКІВ В УКРАЇНІ ………………………………………………. 

Петраковська О. С., Богатир Д. В. 

 

222 

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Передерій Д. А., студент, Міхно П. Б. ……………………………………. 

2

228 



7 

 

Секція 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ У ГАЛУЗІ МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

УДК 332.3:911.52 
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Аналізується проблема збалансованості агроландшафту та його 

стабілізуючих земельних угідь. Розглядається позитивний вплив водойм на 

мікроклімат  агроландшафту. Основним результатом дослідження є розвиток 

системного підходу до формування оптимального агроландшафту і його 

кліматичних умов. 

 

Грунтово-кліматичні умови значної частини земної суші несприятливі для 

вирощування сільськогосподарських культур. Основні площі сучасних та 

перспективних для сільськогосподарського освоєння земель розташовані в зонах 

ризикового землеробства, обумовленого насамперед їх нестабільним та 

дефіцитним зволоженням, своєчасність та достатність якого є 

безальтернативною умовою успішного аграрного виробництва. 

Зазначена умова пояснює специфічне функціональне значення заліснених 

та заводнених угідь територій агроландшафту, які не лише позитивно впливають 

на його основні кліматичні показники, а також пом’якшують екстремальні 

погодні умови, гасячи швидкість вітрів та знижуючи високі температури повітря 

і збільшуючи його вологість, що формує мікроклімат агроландшафту. 

Останні ефекти, стосовно впливу заводнених угідь та мікроклімат 

агроландшафту, які підвищують стійкість росин до засухи, теоретично 

обгрунтовано та практично засвідчено ще з кінця позаминулого століття в 

роботах Докучаєва В.В. [1] та Єрмолова А.С. [2] і запропоновано відновлювати 
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водотоки та ліси, значні площі яких втрачені інтенсивним розорюванням 

територій. 

Складні роки початку 19 століття та руйнівна війна відсунули аж на 50-і 

роки початок такого відновлення, широта та масовість якого суттєво покращили 

структуру агроландшафтів країни за рахунок територій неугідь та малородючих 

земель. 

Потреба повернутися до питання формування стійких агроландшафтів 

загострилась прогресуючим погіршенням стану та деградацією насамперед 

екологічно найменш стійких орних земель через збільшення розораності 

території країни та радикальну зміну умов землекористування. 

Спроба реалізувати структури стійких агроландшафтів за вітчизняними 

рекомендаціями, шляхом зменшення на майже 12 мн. га загальної площі орних 

земель і трансформації їх в екологічно більш стійкі угіддя, ускладнюється 

проблемами соціальними, юридичними та землеустрою. 

Соціальна складова полягає у вагомій втраті сільськогосподарського 

виробництва рослинницької продукції, що ускладнить забезпечення нею потреб 

населення крани і погіршить баланс її зовнішньої торгівлі, практично 

виключивши складову відповідного експорту. 

Юридичний аспект полягає в необхідності вилучати для суспільних потреб 

значні площі вже розпайованих земель, у яких є визнані державою власники, що 

неоднозначно сприйматимуть перспективу втратити з відповідною грошовою 

компенсацією свою земельну ділянку або погодитись зі зміною її просторового 

розміщення. 

Принциповою проблемою землеустрою з корегування існуючої структури 

сільськогосподарського землекористування певної території є невизначеність 

просторових розміщень ділянок її орних земель, трансформація яких забезпечує 

стійкість її агроландшафту.  

Усунення зазначеної невизначеності потребує оцінки агроландафту як 

системи, очевидними елементами якої є ділянки його угідь, а 

системоутворюючими зв’язками постають певні фізико-хімічні тощо впливи, 
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сила яких безперечно залежить від просторової масштабності елементів та їх 

взаємної віддаленості.  

Стосовно заводнених ділянок агроландшафту, важливими впливами 

постають зміни температури та вологості повітря, обумовлені поверхневим 

випаровуванням води. 

Під впливом водойм в прибережній смузі, як правило, зменшується 

континентальність клімату: хід температур стає плавним, добова амплітуда 

температур повітря зменшується, вологість повітря збільшується, весняні 

заморозки припиняються раніше, а осінні заморозки наступають пізніше [3-5]. 

Встановлено, що охолоджуючий вплив поширюється на меншу відстань, а 

отеплюючий на більшу. Ширина зони впливу неоднакова для кожного берега 

водойми, оскільки вона визначається розою вітру даного району. Найбільша 

полоса впливу на відкритих, плоских берегах, що представляють собою 

сіножатті, ріллю, пасовища. В умовах сильної розчленованості рельєфу вплив на 

50% затухає на першому кілометрі від урізу [6]. 

Мікрокліматичні дослідження [7], виконані влітку 1951 року в районі 

Чорного Яру, показали, що вплив Волги пом’якшує температуру повітря і 

простягається на відстань від 200 до 1000 метрів в залежності від напрямку рози 

вітрів. Абсолютна вологість повітря змінюється під впливом Волги в 

прибережній смузі шириною 500 м; зміна становить 1 мб. У міру віддалення від 

річки дефіцит вологості зростає. Виконані дослідження дозволяють зробити 

висновок, що зона впливу Волги в районі Чорного Яру становить 500-1000 м. 

Позитивний вплив водних територій на агроландшафт характеризується 

випаровуванням вологи з водної поверхні, яка регулює температурний режим та 

вологість повітря навколишньої території. Відстань від водного об’єкту, на якій 

відчуваються такий вплив, залежить від розмірів об’єкту та характеру рельєфу 

навколишньої території і потребує обгрунтованого визначення, щоб стати 

однією з системно важливих теоретичних основ землевпорядного формування 

сталих агроландшафтів.  
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СПОСІБ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ФОРМУВАННЯ КЛІМАТИЧНО 

СТІЙКИХ АГРОЛАНДШАФТІВ 

 

Артамонов В. В., д.т.н., завідувач кафедри, Василенко М. Г., старший 

викладач, Міхно П. Б., к.т.н., старший викладач, Волик А. М., фахівець  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Розглянуто спосіб землевпорядного формування кліматично стійких 

агроландшафтів, що пропонується до застосування для адаптації 

землекористування до конкретних умов сільськогосподарського виробництва на 

базі агроландшафтного землеустрою.  

 



11 

 

Відомо, що виробнича та екологічна стійкість агроландшафту в цілому 

визначаються отриманням стабільного врожаю сільськогосподарських культур 

за відсутності деградаційних, ерозійних процесів та збалансованості 

компонентів агроландшафту, яка досягається оптимізацією структури 

землекористування. 

Способи оптимізації структури агроландшафту та покращення його якості 

спрямовані на визначення і формування на території таксономічних одиниць 

природно-сільськогосподарського районування певних співвідношень 

земельних угідь, що вважаються оптимальними відповідно до рекомендованих 

нормативів [1]. Але неоднозначність нормативів антропогенного навантаження 

для різних природно-сільськогосподарських районів визначає суперечливість їх 

практичного застосування для територій адміністративних одиниць. Критерій 

оптимальних збалансованих співвідношень стабілізуючих та дестабілізуючих 

земельних угідь лише частково відображає стійкість агроландшафтів. Внаслідок 

цього усі відповідні пропозиції екологів, економістів, землевпорядників 

залишаються не закріпленими і не затвердженими у законодавстві України.  

Спосіб формування системи полезахисних лісосмуг і захисних лісових 

насаджень у агроландшафтах [2] для мінімізації негативних процесів в умовах 

складного рельєфу передбачає створення біологічних коридорів з 

фітомеліоративних насаджень на низькопродуктивних землях, у міжпольових 

просторах, на берегах річок і у зонах прояву інтенсивної водної ерозії, а також 

придорожніх, прифермових і прибережних захисних смуг. 

Але визначення оптимальних відстаней між лісосмугами базується лише 

на полезахисних (вітроломні, снігозатримуючі тощо) та біологічних (збереження 

біорізноманіття) функціях лісонасаджень. Таким чином, відстань між суміжними 

лісосмугами визначається висотою дерев та досяжністю для птахів. 

Спосіб регулювання клімату і лісорослинних умов [3] передбачає 

створення захисних лісосмуг та лісочагарникових насаджень, які розміщують під 

певним кутом до паралелей та напрямів переважаючих вітрів. Водоймища 

облаштовують в середині лісів або по їх периметру. Сільськогосподарські угіддя 
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розміщують між лісосмугами і лісовими насадженнями, що забезпечує 

формування єдиного природного біогеоценозу на всій впорядковуваній 

території. Водночас, у способі відсутні обґрунтування необхідних відстаней між 

лісосмугами та окремими ділянками лісів. Відстані між додатковими 

водоймищами залежать лише від дальності польоту птиць у період гніздування, 

тобто обґрунтовуються лише вимогами збереження фауни. При цьому не 

враховується вплив водоймища на прибережну зону, внаслідок якого 

зменшується континентальність клімату, а саме: хід температур стає плавним, 

добова амплітуда температур повітря зменшується, вологість повітря 

збільшується, кількість опадів збільшується, весняні заморозки припиняються в 

більш ранні терміни, осінні заморозки наступають пізніше. 

У зв’язку із цим актуальним завданням є формування кліматично стійкого 

агроландшафту шляхом організації раціонального просторового розміщення тих 

його компонентів, що здійснюють позитивний вплив на параметри мікроклімату 

ріллі, із застосуванням трансформації земельних угідь як заходу землеустрою. 

Поставлене завдання вирішується тим, що здійснюється шляхом 

просторового розміщення лісових і водних угідь на таких відстанях від ріллі, за 

яких вся її територія знаходиться в зоні сприятливо пом’якшеного (швидкість, 

вологість та температура повітря тощо) мікроклімату. 

Отже, зміна просторового розміщення угідь агроландшафту дозволить 

цілеспрямовано впливати на мікроклімат прилеглої ріллі (за рахунок 

регулювання швидкості вітру, збільшення вологості повітря та кількості опадів), 

забезпечуючи досяжність необхідного позитивного впливу від лісів та 

водоймищ, та підвищення екологічної стійкості агроландшафту до 

антропогенних навантажень. 

Зонування агроландшафтів, що виконується на плані існуючого 

використання земель сільської ради (територіальної громади), дозволить 

визначати агроландшафти із найбільш сприятливими умовами для вирощування 

сільськогосподарських культур і підвищення родючості ґрунтів. 
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Відповідне зонування, як приклад практичного застосування способу, 

виконано на території агроландшафтів (табл. 1) центральної частини 

Козельщинського району Полтавської області (до адміністративної реформи 

територіальних громад), яка має високі показники сільськогосподарської 

освоєності (88,5 %) та розораності (68,6 %), та водночас, низькі показники 

лісистості (4,2 %) та заводненості (0,6 %). 

За радіусами досяжності навколо контурів наявних лісових та водних угідь 

визначено зони, які не відчувають позитивного впливу та потребують 

застосування заходів землеустрою для усунення подібної ситуації. Такі зони 

займають 35 % території Михайликівської сільської ради та 46,4 % – 

Лутовинівської. 

Аналіз зонування дозволяє проектувати (шляхом трансформації 

малопродуктивних чи малопридатних сільськогосподарських угідь) додаткові 

лісові та водні об’єкти, які за рахунок свого просторового розміщення зможуть 

забезпечити необхідним впливом саме ту ріллю, яка цього потребує. 

Таблиця 1 – Структура агроландшафтів центральної частини 

Козельщинського району 

Вид угідь  

Фактична структура 

агроландшафтів  

Оптимізована 

структура  

Лутови-

нівська 

Михайли-

ківська 

Лутови-

нівська 

Михайли-

ківська 

га % га % % % 

Рілля 

Багаторічні насадження 

Сіножаті 

Пасовища 

Інші сільськогосподарські землі 

Ліси та інші лісо вкриті землі 

Відкриті заболочені землі 

Землі під водою 

3382,4 

1,9 

454,4 

930,7 

336,8 

53,0 

109,2 

2,6 

64,2 

0 

8,6 

17,7 

6,4 

1,0 

2,1 

0 

2099,3 

3,3 

279,5 

264,1 

103,4 

10,5 

132,2 

0,3 

72,6 

0,1 

9,7 

9,1 

3,6 

0,4 

4,5 

0 

64,0 

0 

8,5 

16,9 

6,4 

2,1 

2,1 

0 

72,2 

0,1 

9,5 

7,8 

3,6 

2,2 

4,6 

0 

Всього агроландшафтів 5271,0 100 2892,0 100 100 100 

 

Відповідна трансформація (табл. 1) потребує зміни використання близько 

1,8 % агроландшафтів Михайликівської сільської ради, та 1,1 % – 
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Лутовинівської, що вимагатиме екологічно виправданих та економічно 

допустимих витрат матеріальних і фінансових ресурсів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА СВІТОВОМУ РІВНІ  

 

Данко О. М., студент-магістрант, Шелковська І. М., к.т.н., доцент  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Проаналізовано особливості земельних відносин у країнах Європи, світу 

та України; встановлено відмінності у їх землекористуванні. 

 

На сучасному рівні законодавство низки країн дозволяє стверджувати, що 

практично в кожній країні світу існують ті чи інші обмеження щодо 

використання земельних ресурсів. Адже ці обмеження, пов’язані з розміром 

земельних ділянок, більш характерні для країн з перехідною економікою та для 

країн з обмеженою кількістю земельних ресурсів.  

Наприклад, основою сучасної земельної політики у Німеччині є 

федеральний акт із використання землі, на основі якого прийнято відповідні 
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нормативні акти щодо будь-якої земельної ділянки держави. Оскільки, 

законодавство передбачає дотримання співвідношення між земельними 

площами й поголів’ям тварин, які на них вирощують, це зумовлює потреби 

дотримання екологічного балансу на територіях. Це свідчить про те, що сільське 

господарство вважають одним із основних чинників екологічної безпеки країни.  

У Нідерландах землі використовують згідно їх цільового призначення і для 

кожного виду землекористування передбачено окремий вид діяльності, у тому 

числі із забороною займатися будь якими іншими видами, окрім визначених. 

Якщо використовувати такий досвід в Україні, перш за все потрібно прийняти 

спеціальний закон, який би передбачав необхідність здійснення зонування 

території країни, на якій було б виділено територію спеціально для одержання 

спеціального дозволу на здійснення будівництва кожного 

несільськогосподарського об’єкта в таких зонах. 

У Великій Британії вся земля належить королівській родині, але права на 

володіння нею вільно продаються. Це дає змогу використовувати її досить 

ефективно. Водночас змінити цільове використання земельної ділянки тут дуже 

складно. Власникам землі заборонено продавати її іноземцям. 

У країнах Західної Європи більшість використовують оренду 

сільськогосподарських земель як організаційну форму. 

Наприклад, у Бельгії в оренді перебуває понад 70 % землі, а у Німеччині та 

Франції – понад 60, у Нідерландах – 35. 

У середньому в країнах Євросоюзу в оренді знаходиться 40 % 

сільськогосподарських угідь оскільки орендувати землю тут вигідніше, ніж 

купувати (на одиницю площі власної землі орендар орендує удвічі більше). 

Хоча серед розвинутих кран є й такі, де рівень орендних відносин не має 

такого високого розвитку щодо кількості використання сільськогосподарських 

угідь. Наприклад, у Канаді в оренді знаходиться лише 30 % земельних ресурсів, 

в Японії – 20, у Новій Зеландії – 14 %, в Австралії та Аргентині – 5. Зазначимо, 

що в цих країнах переважає приватна та державна власність на землю, порівняно 

з її орендою. Якщо взяти для прикладу, то 65 % площ сільськогосподарських 
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угідь у Нідерландах – це державна власність. Проте відмінна риса орендних 

відносин у цій країні – найпривабливіша довгострокова оренда землі навіть на 

99 років (як і в Ізраїлі). Із орендованих 35 % землі 20 % орендують у держави, 15 

% – у приватних власників.  

В європейських країнах сільськогосподарська освоєнність території досить 

різна. Внаслідок несприятливих кліматичних умов на півночі Європи площі 

розорюваних земель не перевищують 10 % загальної площі скандинавських 

країн. 

У структурі сільськогосподарських угідь площа пасовищ та луків у цих 

країнах сягає 2 %. У Центральній Європі спостерігається найбільша 

сільськогосподарська освоєність території. Так, у Франції вона становить 54,9 % 

від загальної площі країни, у Польщі – 57,8, Німеччині – 47,9, в Іспанії – 59,7, 

Швейцарії – 38,7 %. На півдні Європи площі оброблюваних земель коливаються 

в межах від 15 до 20,6 %. Найбільша площа території Іспанії, Франції 

використовується під виробництво кормових культур.  

Щодо України, то наша держава – одна із найбільших країн Європи. Її 

земельний фонд становить 60,35 млн. га або 5,7 % території Європи та 0,5 % 

площі земної кулі. Земельні ресурси України характеризуються високим 

біопродуктивним потенціалом, в структурі якого переважають родючі ґрунти 

чорноземного типу. Вони займають 60,2 % від площі орних земель, що становить 

близько 7 % світових запасів. Країна має унікальні можливості завоювати гідне 

місце на світових продовольчих ринках завдяки поставкам екологічно чистої 

продукції, оскільки володіє близько 8 млн. га відносно чистих земель. За 

підрахунками експертів, за раціональної структури землекористування та 

відповідного наукового і ресурсному забезпечення, вона здатна забезпечити 

продуктами харчування від 140 до 180 млн. осіб на рік. 

На мою думку, головною метою земельної політики має бути стабільність 

та ефективність функціонування системи сільськогосподарського користування, 

зорієнтованої на вирішення питань продовольчої безпеки країни та досягнення 

добробуту сільських громад і територій.  
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З цією метою, зважаючи на досвід розвинених країн, необхідно на 

державному рівні визначити науково-обґрунтовані моделі, систему норм і 

стандартів користування сільськогосподарськими землями. Крім того, одним з 

головних завдань державної земельної політики на стратегічну перспективу має 

бути формування стійкого агроекологічного іміджу України як країни, яка 

виробляє якісну продукцію.  
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Досліджено проблему відсутності єдиної методики оцінки очікуваної 

ефективності рекультивації порушених земель, здійснений аналіз різних методів 

оцінки очікуваної ефективності процесу рекультивації. Визначено головні 

особливості методів оцінки, встановлено їх переваги та недоліки. 

 

В Україні все гострішою стає проблема наявності порушених земель. За 

нинішніх умов необхідно здійснювати рекультивацію та впроваджувати інші 

заходи спрямовані на відновлення земель. Проте, ці роботи потребують значних 

витрат. Саме тому і виникає потреба у належному економічному підґрунті 

рекультивації. На жаль, наразі відсутня загальноприйнята методика визначення 

оцінки економічної ефективності процесу рекультивації порушених земель. 

Причинами її відсутності є різна направленість та обсяг відновних робіт, 

локальні особливості територій, що підлягають рекультивації, відсутність чіткої 

законодавчої бази та методології щодо рекультивації, різний вплив відновних 

робіт на екологічну ситуацію. 

Ця проблема є актуальною і для Полтавської області, яка характеризується 

високим рівнем розораності земель та розвитком гірничодобувної діяльності [1], 

що призводить до зниження екологічної стабільності території. Наслідки 

недостатньо керованого впливу на природу негативно відображаються на 

природних і антропогенних ландшафтах, на економічних показниках 

підприємств, що здійснюють промислову діяльність, на умовах проживання і 

життєдіяльності місцевого населення.  
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Оцінка очікуваної економічної ефективності процесу рекультивації на основі 

порівняння з можливими втратами при відмові від її реалізації. 

Одним з варіантів оцінки очікуваної ефективності процесу рекультивації є 

оцінка економічних, екологічних і соціальних втрат при відмові від її реалізації. 

Здійснити розрахунки ефективності можна за методом оцінки очікуваної 

економічної ефективності на основі розрахунку чистої поточної вартості (NPV). 

У такому випадку вартісна оцінка негативних наслідків від процесу 

рекультивації відображає можливі втрати для економіки в цілому при відмові від 

її реалізації. Розрахунок негативних наслідків розраховується сумарно мінімум 

за трьома варіантами, а саме: 

– екологічні втрати – шкода нанесена флорі і фауні, потужність родючого 

шару, що використовується для рекультивації та екологічно безпечні значення 

основних показників;  

– соціальні втрати – погіршення умов праці та життя, медично–біологічні 

наслідки, збільшення захворюваності; 

– економічні втрати – витрати на рекультивацію, період окупності витрат, 

продуктивність земельних, лісових, водних угідь. 

NPV відображає перевищення результатів від реалізації проекту над 

витратами на нього [2]: 
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де tCF  – грошовий потік в році t; 

r – коефіцієнт дисконтування для року t; 

tIC  – інвестиції, залучені протягом реалізації проекту; 

tCE  – вартісна оцінка екологічних наслідків в році t. 

Порівнюючи чисту поточну вартість з можливими економічними втратами 

визначають ступінь ефективності процесу рекультивації [3]. 

Цей метод має недолік в складності розрахунку коефіцієнту 

дисконтування, економічних, екологічних та соціальних втрат. Водночас, цей 



20 

 

метод дозволяє визначити шкоду, яка буде нанесена навколишньому середовищу 

при відмові від реалізації проекту і тому через відповідне порівняння можна 

оцінити ефективність відновлення земель. 

Оцінка очікуваної економічної ефективності процесу рекультивації на основі 

порівняння отриманого доходу з затратами на її проведення. 

Іншим варіантом оцінки очікуваної ефективності процесу рекультивації є 

порівняння отриманого доходу з витратами на її реалізацію. Здійснити 

відповідний розрахунок можна на підставі: 

– економічної оцінки відновлених земель як засобу виробництва; 

– комплексного підходу до рекультивації. 

У першому випадку – економічна оцінка ефективності рекультивації 

відображає економічну значущість рекультивованих земель визначається їх 

роллю як засобу виробництва в окремих галузях економіки. 

Якщо оцінювати землю як компонент навколишнього середовища, цілком 

справедливо виникає потреба необхідність врахування порушення функцій 

ґрунтового покриву.  

Зважаючи на деякі існуючі методології до визначення предмету, об’єкту, 

критерію економічної оцінки непорушеної землі, можна вважати, що для 

рекультивованих земель їх предметом є економічна родючість. 

Загальноприйнятим прийомом кількісного визначення ефективності 

суспільного виробництва або окремих його процесів є зіставлення величин 

ефектів і витрат застосованих для їхнього досягнення. Тому для виміру 

ефективності процесу рекультивації потрібно: 

а) визначити кількісне вираження величини ефекту, отриманого після 

відновлення порушених земель; 

б) визначити суми витрат на ці цілі. 

Із загальних витрат на рекультивацію, на навантаження і транспортування 

насипного родючого шару чорнозему припадає – 66 %, планування поверхні 

відвалів – 20 %, планування поверхні нанесеного родючого шару – 4 %, на 

охорону праці і цехові витрати 10 % [4]. 
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Собівартість процесу рекультивації земель визначаємо виходячи із 

фактичного обсягу рекультиваційних робіт і нормативів витрат на їх проведення. 

В цьому разі собівартість одного гектару рекультивованої земельної ділянки 

можна визначити за формулою [4]: 

,НТНГНПНП = С тгччвв                                  (2) 

де  Пв – об’єм планування відвалів, м3; 

Пч – об’єм планування родючого шару чорноземної маси, м3; 

Нв – норматив витрат на планування відвалів, грн.; 

Нч – норматив витрат на планування родючого шару ґрунту, грн.; 

Г –  обсяг навантаження чорноземної маси, м3; 

Т –  віддаль транспортування чорноземної маси, км; 

Нг – норматив витрат на навантаження чорноземної маси, грн.; 

Нт – норматив витрат на транспортування чорноземної маси, грн [4]. 

Економічна оцінка дозволяє отримати чітку оцінку вартості вже на початок 

періоду. Порівнюючи економічну оцінку рекультивованих земель і собівартість 

одного гектару рекультивованої земельної ділянки, визначають ступінь 

ефективності процесу рекультивації. 

Інший метод оцінювання ефективності рекультивації земель ґрунтується 

на комплексному підході. За цього підходу враховується ряд факторів, які 

впливають на витрати при реалізації проекту. 

Необхідно врахувати природоохоронні витрати, що забезпечують 

збереження навколишнього середовища. 

Також необхідно передбачити компенсацію можливого негативного 

впливу на екологічну безпеку природного комплексу, соціально–економічні 

втрати, а саме: 

– екологічні збитки основних компонентів навколишнього середовища; 

– соціальні і економічні втрати внаслідок реалізації інвестиційного 

проекту, який привів до відчуження (вилучення) земель. 

Рекультивація земель передбачає послідовне проведення наступних 

заходів: 
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– розробка програми робіт; 

– збір вихідних даних; 

– організація і проведення польових робіт; 

– камеральні роботи; 

– інвентаризація порушених сільськогосподарських угідь; 

– технічний і біологічний етапи рекультивації; 

– моніторинг рекультивованих земель.  

Вартість робіт на всіх етапах рекультивації обчислюють за формулою [3]: 

,
r)(1

EE
PVEE

1t
t

n
 

                                             (3) 

де PVEE – поточна вартість очікуваних витрат, пов’язаних з рекультивацією; 

r – коефіцієнт дисконтування для року t; 

EEn – сума витрат, пов’язаних з рекультивацією на різних стадіях реалізації 

проекту і в різночасові періоди. 

Основним показником ефективності рекультивації є співвідношення 

ефекту отриманого, при рекультивації, і витрат на її проведення. Сумарний дохід 

від рекультивації визначають за формулою [3]: 
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                                                  (4) 

де PVEI – поточна вартість очікуваних доходів, пов’язаних з рекультивацією; 

r – коефіцієнт дисконтування для року t; 

EIn – сума екологічних доходів, пов’язаних з рекультивацією на різних 

стадіях реалізації проекту і в різночасові періоди [3]. 

Цей метод своїм комплексним підходом охоплює більший спектр витрат і 

оцінок різних показників. Перевагою цього методу є те, що в подальшому при 

порівнянні позитивного ефекту від рекультивації і витрат пов’язаних з її 

проведенням, можна отримати чистий дисконтний ефект в абсолютному і 

відносному вираженні. Порівнюючи поточну вартість очікуваних доходів (PVEI) 

з поточною вартістю очікуваних витрат (PVEE) визначають ступінь 

ефективності процесу рекультивації. 
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Спільним для кожного наведеного методу є збільшення ефективності 

відновних робіт при врахуванні їх в процесі використання ресурсів, а також 

суміщення будівельних, гірничодобувних робіт з рекультиваційними.  

Висновки. В Україні відсутня єдина методологія, яка б дозволила 

розв’язувати завдання оцінки очікуваної економічної ефективності процесу 

рекультивації з урахуванням локальних особливостей порушених земель. 

Проведений аналіз різних підходів до оцінки очікуваної економічної 

ефективності процесу рекультивації, виділено їх переваги та недоліки.  
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УДК 332.3:349.4 

ЗНАЧЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

 

Заїченко В. Ю., студентка, Міхно П. Б., к.т.н., старший викладач  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Досліджено обмеження у використанні земель. Встановлено, що 

визначення меж обмежень у проектах землеустрою потребує врахування та 

узгодження правових, екологічних, суспільних та економічних чинників.  

 

Земельний кодекс України (ст. 133) [1] закріпив можливість передавати у 

заставу земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам за 

правом власності, а також права на них (право оренди земельної ділянки, право 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, 

право користування чужою земельною ділянкою для забудови). Через це у 

земельно-іпотечних відносинах важливе значення має просторова і змістовна 

база сільськогосподарського землекористування, яка включає права на землю та 

земельні поліпшення, що у свою чергу забезпечують процес 

сільськогосподарського виробництва [2]. 

Земельна ділянка є об’єктом інтересів необмеженої кількості фізичних та 

юридичних осіб, зобов’язаних утримуватися від вчинення дій, які можуть 

порушити права власника землі або перешкоджатимуть йому в здійсненні 

правочинів у межах володіння, користування чи розпорядження земельною 

ділянкою (чи її частиною). Водночас, у використанні земель мають місце певні 

обмеження. 

Відповідно до законів, нормативних актів, договорів, рішень суду можуть 

бути встановлені такі обмеження у використанні земель [1]: 

 – умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної 

ділянки протягом встановлених термінів; 

– заборона на провадження окремих видів діяльності; 
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– заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки; 

– умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги; 

– умова додержання природоохоронних вимог; 

– умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих 

рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому 

порядку; 

 – обов’язок щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг, 

та інші. 

Обмеження розрізняють за видами здійснюваної діяльності [4]: майнової – 

пов’язаної з експлуатацією майна, розташованого на земельній ділянці; 

природоохоронної – обумовленої використанням природних ресурсів і 

ландшафтів, які знаходяться на земельній ділянці чи поруч із нею; іншої 

діяльності зі своїми суспільними, господарськими, комерційними 

особливостями.  

За змістом  правовідносин [4] обмеження поділяють  на ті, що:  

– надають право користуватись чужою земельною ділянкою;  

– забороняють здійснювати визначені дії на власній земельній ділянці;  

– є поєднанням першого та другого видів обмежень.  

Обмеження поділяють на публічні – загальні для земель України усіх форм 

власності та цільові обмеження для земель окремих категорій за цільовим 

призначенням, а також приватні, що встановлюються для конкретної земельної 

ділянки. 

За походженням [4] розрізняють обмеження, що:  

– зумовлені встановленням сервітутів;  

– викликані дією норм «сусідського» права;  

– призначені для забезпечення суспільних потреб з переважанням 

публічних інтересів над приватними. 

Втрати (збитки) землевласника (землекористувача) від накладання 

обмежень для забезпечення суспільних інтересів потребують оцінки та 

відшкодування. 
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Обмеження у використанні земельної ділянки в цілому мають визначати її 

придатність до різних видів функціонального використання. 

Земельним кодексом визначено обов’язковість розроблення проекту 

землеустрою щодо встановлення меж обмежень у використанні земель та їх 

режимоутворюючих об’єктів і зазначено, що змістовна складова проекту має 

відповідати положенням нормативно-технічної документації, державним 

стандартам, нормам і правилам у сфері землеустрою [3]. 

Для обгрунтованого встановлення меж у використанні земель, що 

знаходяться у власності або користуванні, процес формування обмежень 

потребує систематизації та класифікації. 
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УДК 332.3:711 

МОНІТОРИНГ МІСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

 

Козарь В. І., к.т.н., доцент,  Лященко А. А., студентка 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

У роботі проаналізовано нормативно-правову базу та стан ведення 

моніторингу міських земель в Україні, розглянуто особливості міських земель як 

об’єкта моніторингу, вказано на недоліки сучасного стану системи 

моніторингу земель населених пунктів.  

 

Актуальність роботи. Головним завданням сучасної державної політики 

у сфері землеустрою є забезпечення раціонального використання та охорони 

земель, адже земля це найцінніший ресурс людства. Високий рівень 

урбанізованості України (70,1 %), інтенсивна і різнобічна діяльність людини в 

межах міст призводить до значних і часто необоротних змін навколишнього 

природного середовища та міської екосистеми в цілому. Міські землі, поряд із 

землями промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, зазнають найбільших 

техногенних впливів. Відповідно, більш різко проявляються зміни в стані саме 

міських земель. Отже, очевидна необхідність регулярних спостережень за 

землями населених пунктів і періодичної оцінки їх стану. 

Метою роботи є дослідження сучасного стану системи моніторингу 

міських земель. 

Матеріал і результати досліджень. Моніторинг земель – це система 

спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, 

відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів [1]. Моніторинг земель 

є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля. Об’єктом 

моніторингу земель є земельний фонд України незалежно від форм власності на 

землю, цільового призначення та характеру використання. Основним завданням 

моніторингу земель є оцінка, прогноз, запобігання впливу негативних процесів 

на них. 
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Багатоаспектні проблеми різних етапів розвитку систем моніторингу 

земель стали предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних 

учених. Теоретичні основи оцінки стану і моніторингу навколишнього 

середовища в цілому закладені І.П. Герасімовим, Ю.А. Ізраелем, В.А. Ковдою. 

Великий внесок у розвиток теорії і практики моніторингу земель внесли 

В.В. Медведєв, А.Я. Сохнич, А.Г. Мартин, В.П. Патика, О.Г. Тараріко, 

С.М. Рижук, М.В. Лісовий, Д.М. Бенцаровський, Г.Я. Чесняк, Т.М. Лактіонова, 

С.Ю. Булигін, С.А. Балюк, О.П. Канаш та ін. Дослідженням міських територій в 

аспекті оцінки стану міського середовища і, зокрема, земель присвячені роботи 

А.П. Сізова, І.В. Антоненко, А.Ю. Ігнатової, А.С. Мишкиної, Т.М. Абеляшевої, 

Т.В. Верещаки, В.В. Владимирова, О.М. Горбань, Є.Ю. Гнатченко, 

М.В. Губіною, Л.П. Пановою, К.О. Сорокою, С.О. Шубович, Н.С. Касимова та 

інших авторів. Результати цих досліджень стали теоретичною основою 

створення нормативно-методичних матеріалів і побудови систем моніторингу 

земель. 

Зміст, особливості та порядок проведення моніторингу земель 

регламентуються Земельним кодексом України, законами України «Про 

охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

землеустрій», «Про державний контроль за використанням та охороною 

земель», «Положенням про моніторинг земель» та іншими нормативно-

правовими актами. Ведення моніторингу земель здійснює Держгеокадастр за 

участю Мінприроди, Мінагрополітики, Національної академії аграрних наук та 

ДКА. У системі моніторингу земель проводять виконання спеціальних зйомок і 

обстежень земель, виявлення негативних факторів, вплив яких потребує 

здійснення контролю, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

запобігання негативним змінам стану земель. 

Залежно від мети спостережень та розміру територій, які вони охоплюють, 

розрізняють три рівні моніторингу земель:  

1) національний – на всіх землях у межах території України; 
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2) регіональний – на територіях, що характеризуються єдністю фізико-

географічних, екологічних та економічних умов; 

3) локальний – на окремих земельних ділянках та в окремих частинах 

(елементарних структурах) ландшафтно-екологічних комплексів. 

Спостереження за станом земель, залежно від терміну та періодичності їх 

проведення, поділяються на: 

 базові (вихідні, що фіксують стан об'єкта спостережень на момент 

початку ведення моніторингу земель); 

 періодичні (через рік і більше); 

 оперативні (фіксують поточні зміни). 

Об’єктом моніторингу міських земель є земельний фонд міста. Місто – це 

складна природно-техногенна система. У науковій літературі місто визначається 

як населений пункт, який характеризується, як правило, значною чисельністю 

населення, основну частину якого становлять особи, зайняті поза 

сільськогосподарським виробництвом [2]. Головна відмінність міста від інших 

населених пунктів – характер, рід занять людей, що проживають у ньому. 

Міста є відкритими системами, елементи яких пов'язані між собою із 

зовнішнім середовищем потоками енергії, речовини та інформації. Місто 

споживає енергетичні ресурси у вигляді корисних копалин, води, продуктів 

харчування, використовує інформаційні ресурси, що надходять ззовні, 

поповнюється новими мешканцями. Результат функціонування міської системи 

виражається не тільки у виробництві матеріальних і духовних благ, нової 

інформації, але і значної кількості твердих, рідких і газоподібних відходів, які є 

забруднювачами навколишнього природного середовища, і впливають на 

місцевий клімат. Таким чином, місто формується на основі природної 

екосистеми, яка змінюється і функціонує під впливом техногенних і соціальних 

факторів. До техногенних факторів належать архітектурно-планувальні рішення 

міст, промислове виробництво, транспортні потоки і інші види господарської 

діяльності. До соціальних – управління функціонуванням міського комплексу 

через органи влади та засоби масової інформації, демографічні процеси і т.ін. 
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Тобто місто є складною сукупністю просторово організованих і взаємозв’язаних 

матеріальних елементів технічно освоєних територій, будівель і споруд, шляхів 

і інженерних комунікацій, які сумісно з природними компонентами, формують 

середовище життєдіяльності людей. 

Всі території в межах міста є міськими землями. Це найважливіша частина 

міського середовища, що характеризується простором, рельєфом, кліматом, 

ґрунтами, рослинністю, надрами, водами, відмежована від інших земель і є 

базисом для проживання, праці та відпочинку населення та для розміщення і 

функціонування виробничих підприємств, організацій і установ [2]. 

Звідси випливають основні функції міських земель: розміщення житлової 

та громадської забудови, розміщення виробничих об'єктів, розміщення шляхів 

сполучення між окремими частинами міста. Крім цього, міські землі повинні 

забезпечувати стійкість стану середовища, що оточує людину. Різноманіття 

цілей, для яких використовуються міські землі (їх поліфункціональність) 

свідчать про специфічні особливості земель міст. Вона полягає в меншому 

розмірі міських землекористувань (мінімальних об'єктів спостереження), у 

більшій насиченості території об'єктами нерухомості (їх просторовій 

концентрації) і, як наслідок, у вищих вимогах до точності визначення меж і площ 

ділянок через більші розміри земельних платежів. Земельні ділянки в місті 

мають більш жорсткий функціональний зв'язок, вони взаємозалежні одна від 

одної і є частиною єдиної, цілісної, динамічної системи. 

Оцінка стану міських земель здійснюється шляхом визначення множини 

кількісних і якісних показників, які характеризують властивості земель з різних 

точок зору, що реально враховуються при освоєнні і використанні земель. 

Світова практика показує, що оцінку стану міських земель доцільно проводити 

за чотирма окремими групами критеріїв: 

 архітектурно-містобудівні; 

 інженерно-будівельні; 

 екологічні та санітарно-гігієнічні; 

 соціально-правові. 
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Ведення моніторингу міських земель має здійснюватися за єдиною 

методологією з дотриманням принципу взаємної сумісності інформації. Для 

отримання необхідної інформації при здійсненні моніторингу міських земель 

основними методами служать [2]: 

 дистанційне зондування; 

 наземні зйомки і спостереження; 

 сучасний і ретроспективний аналіз даних, отриманих у результаті 

інвентаризації земель, перевірок, обстежень, контрольно-ревізійної роботи. 

При веденні моніторингу міських земель фіксують будь-які зміни, що 

відбуваються із земельними ділянками, однак особлива увага приділяється 

послідовним змінам стану земель в часі, що відбуваються закономірним 

порядком, – процесам. До них відносять як природні процеси, що протікали і 

протікають в природному середовищі незалежно від діяльності людини, так і 

природні процеси, що ініційовані діяльністю людини і суттєво змінюють стан 

земель. На стан земель також впливають антропогенні (техногенні) процеси, які 

проявляються виключно в результаті діяльності людини і особливо інтенсивні у 

містах. У конкретних умовах одні і ті ж процеси можуть мати як негативні, так і 

позитивні наслідки. Так, зростання щільності забудови сприяє вирішенню 

житлової проблеми у місті, але знижує якість і зручність проживання, 

наприклад, зменшуючи площі озеленених територій. Деякі процеси мають 

різноманітні негативні наслідки: підйом рівня ґрунтових вод, з одного боку, 

знижує стійкість підземних частин будівель і споруд, а з іншого – збільшує ризик 

прояву карстово-суфозійних процесів. Звичайно, найважливіше виявити 

негативні процеси на міських землях, що розглядаються як комплекс динамічних 

природних і антропогенних явищ, які призводять до негативних змін стану 

міських земель (погіршення якісних характеристик, невідповідності стану 

міського земельного фонду вимогам освоєння, зниження ефективності 

використання і ступеня освоєння міських земель). Для кожної категорії міських 

земель характерне своє поєднання негативних процесів. 
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Велике значення для оцінки стану земель у містах має взаємодія між 

державним земельним і державним містобудівним кадастрами, що здійснюється 

шляхом обміну інформацією. Суб'єктами такого інформаційного обміну є 

уповноважені органи містобудування та архітектури та Держгеокадастр і його 

територіальні органи. Для актуалізації даних містобудівного кадастру 

проводиться містобудівний моніторинг. Містобудівний моніторинг – це система 

спостережень, аналіз реалізації містобудівної документації, оцінки та прогнозу 

стану і змін об'єктів містобудування, які проводяться відповідно до вимог 

містобудівної документації та спрямовані на забезпечення сталого розвитку 

територій з урахуванням державних і громадських інтересів [3]. Містобудівний 

моніторинг проводиться постійно, а його результати заносяться у базу даних 

містобудівного кадастру та оформляються у вигляді аналітичного звіту, який 

враховується при розробленні програм соціально-економічного розвитку та 

внесенні змін до містобудівної документації. 

Аналіз відомчої інформації про режимні мережі спостережних пунктів і 

постів і нормативно-методичних матеріалів у сфері моніторингу міських земель 

показав, що в Україні ведуться спостереження за багатьма показниками. Однак 

відомості, отримані у результаті їх проведення у більшості випадків не 

систематизують у розрізі груп критеріїв і не узагальнюють на рівні окремих 

населених пунктів для оцінювання стану земель. Крім цього, методи ведення 

спостережень часто застарілі й малоефективні. 

Зокрема, архітектурно-містобудівна ситуація на територіях населених 

пунктів оцінюється такими показниками як коефіцієнти щільності та 

інтенсивності забудови, протяжність інженерних мереж (за видами), коефіцієнт 

землемісткості, питомі розміри ділянок громадських будівель і площ загального 

користування, мінімальні питомі показники забудованої площі ділянок і 

кількості розміщуваних площ житлових і виробничих будівель, показників 

щільності населення, ресурсоспоживання тощо [4, 5]. Їх визначення, на сьогодні, 

зводиться до обліку техніко-економічних показників містобудівної чи 

експлуатаційної документації. 
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Як критерії оцінки інженерно-будівельного стану земель приймають 

показники, що характеризують зручність території для забудови, зокрема, 

рельєф, стан геологічного середовища, небезпечні інженерно-геологічні процеси 

тощо [4, 5]. Накопичення цих даних здійснюють шляхом обліку відповідних 

показників проектної документації. Періодичні та оперативні спостереження 

проводять лише за найбільш небезпечними інженерно-геологічними процесами, 

до яких належать зсувні й ерозійні, карстово-суфозійні та підтоплення. 

До показників оцінки екологічного та санітарно-гігієнічного стану земель 

належать параметри рівня забруднення повітря, водних об’єктів, ґрунтів, 

радіоактивного забруднення, біологічні, хімічні, фізичні та інші параметри 

середовища життєдіяльності, показники озеленення тощо. На даний час 

функціонування державної системи моніторингу довкілля забезпечують кілька 

міністерств та служб [6]. Спостереження за забрудненням атмосферного повітря 

здійснюються у 53 містах України на 162 стаціонарних, двох маршрутних постах 

спостережень та двох станціях транскордонного переносу шляхом вимірювання 

65 параметрів. Моніторинг гідрохімічного стану вод проводять на 151 водному 

об`єкті, а гідробіологічних показників на 45 водних об`єктах за 46 параметрами. 

Для оцінювання рівня забруднення ґрунтів у населених пунктах шляхом відбору 

проб раз у п`ять років вимірюються 27 параметрів. Спостереження за 

радіоактивним забрудненням атмосфери здійснюють шляхом щоденних замірів 

доз гамма-радіаційної експозиції, осідання радіоактивних частинок з атмосфери 

та вмісту радіоактивного аерозолю в повітрі на 10 автоматизованих пунктах 

поблизу атомних електростанцій, а за забрудненням поверхневих вод – на 

8 водних об`єктах. Моніторинг показників біологічного різноманіття 

здійснюється тільки за видами, які представляють промисловий інтерес (дерева, 

риба, дичина). 

Соціально-правові аспекти стану земель дозволяють оцінити відповідність 

реальної ситуації на території міста нормативам якості життя та розподіл 

об’єктів нерухомості між власниками. При цьому визначають економічні і 

демографічні показники, характеристики житлового фонду і закладів 
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обслуговування населення, об’єктів історико-культурної спадщини. Більшість 

таких даних збирається підрозділами державної служби статистики. 

Значна частина розглянутих показників входить до складу обов’язкової 

інформації містобудівного кадастру. Інформаційні ресурси містобудівного 

кадастру формуються у бази графічних і атрибутивних даних, які 

характеризують існуючий стан та рішення містобудівної документації. Сьогодні 

більш-менш належний рівень ведення містобудівного кадастру можна 

спостерігати лише в крупних містах України. У більшості населених пунктів 

обмежуються чергуванням планово-картографічних матеріалів і формуванням 

бази атрибутивних даних з мінімальним набором показників. При проведені 

спостережень за станом земель мало застосовують сучасні технології, зокрема 

дистанційне зондування. 

Однак з прийняттям відповідних нормативно-правових актів та початком 

реалізації міжнародних проектів розвитку міст України у деяких регіонах роботи 

зі створення містобудівних кадастрів активізувалися. Наприклад, у Полтавській 

області затверджено регіональну цільову програму створення та ведення 

містобудівного кадастру на 2019-2020 роки [7]. Метою Програми є введення в 

дію ГІС містобудівного кадастру Полтавської області, налагодження обміну 

інформацією між кадастрами регіонального та місцевого рівнів, спрощення 

доступу до інформації для органів державної влади та місцевого 

самоврядування, фізичних і юридичних осіб і приведення системи у 

відповідність до норм і стандартів прийнятих протягом 2013-2018 років. 

Висновки. Ведення моніторингу міських земель в Україні регулюється 

низкою нормативно-правових актів з питань землеустрою, кадастру та 

містобудування. Система моніторингу міських земель може бути сформована на 

основі системи містобудівного моніторингу з доповненням баз даних 

показниками державного земельного кадастру. Для створення системи 

моніторингу міських земель необхідно розробити чітку систему критеріїв, що 

дозволятимуть оцінювати стан земель з урахуванням архітектурно-

містобудівних, інженерно-будівельних, соціально-правових, екологічних і 
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санітарно-гігієнічних аспектів. При проведенні моніторингу доцільно 

застосовувати сучасні геоінформаційні технології, які дозволять автоматизувати 

процеси аналізу даних і запобігатимуть дублюванню даних. 
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Проаналізовано особливості початкового етапу адміністративно-

територіальної реформи у межах Драбівського району Черкаської області та 

особливості формування міжрайонної Зорівської об’єднаної територіальної 

громади. 

 

Початком адміністративно-територіальної реформи в Драбівському районі 

Черкаської області можна вважати розгляд проекту перспективного плану 

формування територій громад Черкаської області на позачерговій (XL) сесії 

Черкаської обласної ради VI скликання від 28 травня 2015 року [1]. Тоді у 

депутатів забракло голосів для прийняття рішення. А пропонувалося, в тому 

числі, створення в Драбівському районі 3 об’єднаних територіальних громад 

(рис. 1): 

1) Драбівської громади – у складі Драбівської селищної, 

Безбородьківської, Безпальчівської, Великохутірської, Вершинозгарської, 

Жорнокльовівської, Золотоношківської, Криштопівської, Левченківської, 

Михайлівської, Нехайківської, Остапівської, Рецюківщинської, 

Рождественської, Свічківської сільських рад (52737,7 га або 45,44 % території 

району); 

2) Шрамківської громади – у складі Шрамківської, Бирлівської, 

Демківської, Кантакузівської, Коломицької, Ковалівської, Кононівської, 

Мойсівської, Погребської, Степанівської, Яворівської сільських рад (36673,4 га 

або 31,60 % території району); 

3) Драбове-Барятинської громади – у складі Драбове-Барятинської, 

Білоусівської, Бойківщинської, Ленінської (нині Богданівської), Мехедівської, 
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Митлашівської, Перервинцівської сільських рад (26650,9 га або 22,96 % 

території району). 

 

Рисунок 1 – Перспективний план формування територій громад Драбівського 

району у проекті рішення Черкаської обласної ради від 28.05.2015 р. (за [1]):  

1 – Драбівська; 2 – Шрамківська; 3 – Драбове-Барятинська громади. 
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Як виявилося, у мешканців трьох сільських рад Драбівського району –  

Вершинозгарської, Мехедівської та Ленінської – плани щодо  адміністративно-

територіального реформування були інші. Спираючись на принцип 

«добровільності», виписаний в Законі України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» [2], ці сільські ради проголосували за своє об’єднання 

та входження до суміжної з ними Зорівської територіальної громади 

Золотоніського району. Мешканці Зорівської сільської ради підтримали 

ініціативу сусідів.  

27 травня 2015 року Зорівською сільською радою розпочато процес 

добровільного об’єднання громад. 

У червні 2015 року на зустрічі голови Черкаської обласної ради Валентини 

Коваленко із представниками низки населених пунктів Драбівського та 

Золотоніського районів [3] було проголошено про бажання мешканців сіл 

Вершина Згарська, Ленінське, Радгоспне, Мехедівка Драбівського району 

(Вершинозгарська, Ленінська, Мехедівська сільські ради) та сіл Зорівка, 

Чернещина, Кривоносівка, Лукашівка, Хрущівка, Синьооківка Золотоніського 

району (Зорівська, Кривоносівська, Лукашівська, Синьооківська сільські ради) 

увійти до однієї територіальної спільноти з центром у Зорівці (рис. 2). 

Утім, після громадських обговорень Синьооківська сільська рада 

відмовилася об’єднуватися із північними сусідами, віддаючи перевагу 

перспективам кооперації з містом Золотоноша. Тому розпочалася підготовка [4] 

по формуванню Зорівської об’єднаної територіальної громади у складі трьох 

сільських рад Золотоніського району (Зорівської, Кривоносівської, 

Лукашівської) та трьох сільських рад Драбівського району (Вершинозгарської, 

Ленінської, Мехедівської) (рис. 3). 

За результатами проведених опитувань згоду на утворення Зорівської 

об’єднаної територіальної громади дали 95 % опитаних мешканців Мехедівки та 

переважна більшість жителів сіл Вершина Згарська, Ленінське, Радгоспне. 

Мешканці Мехедівки, зокрема, поєднані з мешканцями Зорівської сільської ради 

тісними родинними зв’язками (село Чернещина цієї сільської ради до 1974 року 
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перебувало у складі Мехедівської сільської ради). А мешканці Вершини 

Згарської поєднані із Зорівською сільською радою освітянськими зв’язками. 

Останні 10 років діти з Вершини Згарської відвідують Зорівську ЗОШ. Туди й 

назад їх возить автобус зорівського СТОВ. 

 

Рисунок 2 – Схема формування Зорівської об’єднаної територіальної громади 

на початок червня 2015 року (за [3]) 
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Рисунок 3 – Схема формування Зорівської територіальної громади на кінець 

червня 2015 року (за [4]) 

 

На пленарному засіданні XLI сесії Черкаської обласної ради VI скликання 

від 25.06.2015 р. було, нарешті, схвалено Перспективний план формування 

територій громад Черкаської області [5]. Відповідно до цього плану на території 

Драбівського району запропоновано створення 5 територіальних громад (рис. 4): 
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Рисунок 4 – Перспективний план формування територій громад Драбівського 

району в редакції Черкаської обласної ради від 25.06.2015 р. (за [5]) та в 

редакції Кабінету Міністрів України від 04.12.2015 р. (за [7]) і від 19.07.2017 р. 

(за [14]): 1 – Драбівська; 2 – Шрамківська; 3 – Драбове-Барятинська; 4 – Великохутірська; 

5 – Зорівська громади. 
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1) Драбівської громади – у складі Драбівської селищної, 

Жорнокльовівської, Золотоношківської, Кантакузівської, Коломицької, 

Криштопівської, Михайлівської, Нехайківської, Остапівської, Свічківської 

сільських рад (35188,2 га або 30,32 % території району); 

2) Великохутірської громади – у складі Великохутірської, 

Безбородьківської, Безпальчівської, Левченківської, Рецюківщинської, 

Рождественської сільських рад (22138,4 га або 19,07 % території району); 

3) Драбове-Барятинської громади – у складі Драбове-Барятинської, 

Білоусівської, Бойківщинської, Митлашівської, Перервинцівської сільських рад 

(20298,2 га або 17,49 % території району); 

4) Шрамківської громади – у складі Шрамківської, Бирлівської, 

Демківської, Ковалівської, Кононівської, Мойсівської, Погребської, 

Степанівської, Яворівської сільських рад (30667,7 га або 26,42 % території 

району); 

5) Зорівської (змішаної) територіальної громади – у складі Зорівської, 

Вершинозгарської, Кривоносівської, Ленінської (нині Богданівської), 

Лукашівської, Мехедівської сільських рад (загальна площа – 17,53 тис. га; у тому 

числі територія Драбівського району – 7769,5 га). 

02 липня 2015 року Перспективний план формування територій громад 

Черкаської області поданий на розгляд і затвердження Кабінету Міністрів 

України. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 р. 

№ 999-р Перспективний план формування територій громад Черкаської області 

було затверджено, у редакції певних змін порівняно із Перспективним планом, 

схваленим Черкаською обласною радою 25.06.2015 р. [5]. Стосовно 

Драбівського району зміни пов’язані з відсутністю Шрамківської територіальної 

громади як такої та з відсутністю Левченківської сільської ради у складі 

Великохутірської територіальної громади (рис. 5). Межі запропонованих 

Черкаською обласною радою Драбівської, Драбове-Барятинської та Зорівської 

територіальних громад змін у розпорядженні Кабінету Міністрів не зазнали. 
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Рисунок 5 – Перспективний план формування територій громад Драбівського 

району в редакції Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р.:  

1 – Драбівська; 2 – Драбове-Барятинська; 3 – Великохутірська; 4 – Зорівська громади. 
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04 грудня 2015 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням 

№ 1281-р [6] вніс зміни до Перспективного плану формування територій громад 

Черкаської області, передбачивши, зокрема, можливість створення в межах 

Драбівського району 5 територіальних громад – у повній відповідності з 

рішенням XLI сесії Черкаської обласної ради VI скликання від 25.06.2015 р. (рис. 

4). 

Невдовзі громади чотирьох із шести сільських рад запроектованої 

Кабінетом Міністрів України Зорівської (змішаної) територіальної громади (три 

сільські ради Драбівського району та одна сільська рада Золотоніського району) 

відповідно до п. 1 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» [2] оголосили про своє об’єднання (рис. 6). Ленінською 

сільською радою (села Ленінське, Радгоспне) рішення про об’єднання прийняте 

25 грудня 2015 року за № 3-5/VII, Вершинозгарською сільською радою 

(с. Вершина Згарська) – 24 грудня 2015 року за № 2-11/VII, Мехедівською 

сільською радою (с. Мехедівка) – 24 грудня 2015 року за № 4-3/VII, Зорівською 

сільською радою (села Зорівка, Чернещина) – 24 грудня 2015 року за № 3-3/VII. 

До ЦВК було подано клопотання Черкаської обласної адміністрації про 

призначення перших виборів голови та депутатів Зорівської об’єднаної 

територіальної громади. ЦВК клопотання відхилила через необхідність 

першочергової зміни меж районів, на що була прийнята постанова від 

12.02.2016 р. № 30 «Про відсутність правових підстав для призначення 

Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів Зорівської сільської 

ради об’єднаної територіальної громади та Зорівського сільського голови 

(Черкаської області) і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих 

виборів» [8]. 

Примітка. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», в редакції станом на 2015–2016 рр., не передбачав можливості 

створення територіальних громад із адміністративно-територіальних утворень 

різних адміністративних районів.  
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Рисунок 6 – Межі Зорівської сільської об’єднаної територіальної громади 

станом на 31 серпня 2017 року (за [16, 17]) 

 

Як уже зазначалося, центром територіальної громади планувалося село 

Зорівка, тому і Зорівська територіальна громада мала б підпорядковуватися 

Золотоніському району. Золотоніська районна рада звернулася до Черкаської 

обласної ради з проханням про зміну меж районів.  
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Драбівська районна рада не погодилася втрачати три сільські громади 

(Вершинозгарську, Ленінську, Мехедівську) з їх якісними землями та прибуток 

з них, не дала погодження на зміну меж Драбівського району і подала прохання 

до Черкаської обласної ради не звертатися до Верховної Ради України щодо 

зміни меж Драбівського та Золотоніського районів (рішення Драбівської 

районної ради № 5-25/VІІ від 30.03.2016 р.) [9]. 

30.06.2016 р. на V сесії VІІ скликання Черкаська обласна рада прийняла 

рішення «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо створення 

Зорівської об’єднаної громади» [10]. Своїм рішенням Черкаська обласна рада 

просила сприяти якнайшвидшій зміні законодавства, що дасть змогу провести 

перші вибори депутатів і голови новоствореної громади. 

На той час у Драбівському районі, як і по всій Україні, відбулося 

перейменування окремих населених пунктів і районів. Так, спочатку рішенням 

Драбівської районної ради від 20.08.2015 р. № 51-2/VІ [11] та Постановою 

Верховної Ради України від 04.02.2016 р. № 984-VIII [12] перейменували село 

Ленінське та селище Радгоспне Драбівського району відповідно на село 

Богданівка та селище Квітневе. А потім рішенням Черкаської обласної ради від 

25.03.2016 р. № 4-33/VII [13] Ленінську сільську раду Драбівського району 

перейменували на Богданівську сільську раду Драбівського району. 

Упродовж двох років Зорівська громада боролася за своє бажання 

об’єднатися. Центральна виборча комісія двічі їй в цьому відмовляла, 

посилаючись на відсутність правових підстав. Кабінет Міністрів України, 

навпаки, своїм розпорядженням від 19.07.2017 р. № 491-р [14] підтвердив 

перспективи формування Зорівської територіальної громади у складі шести 

сільських рад – Зорівської, Вершинозгарської, Кривоносівської, Богданівської, 

Лукашівської, Мехедівської (рис. 4). Узагалі, у Перспективному плані 

формування територій громад Черкаської області (в редакції розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. № 491-р. [14] змін у частині 

Драбівського району не відбулося. Як і в редакції Перспективного плану від 
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04.12.2015 р. [7], у межах Драбівського району затверджено можливість 

формування 5 територіальних громад (рис. 4) – Драбівської (у складі 10 сільських 

рад), Великохутірської (у складі 6 сільських рад), Драбове-Барятинської (у складі 

5 сільських рад), Шрамківської (у складі 9 сільських рад), Зорівської (у складв 3 

сільських рад Драбівського району та 3 сільських рад Золотоніського району). 

Правові підстави проведення виборів у Зорівській об’єднаній 

територіальній громаді з’явилися, коли Верховна Рада України ухвалила Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих 

на територіях суміжних районів» [15]. 

Згідно зі статтею 7, п. 9 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» (редакція від 16.04.2017 р.) [2] у випадку входження до 

складу об’єднаної територіальної громади територіальних громад, розташованих 

на території суміжного району, «…розширенню підлягають межі району, на 

території якого розташований адміністративний центр утвореної об’єднаної 

територіальної громади…». Згідно зі статтею 8, п. 13 цього ж Закону «…рішення 

Центральної виборчої комісії про призначення перших виборів депутатів 

сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, 

міського голови об’єднаної територіальної громади приймається до зміни меж 

відповідних районів…». 

Постановою № 164 від 18.08.2017 р. Центральна виборча комісія 

призначила на неділю, 29 жовтня 2017 року, перші місцеві вибори депутатів і 

сільського голови сільської ради Зорівської сільської об’єднаної територіальної 

громади, утвореної поєднанням територій Зорівської сільської ради (села 

Зорівка, Чернещина) Золотоніського району та Богданівської (село Богданівка, 

селище Квітневе), Вершинозгарської (село Вершина Згарська) і Мехедівської 

(село Мехедівка) сільських рад Драбівського району Черкаської області [16, 

дод. 22].  
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Примітка. Мешканці сіл Кривоносівка, Лукашівка та Хрущівка 

(Кривоносівської та Лукашівської сільських рад) на той час ще не наважилися на 

приєднання до Зорівської територіальної громади. 

Проведені вибори законодавчо закріпили факт утворення Зорівської 

сільської об’єднаної територіальної громади загальною площею 119,31 км2 (рис. 

6). У складі громади – 6 населених пунктів, 2789 мешканців (станом на 

01.07.2017 р.), ЗОШ І-ІІІ ступеня – 3, дошкільних навчальних закладів – 6, 

закладів культури – 11 (5 будинків культури, 6 бібліотечних закладів), 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини – 2, фельдшерських пунктів 

– 3, фельдшерсько-акушерських пунктів – 2). 

Мешканці інших сіл Драбівського району Черкаської області до кінця 2017 

року бажання об’єднуватися не висловлювали. 

Досвід реформування території громад в інших областях України показує, 

що процес об’єднання сільських (міських) рад у великі громади є важким і 

довготривалим. Ставити завдання одночасного об’єднання по 5–10 сільських 

(міських) рад у межах Драбівського району, як це передбачено розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України від 04.12.2015 р. [7] і від 19.07.2017 р. [14] (рис. 4), 

не доцільно. Добровільно громади об’єднуються, зазвичай, по 2–4 сільські 

(міські) ради [17, 18]. 
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РЕТРОСПЕКТИВА РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Лашко С. П., к.геол.н., доцент  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Проаналізовано особливості проведення адміністративно-

територіальної реформи у межах Лохвицького району Полтавської області та 

сучасний стан реформування територій громад. 

 

Проект перспективного плану формування територій громад Лохвицького 

району схвалено рішенням 29 позачергової сесії VI скликання Полтавської 

обласної ради 18.06.2015 р. [1]. Згідно з цим перспективним планом у 

Лохвицькому районі запропоновано сформувати 4 територіальні громади (рис. 1) 

– Вирішальненську громаду (у складі Вирішальненської та Корсунівської 

сільських рад), Сенчанську громаду (у складі Сенчанської сільської ради 

Лохвицького району та Шеківської сільської ради Лубенського району), 

Гирявоісковецьку громаду (у складі Гирявоісковецької та Білогорільської 

сільських рад) і Безсалівську громаду (у складі Безсалівської та Храківецької 

сільських рад).  

Аналіз перспективного плану показує, що створення Гирявоісковецької 

територіальної громади не відповідає діючим положенням «Методики 

формування спроможних територіальних громад» [2], згідно з якими  територія 

спроможної територіальної громади має бути нерозривною. Оскільки 

Гирявоісковецька та Білогорільська сільські ради не мали спільної межі, то вони 

не могли об’єднатися. 

Безсалівська сільська рада відмовилася від об’єднання з Харківецькою 

сільською радою за результатами громадських слухань. 
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Рисунок 1 – Перспективний план формування територій громад Лохвицького 

району Полтавської області від 18.06.2015 р. (в редакції Полтавської обласної 

ради) [1, граф. частина] 

 

Як наслідок, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 994-р від 23 

вересня 2015 року [3] затверджено видозмінений перспективний план 

формування територій громад Полтавської області, в якому в межах 

Лохвицького району запроектовано створення двох територіальних громад (рис. 

2) – Вирішальненської (у складі Вирішальненської та Корсунівської сільських 

рад) та Сенчанської (у складі Сенчанської сільської ради Лохвицького району та 

Шеківської сільської ради Лубенського району). Утім, на той час 

Вирішальненська та Корсунівська громади не виявили бажання об’єднуватися в 
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запропонованому форматі, а Шеківську сільську раду розпорядженням Кабінету 

Міністрів України № 1281-р від 04.12.2015 р. [4] перенесено до складу 

Вовчицької перспективної територіальної громади Лубенського району (у 

зв’язку з відсутністю законодавчих підстав об’єднувати громади різних 

адміністративних районів). 

 

Рисунок 2 – Перспективний план формування територій громад Лохвицького 

району в редакції Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. [3] і від 

19.04.2017 р. [5] 

 

Реформування територій громад Лохвицького району затримувалося, і 

29.09.2016 р. головою обласної ради О. Біленьким була висунута нова пропозиція 

– щодо об’єднання всіх міських і сільських рад Лохвицького району в єдину 

Лохвицьку спроможну територіальну громаду з центром у місті Лохвиця. Утім, 

ця пропозиція не знайшла схвалення ні у депутатів обласної ради, ні і у 

мешканців Лохвицького району. 
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Механізм для об’єднання територіальних громад сусідніх 

адміністративних районів запроваджено законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного 

об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних 

районів» [5]. 

19 квітня 2017 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 266-р 

[6] у Перспективному плані формування територій громад Полтавської області 

відбулися зворотні зміни в частині Лохвицького району. Так, Шеківська сільська 

рада Лубенського району отримала шанс поєднатися із Сенчанською сільською 

радою (у складі Лохвицького району). З 19.04.2017 р, формат перспективних 

територіальних громад Лохвицького району відповідає рис. 2. 

14 липня 2017 року 17 сесія 7 скликання Полтавської обласної ради 

рішенням № 488 [7] внесла зміни до Перспективного плану формування 

територій громад Полтавської області, передбачивши можливість створення в 

Лохвицькому районі 5 спроможних територіальних громад (рис. 3) – 

Вирішальненської, Сенчанської, Гирявоісковецької, Безсалівської громад (у 

форматі рішення Полтавської обласної ради від 18.06.2015 р. [1]) і Лохвицької 

громади (у складі Лохвицької міської та Васильківської сільської рад [7]). 
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Рисунок 3 – Перспективний план формування територій громад Лохвицького 

району Полтавської області від 14.07.2017 р. (в редакції Полтавської обласної 

ради) [7, дод. 12]  

 

 Лохвицька міська та Васильківська сільська ради на той час не мали 

спільної межі, і відповідно до вимог «Методики формування спроможних 

територіальних громад» [2] не могли б поєднатися. Вирішення проблеми 

знайшли у можливості коригування меж міста Лохвиці (у першу чергу – за 

рахунок земель північної частини Ригівської сільської ради). 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 721-р від 11.10.2017 р. [8] 

для Лохвицького району Полтавської області затвердили формування трьох 
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спроможних територіальних громад – Вирішальненської (у складі 

Вирішальненської та Корсунівської сільських рад), Сенчанської (у складі 

Сенчанської сільської ради Лохвицького району та Шеківської сільської ради 

Лубенського району) і Лохвицької (у складі Лохвицької міської та 

Васильківської сільської рад) (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Перспективний план формування територій громад Лохвицького 

району в редакції Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 р. [8]  

 

29 жовтня 2017 року у Лохвицькому районі Полтавської області офіційно 

сформувалося 2 об’єднані територіальні громади – Лохвицька міська (шляхом 

поєднання Лохвицької міської та Васильківської сільської рад) і Сенчанська 

сільська (що поєднала Сенчанську сільську раду Лохвицького району та 

Шеківську сільську раду Лубенського району). Факт об’єднання територіальних 

громад підтверджено першими виборами депутатів сільської та міської рад 

об’єднаних громад і виборами сільського та міського голів (на виконання 

Постанови ЦВК № 164 від 18.08.2017 р. [9, дод. 15]). 
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Рішенням 1 сесії 7 скликання Лохвицької міської ради № 16 від 

10.11.2017 р. розпочато процес реорганізації Васильківської сільської ради 

шляхом приєднання до Лохвицької міської ради. 

Рішенням 4 сесії 7 скликання Лохвицької міської ради № 1 від 21.12.2017 р. 

затверджено новий Генеральний план міста Лохвиця (на взамін Генеральному 

плану 1991 р., що втратив чинність). 

Через рік 23 сесія VIІ скликання Полтавської обласної ради своїм рішенням 

№ 995 від 21.12.2018 р. схвалила Перспективний план формування територій 

громад Полтавської області в новій редакції [10]. Цим Перспективним планом у 

межах Лохвицького району передбачено створення 3 спроможних 

територіальних громад (рис. 5) – Лохвицької, Сенчанської та Токарівської. 

Лохвицька спроможна міська територіальна громада визначена у межах 

Лохвицької та Заводської міських рад і Васильківської, Безсалівської, 

Бербеницької, Білогорільської, Гирявоісковецької, Жабківської, Лучанської, 

Ригівської, Свиридівської, Харківецької, Яхниківської сільських рад. Сенчанська 

спроможна сільська територіальна громада визначена у межах Сенчанської, 

Вирішальненської, Ісковецької та Корсунівської сільських рад Лохвицького 

району і Шеківської сільської рада Лубенського району. Токарівська спроможна 

сільська територіальна громада визначена у межах Токарівської, Бодаквянської, 

Пісківської та Погарщинської сільських рад). 
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Рисунок 5 – Перспективний план формування територій громад Лохвицького 

району Полтавської області від 21.12.2018 р. (в редакції Полтавської обласної 

ради) [10] 

 

Адміністративним шляхом сформувати великі територіальні громади 

можна, але досвід реформування території громад в інших областях України 

показує, що громади, зазвичай, об’єднуються по 2–4. Виходячи з 

адміністративно-територіального устрою Лохвицького району (21 сільська 

(міська) ради), оптимальним у межах Лохвицького району можна вважати 

формування 6–7 об’єднаних територіальних громад. Основними критеріями при 

проектуванні мають бути компактність та рівновеликість площі території громад 

[11]. Проектування має ґрунтуватися на аналізі земельно-кадастрових даних [12]. 
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Проаналізовано вплив Біланівського кар’єру залізистих кварцитів на 

геологічне, повітряне та водне навколишні середовища. Визначено ризики 

експлуатації Біланівського кар’єру – геолого-гідрогеологічні, загально-

екологічні, сільськогосподарські, економічні та соціальні. 

 

Будівництво Біланівського кар’єру залізистих кварцитів (для розробки 

однойменного родовища) проводиться на підставі спеціального дозволу на 

користування надрами, виданого Біланівському гірничо-збагачувальному 

комбінату (ГЗК) за наказом Державної служби геології та надр України 

(Держгеонадра) № 630 від 19.12.2013 р. Цей дозвіл обмежує розкривні роботи та 

добування залізистих кварцитів ділянкою 989,8 га, термін його дії – до 20.12.2024 

р.  

Загальна ж площа відводу земельної ділянки під промислові та 

інфраструктурні об’єкти Біланівського ГЗК на перспективу (за проектом) 

становитиме 3359 га. Для цього Біланівському ГЗК необхідно оформити 



63 

 

гірничий відвід земель (ст. 17 Закону України «Про надра»). Надання гірничого 

відводу затримується – через неоднозначність оцінки навколишнього 

природного середовища за умови розробки Біланівського родовища залізистих 

кварцитів [1, 2] і претензії населення, пов’язані, перш за все, з необґрунтованістю 

визначення ширини санітарно-захисної зони Біланівського кар’єру [3] та станом 

підземних і поверхневих вод.  

Територія Біланівського родовища залізистих кварцитів розташована на 

землях Дмитрівської сільської ради міста Горішні Плавні та Новогалещинської 

селищної об’єднаної територіальної громади Козельщинського району 

Полтавської області. Рельєф території являє собою слабо розчленовану ерозійно-

акумулятивну рівнину з помірними підвищеннями й пониженнями. Загальний 

нахил земної поверхні – на південний захід, у напрямку русла р. Псла (4,5–5 км) 

(рис. 1). 

Максимальна глибина запроектованого кар’єру – 600 м (до максимальної 

глибини балансових запасів). Запроектована система розробки кар’єру – 

вибухово-розкривна з поступовим поглиблюванням, за зовнішнього 

розташування відвалів розкривних порід. 

Загалом розробка Біланівського родовища залізистих кварцитів може 

впливати на якість геологічного середовища, повітряного середовища, водного 

середовища, рельєфу місцевості, ґрунтів, рослинного та тваринного світу, 

населення.  

Вплив на геологічне середовище полягає у порушенні природної цілісності 

гірського масиву. Розробка родовища відкритим кар’єром призведе, з одного 

боку, до утворення на поверхні землі величезної ями, вдвічі більшої по площі та 

на глибину за Горішньо-Плавнівський кар’єр Полтавського ГЗК (рис.  2), а з 

іншого боку, до формування гороподібних відвалів пустої породи. 
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Рисунок 1 – Контури Біланівського кар’єру залізистих кварцитів (за [4]) 

 

Схили кар’єру та відвалів будуть ареною прогресування зовнішніх 

геологічних процесів – фізичного та хімічного вивітрювання, коразії, дефляції, 

ерозії, обвалів, осипів, зсувів тощо, тобто потенційних чинників пилоутворення. 

Потенційно в тілі родовища можуть бути виявлені породи із підвищеним 

природним вмістом радіонуклідів природного походження [4–8]. 
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Рисунок 2 – Вигляд Горішньо-Плавнівського кар’єру Полтавського ГЗК зверху, 

станом на липень 2013 р. (глибина – 300 м) [13] 

 

Повітряне середовище зазнає впливу пилу не тільки через дію зовнішніх 

геологічних процесів, а і в результаті проведення вибухових робіт у кар’єрі, 

складування розкривних порід у відвали, транспортування гірничого матеріалу, 

проведення інших будівельних робіт з розробки родовища. 

Водне середовище зазнає очікуваного впливу через зміну запасів води, 

зміну режиму їх руху, якості та рівня ґрунтових вод, водного режиму ґрунтів, 

винесення у ріки та водойми шкідливих речовин з надр Землі, а також 

безпосередньо від технологічного водопониження (відкачування води) та 

спорудження гідрозахисту кар’єру від підтоплення підземними водами.  

При розробці кар’єру будуть розкриті чотири горизонти підземних вод 

(алювіальний четвертинний, харківський, бучацький і тріщинних вод 

кристалічного фундаменту). Перші три характеризуються високою 

мінералізацією – 3…12 г/дм3. Перед зливом відкачуваних вод у глибокі 

горизонти чи в річкову мережу необхідним стане опріснення солоних кар’єрних 

вод. За прогнозами експертів кількість води кар’єрного водовідливу сягатиме 

1000 м3 за добу [9]. 
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Мінералізація підземних вод оточуючої кар’єр території у процесі 

розробки Біланівського родовища залізистих кварцитів, скоріше за все, буде 

підвищуватися.  

За деякими оцінками [10] ситуація із поверхневими та підземними водами 

є не втішною і на північно-східній околиці Біланівського кар’єру.  

Так, вода з колодязя у селища Нова Галещина (зона аерації) 

характеризується перевищенням нормативів для колодязів і копанок за 

показником мінералізації в 1,2 рази, за вмістом хлоридів – у 1,3 рази, а за вмістом 

іонів кальцію та магнію – у 1,5 та 2,8 рази відповідно. За фізико-хімічним 

складом ця вода відноситься до класу хлоридно-гідрокарбонатних кальцієво-

магнієвих солонуватих вод ІІІ типу, не рекомендується до питного призначення 

без попереднього очищення [10]. 

У пробах води з водоносного горизонту алювіальних четвертинних 

відкладів перевищені нормативи для колодязів і копанок за показниками 

мінералізації в 1,2–1,3 рази, за вмістом хлоридів – у 1,4–1,5 рази, а за вмістом 

іонів натрію – у 1,5–1,6 рази. Цей горизонт містить прісні води. Води горизонту 

відносяться до класу гідрокарбонатних натрієвих, гідрокабонатно-хлоридних 

натрієвих і хлоридних натрієвих І типу; не рекомендуються до питного 

призначення без попереднього очищення [10]. 

У пробах води з харківського водоносного горизонту перевищені 

нормативи для колодязів і копанок за показниками мінералізації в 4 рази, за 

вмістом хлоридів – у 9,5 рази, а за вмістом іонів натрію – у 6,8 рази. 

У пробах води з бучацького водоносного горизонту перевищені нормативи 

для колодязів і копанок за показниками мінералізації в 4,7–7,5 рази, за вмістом 

хлоридів – у 11,3–19,3 рази, а за вмістом іонів натрію – у 8–14 раз. 

Води з харківського та бучацького водоносних горизонтів містять 

відповідно помірно солонуваті та солонуваті води. Ці води відносяться до класу 

хлоридних натрієвих ІІІ типу, не рекомендуються до питного призначення та для 

поливу [10]. 
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Експлуатація Біланівського кар’єру пов’язана з геолого-

гідрогеологічними, загально-екологічними, сільськогосподарськими, 

економічними та соціальними проблемами, а тому логічно виділити відповідні 

групи ризиків експлуатації Біланівського кар’єру – геолого-гідрогеологічні, 

загально-екологічні, сільськогосподарські, економічні ризики та ризики 

місцевого населення. (Переважна більшість наведених нижче ризиків 

експлуатації Біланівського кар’єру згадуються у публікаціях [2, 4–6, 8–11]).  

1. Геолого-гідрогеологічні ризики експлуатації Біланівського кар’єру: 

‒ зміна геологічного та гідрогеологічного середовищ у результаті 

втручання людини; 

‒ порушення усталеної структури та гравітаційної рівноваги гірського 

масиву; 

‒ провокування нових і посилення діючих зовнішніх геологічних процесів 

(зміною рельєфу місцевості та режиму підземних вод); 

‒ пониження рівня підземних вод, формування великої депресійної 

воронки довкола кар’єру; 

‒ небезпека руйнування цілісності проявів уранових руд, розташованих 

поза межами Біланівського кар’єру (через вібрацію гірського масиву від 

вибухів чи внаслідок вимивання підземними водами). 

2. Загально-екологічні ризики експлуатації Біланівського кар’єру: 

‒ зниження рекреаційного потенціалу території; 

‒ деградація ландшафтів; 

‒ мікрокліматичні зміни; 

‒ забруднення повітря пилом, можливо, викидами токсичних газів; 

‒ забруднення водного середовища (поверхневого та підземного); 

‒ шумове забруднення; 

‒ радіаційне забруднення місцевості; 

‒ небезпека техногенної катастрофи через наявність ставка-відстійника 

нафтопереробного заводу АТ «Укртатнафта» у західному борту 

Біланівського кар’єру. 
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3. Сільськогосподарські ризики експлуатації Біланівського кар’єру: 

‒ зниження агровиробничого потенціалу території (внаслідок вилучення з 

обороту сільськогосподарських земель і втрат родючого ґрунту в 

районі); 

‒ зниження врожайності оброблюваних культурних площ, які 

прилягатимуть до гірничого відводу (через погіршення гідрологічного 

режиму ґрунтів). 

4. Економічні ризики експлуатації Біланівського кар’єру: 

‒ ліквідація населених пунктів; 

‒ витрати на викуп земельних ділянок, будинків, споруд, переселення 

мешканців населених пунктів, запланованих під ліквідацію; 

‒ перевлаштування інфраструктури території, у першу чергу – дорожньо-

транспортної; 

‒ витрати на ліквідацію ставка-відстійника нафтопереробного заводу АТ 

«Укртатнафта»; 

‒ забезпечення місцевого населення привозною питною водою; 

‒ промислово-економічні ризики протягом перших 5–9 років експлуатації 

кар’єру (періоду окупності інвестицій); 

‒ значні додаткові витрати на моніторинг, системи водоочистки, боротьбу 

з пилом, рекультивацію тощо. 

5. Ризики місцевого населення у результаті експлуатації Біланівського 

кар’єру: 

‒ зміна звичного укладу життя відселених мешканців, психологічні стреси 

від цього; 

‒ шум при вибухах і роботі гірничої техніки; 

‒ вібрація ґрунту та гірського масиву; 

‒ збільшення дрібнодисперсного пилу в повітрі; 

‒ погіршення прозорості атмосфери; 

‒ погіршення якості поверхневих і підземних вод; 



69 

 

‒ радіаційні ризики, пов’язані з наявністю природних радіоактивних 

об’єктів у районі будівництва Біланівського ГЗК. 

Висновки 

1. Оцінка природного середовища в районі будівництва Біланівського ГЗК 

має дати відповідь на всі групи ризиків експлуатації Біланівського кар’єру – 

геолого-гідрогеологічні, загально-екологічні, сільськогосподарські, економічні 

ризики та ризики місцевого населення. Ступінь цих ризиків залежить від 

контурних меж кар’єру. 

2. За показниками мінералізації та вмістом окремих аніонів і катіонів 

поверхневі води та підземні води палеоген-четвертинних відкладів району 

дослідження не можуть бути придатними для питного водопостачання 

(перевищують норматив вмісту солей – 1 г/л [10]). Тому, незалежно від 

майбутньої розробки Біланівського родовища, в регіоні необхідно вирішувати 

проблему водопостачання якісної води, включаючи селище Нова Галещина. 

3. Для населення міст Кременчук і Горішні Плавні, відстань до яких 

складає відповідно 25 і 20 км, утворення пилу під час розробки Біланівського 

кар’єру можливо й не спричинить суттєвої загрози. Проте оцінювання цього 

ризику однозначно необхідне для мешканців населених пунктів Нова Галещина 

та Солониця, а також для персоналу Біланівського ГЗК. 

4. Прогресивною технологією ведення гірничих робіт, що обмежить 

створення відвалів породи та забруднення навколишнього середовища, може 

бути підземна розробка родовища із закладанням виробленого простору пустою 

породою. 
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ПРОЕКТ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАД ЛОХВИЦЬКОГО 

РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПРИНЦИПОМ 

ВИРІВНЮВАННЯ ПЛОЩ 

 

Лашко С. П., к.геол.н., доцент  

Чирва О. О., інженер із землеустрою та кадастру 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Запропоновано варіант об’єднання території громад Лохвицького району 

Полтавської області з можливістю вирівнювання площі громад, підвищення 

компактності територій і вирівнювання частки лісовкритих площ. 

 

Лохвицький район розташований у північній частині Полтавської області, 

у межах лісостепової зони України. Площа району становить 1303 км2, з яких 

15 % земель належить населеним пунктам. Сільськогосподарські землі 

складають 78,6 % території району, ліси та інші лісовкриті площі – 10,4 %, 

забудовані землі – 4,9 % , відкриті заболочені землі та відкриті землі без 

рослинного покриву – 4,8 %, землі під водою – 1,3 %. 

 Територія Лохвицького району відносно компактна, дещо видовжена на 

північний захід. У той же час показники площі сільських рад і компактність їх 

території суттєво відрізняються. Коливання площ сільських рад – від 2829 га 

(Бербеницька сільська рада) до 12070 га (Гирявоісковецька сільська рада). 

Коливання коефіцієнтів компактності території сільських рад (відношення 

видовження території до її середньої ширини) – від 1,1 (Ісковецька та Лучанська 

сільські ради) до 3,2 (Свиридівська та Харківецька сільські ради). 

Нерівномірною є також лісистість сільських рад (рис. 1) – від 4,0 % 

(Вирішальненська сільська рада) до 22,3 % (Свиридівська сільська рада). 
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Рисуно 1 – Картограма лісистості Лохвицького району 

 

За принципами рівновеликості площі об’єднаних територіальних громад 

[1–2] і подібності частки лісовкритих площ у Лохвицькому районі можна було б 

запроектувати 6 об’єднаних територіальних громад (рис. 2):  

1) Лохвицьку громаду – у складі Лохвицької міської, Ісковецької, 

Ригівської та Харківецької сільських рад;  

2) Заводську громаду – у складі Заводської міської, Гирявоісковецької, 

Погарщинської та Токарівської сільських рад; 

3) Безсалівську громаду – у складі Безсалівської, Бербеницької, 

Жабківської, Яхниківської сільських рад; 

4) Бодаквянську громаду – у складі Бодаквянської, Васильківської та 

Пісківської сільських рад; 

5) Свиридівську громаду – у складі Свиридівської, Білогорільської, 

Лучанської сільських рад; 
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6) Сенчанську громаду – у складі Сенчанської, Вирішальненської та 

Корсунівської сільських рад. 

 

Рисунок 2 – Запроектована схема формування територій громад  

Лохвицького району  

 

Параметричні показники запроектованих територіальних громад 

Лохвицького району наведені в табл. 1, а особливості структури їх земельного 

фонду – на рис. 3–6. Соціальні показники запроектованих територіальних громад 

Лохвицького району відображає табл. 2. 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Таблиця 1 – Порівняння параметрів запроектованих територіальних 

громад Лохвицького району  

Назва  

територіальної 

громади 

Площа 
Видовження, 

км 

Середня 

ширина, 

км 

Коефіцієнт 

компактності га % 

Лохвицька  22622,93 17,3 45,2 32,5 1,4 

Заводська  24598,37 18,8 34,9 41,2 1,3 

Безсалівська  23077,62 17,7 48,0 36,7 1,3 

Бодаквянська  22326,25 17,1 39,6  33,4 1,2 

Свиридівська  16657,44 12,9 38,7 31,1 1,2 

Сенчанська  21064,39 16,2 37,9 37,3 1,0 

Загальна 

територія 

району 

130347,0 100,0   від 1,0 до 1,4 

 

Таблиця 2 – Порівняння соціальних показників запроектованих 

територіальних громад Лохвицького району 

№ 

з/п 

Назва 

територіальних 

громад 

Школи 
Заклади 

дошкільної 

освіти 

Лікарні, 

поліклініки 

Амбулаторії, 

ФАПи 

Заклади 

культури 
І-

ІІІ 

ст. 

І-

ІІ 

ст. 

1 Лохвицька  4 2 3 3 5 8 

2 Заводська  5 2 5 2 7 8 

3 Безсалівська  2 2 2 - 6 7 

4 Бодаквянська  2 1 3 1 7 8 

5 Свиридівська  2 1 2 - 9 7 

6 Сенчанська  3 - 4 2 7 9 
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Рисунок 3 – Частка сільськогосподарських земель у структурі земельного 

фонду запроектованих територіальних громад Лохвицького району, %: 

1–Лохвицька, 2 – Заводська, 3 – Безсалівська, 4 – Бодаквянська, 5 – Свиридівська, 

6 – Сенчанська громади. 

 

Рисунок 4 – Частка лісів та інших лісовкритих площ у структурі земель 

запроектованих територіальних громад Лохвицького району, %. 
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Умовні позначення див. на рис. 3. 

 

Риснок 5 – Частка відкритих заболочених земель запроектованих 

територіальних громад Лохвицького району, %.  

Умовні позначення див. на рис. 3. 

 
 

  
Рисунок 6 – Частка сільськогосподарських угідь у структурі 

сільськогосподарських земель запроектованих територіальних громад 

Лохвицького району, %.  

Умовні позначення див. на рис. 3. 

 

Площі запроектованих територіальних громад Лохвицького району є 

досить рівновеликими (табл. 1), за виключенням території Свиридівської 
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громади. Менша площа Свиридівської територіальної громади компенсується 

наявністю на її території нафтогазовидобувних свердловин НГВУ 

«Полтаванафтогаз» і ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» 

(Свиридівське газоконденсатне родовище). Зазначимо, що бюджет об’єднаних 

територіальних громад формується переважно за рахунок податку на доходи 

фізичних осіб, рентної плати за землю та рентної плати за використання надр. З 

2018 року в місцеві бюджети передається 5 % рентної плати за видобуток 

вуглеводнів (2 % – в обласний бюджет, а 3 % – в об’єднану громаду). 
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УДК 332.38 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ 

В УКРАЇНІ 

Литвиненко І. В., старший викладщач  

Київський національний університет будівництва і архітектури 

 

В статті досліджено особливості державної реєстрації земельних 

сервітутів згідно земельного законодавства. Виявлено проблеми, які виникають 

при внесенні відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту до Державного земельного кадастру. 
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Виклад основного матеріалу. Земельним законодавством встановлені 

вимоги щодо державної реєстрації права земельного сервітуту. Так, зокрема, 

Земельним кодексом України [1] у статті 100 визначено, що земельний сервітут 

підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для державної 

реєстрації прав на нерухоме майно. Про це також йдеться у Законі України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст 4): 

право користування (сервітут) підлягає державній реєстрації як речове право, що 

є похідним від права власності [3]. Реєстрація права земельного сервітуту 

відбувається шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно [3] лише після внесення відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту до Державного 

земельного кадастру на підставі технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту [2]. Відомості про сервітут, які поширюються на частини земельних 

ділянок, вносяться до Державного земельного кадастру до здійснення державної 

реєстрації цих прав. Але якщо протягом року з дня внесення цих відомостей 

право сервітуту не було зареєстровано, відомості про таку частину земельної 

ділянки в автоматизованому порядку виключаються з Поземельної книги [2]. 

Виходячи з цього, зареєстроване право земельного сервітуту пов’язане лише з 

земельною ділянкою, яка цим правом обтяжена, і не пов’язане з ділянкою, на 

користь якої воно встановлено. Однак, при формуванні земельних ділянок для 

житлової забудови, що не мають виходу до доріг, було б доцільно проводити 

формування  та реєстрацію сервітутів одночасно з земельною ділянкою, на 

користь якої право земельного сервітуту було встановлене, оскільки наявність 

під’їзду до ділянки є суттєвою умовою формування. Крім того, виходячи з 

положень законодавства, земельний сервітут не може бути встановлений, якщо 

не сформована земельна ділянка, на користь якої він встановлюється. 

Внесення даних щодо частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право сервітуту  проводиться згідно Порядку ведення Державного земельного 

кадастру [4], в додатку 6 [5] до якого наведено Перелік обмежень щодо 
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використання земельних ділянок. Земельні сервітути в Переліку мають коди 

07.01 – 07.10. Але види земельних сервітутів згідно [1] не відповідають видам 

обмежень по кодам 07.01 – 07.10. Такі зміни були внесені в ЗКУ в 2015 [7] та 

2018 [8, 9] роках, але відповідні зміни в [4] внесені не були. Можна припустити, 

що відомості про частини земельних ділянок, на які поширюється нові види 

сервітутів  вносяться в Державний земельний кадастр під кодом обмежень «07.10 

- інші». 

На практиці досить розповсюдженими є ситуації, коли виникає потреба 

встановити земельний сервітут при реєстрації земельних ділянок для 

прокладання та експлуатації лінійних об’єктів інженерних комунікацій великої 

протяжності, що проходять по землях державної та комунальної форм власності. 

До них відносяться лінії електропередач високої напруги, меліоративні системи, 

різного виду інженерні комунікації, об’єкти трубопровідного транспорту, нафто 

і газопроводи, телекомунікаційні системи тощо. В більшості випадків земельні 

ділянки державної та комунальної власності не є сформованими, їх межи на 

визначені та не присвоєний кадастровий номер. Законодавством [4] у статті 28 

визначена можливість реєстрації земельних сервітутів у таких випадках. Однак 

при практичній реалізації такої можливості виникають значні складності. 

Висновки. Було проаналізовано особливості проведення державної 

реєстрації земельних сервітутів згідно земельного законодавства, виявлено деякі 

його недоліки та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. 
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УДК 631.11 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ АГРОФОРМУВАНЬ 

 

Хохлов О. Г., к.т.н., доцент  

Горжій А. А., магістр з геодезії та землеустрою 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

 Проведено аналіз сучасних проблем землеустрою агроформувань 

сільськогосподарських підприємств. 

 

Земельна реформа є складною частиною економічної реформи 

здійснюваної в Україні у зв’язку з переходом економіки держави до ринкових 

відносин, і стала одною з основних ланок формування й розвитку аграрної 

політики на сучасному етапі. Вона передбачає повний і корінний перегляд 

земельних відносин і створення таких, які будуть акумулювати виробничі сили 

й сприяти підвищенню ефективності й раціонального використання землі і її 

охороні. Сутність земельної реформи полягає в створенні різних форм власності 

й господарювання, які повинні прийти на зміну монопольної державної. 

Проекти землеустрою агроформувань останнім часом майже не 

розробляються, домінує безсистемне, часом виснажувальне використання 

земель, що негативно впливає на загальну ефективність сільськогосподарського 

виробництва і стан використання земельних ресурсів.  

Розглядаючи проект землеустрою як сукупність нормативно-правових, 

економічних, технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання 

та охорони земель, які передбачається здійснити протягом 5-10 і більше років, 

слід забезпечити всебічне обґрунтування зазначених заходів. Створення умов 

сталого розвитку потребує вирішення низки екологічних, економічних та 

правових проблем: забезпечення науково обґрунтованого складу угідь, у тому 



83 

 

числі сільськогосподарських, зниження надмірного антропогенного 

навантаження на земельні ресурси тощо. Проекти організації території 

адміністративно-територіальних одиниць необхідно розробляти з урахуванням 

контурно-меліоративної організації території, поступового вилучення з 

інтенсивного обробітку малопродуктивних, техногенно-забруднених, 

еродованих та ерозійне небезпечних земель. Це дасть можливість оптимізувати, 

у визначених параметрах, функціональні властивості земель, регламентувати 

використання сільськогосподарських угідь, схилових, ерозійно небезпечних 

територій. 

Разом з тим виникають складні питання трансформації орендованих на 

короткий термін земель при їх поліпшенні, проектуванні протиерозійних заходів 

тощо. При зміні використання угідь, наданих в оренду, не виникає проблем. 

Якщо ж орендовані землі є деградованими, малопродуктивними, використання 

їх є господарське недоцільним, передбачити консервацію, особливо шляхом 

заліснення, дуже складно. Без економічного стимулювання з боку держави таку 

трансформацію здійснити неможливо. Крім того, можуть виникнути проблеми 

правового врегулювання цих питань. 

На сучасному етапі особливої актуальності набувають питання 

використання земельних ресурсів, підвищення ефективності їх використання, 

відтворення продуктивного потенціалу сільськогосподарських земель, 

максимального задоволення економічних інтересів землевласників і 

землекористувачів, найбільш повного й ефективного використання виробничого 

потенціалу земель, при суворому дотриманні особливих режимів і умов 

використання земельних ресурсів. Однак ці передумови не реалізуються 

автоматично. Для їх ефективного впровадження потрібні теоретико-

методологічні положення, науково-обґрунтовані рекомендації і відповідний 

механізм реалізації щодо використання. 

Переважно екстенсивний напрям у використанні земельних ресурсів, 

величезна частка землі в інтенсивному обробітку з високим відсотком просапних 

культур, безплатність земель для всіх землекористувачів, відсутність надійного 
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господаря і дбайливого власника землі призвели до гострої еколого-економічної 

кризи в землекористуванні району. Невиправдане розорювання земель завдає 

природі та суспільству величезної шкоди – деградуються і еродуються 

чорноземи, забруднюються продуктами змиву водойми і ріки, знижується якість 

продукції. Співвідношення площі орних земель до площі всіх 

сільськогосподарських угідь досить високе. Сільськогосподарські угіддя 

продовжують вилучатися для інших потреб, в районі високий рівень деградації 

земель, деградація земель означає зниження чи втрату біологічної і економічної 

продуктивності і складної структури орних земель, що зволожуються дощем, 

зрошуваних орних земель чи пасовищ, лісів і лісистих ділянок у посушливих, 

напівзасушливих районах у результаті землекористування чи дії одного чи 

кількох процесів, у тому числі пов’язаних з діяльністю людини і структурами 

розселення, таких, як: вітрова чи водна ерозія ґрунтів; погіршення фізичних, 

хімічних і біологічних чи економічних властивостей ґрунтів; та довготермінова 

втрата природного рослинного покриву. Подальша деградація потенціалу 

земельних ресурсів у сільському господарстві району може мати катастрофічні 

наслідки. 

Таким чином, дослідження структури використання земельних угідь 

адміністративно-територіальних одиниць і планування на майбутнє є досить 

актуальною задачею. 

Література 
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ОСОБЛИВОСТІ МІСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Проведено порівняльний аналіз структури земель малих міст Полтавської 

області на основі створених діаграм груп земель. Встановлено закономірності 

розподілу земельних ділянок наявних територій між землевласниками та 

землекористувачами. Порівняно отримані показники структури земель малих 

міст з усередненими показниками по області й Україні. 

 

Земельні ресурси міста є ресурсом багатофункціонального використання, 

виступаючи фактором, що забезпечує взаємозв'язок усіх процесів, які 

відбуваються в місті [1]. Наразі міста зосереджують на своїй території велику 

частину населення країни і, отже, в них концентрується економічний, 

фінансовий і трудовий потенціал, чим визначається складність механізму 

управління містом. В свою чергу, створення на території міста ефективної 

системи землекористування може забезпечити комплексне вирішення 

екологічних, економічних і соціально-політичних проблем, тісно переплетених 

між собою [2]. 

Отже, структура земель населених пунктів вимагає детального вивчення й 

аналізу з метою створення умов для найбільш повного задоволення потреб 

населення, яке там проживає. Тому метою роботи є проведення порівняльного 

аналізу структури земель окремих міст Полтавської області обласного та 

районного підпорядкування для виявлення її особливостей, встановлення 

закономірностей щодо розподілу земельних ділянок наявних територій за 

групами земель і порівняння її з показниками обласного рівня. 

Інформаційною базою слугувала статистична звітність за 2016 рік щодо 

землекористувачів і груп угідь на території досліджуваних міст та планово-

картографічні матеріали на територію населених пунктів. 
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Існує ряд визначень поняття «місто» в загальногеографічному розумінні. 

Згідно [3] місто – це великий населений пункт, який виконує промислові, 

організаційно-господарські, адміністративні, культурні, транспортні та інші (але 

не сільськогосподарські) функції; відповідно більша частина його населення 

зайнята поза сільським господарством.  

Класифікація міських населених пунктів для містобудівних цілей 

проводиться за чисельністю населення, їх народногосподарським та 

адміністративно-політичним значенням. Відповідно до державних будівельних 

нормам, всі поселення України поділяють на групи: найкрупніші, крупні, великі, 

середні, малі 

Особливе місце в міському розселенні Полтавської області посідають малі 

міста як найчисельніша група міст, у яких проживає 263,4 тис. осіб (29,1 % 

міських жителів). За станом на 01.12. 2017 р. в області нараховується 13 малих 

міст, значна частина їх одночасно є адміністративними центрами районів, які 

відіграють важливу роль у формуванні поселенської мережі, розвитку і 

розміщенні продуктивних сил регіону. За даними Головного управління 

статистики у Полтавській області кількість міського населення [4] становить 

904,9 тис. чоловік або 61,3 % загальної чисельності населення області. До складу 

Полтавської області входять 15 міст, з яких 6 обласного підпорядкування та 9 

районного підпорядкування. До категорії міст районного значення віднесено 9 

міст з кількістю населення менше 50 тисяч осіб, які не мають статусу міст 

обласного значення.  

У роботі вибір міст здійснювали за адміністративним підпорядкуванням та 

кількістю населення в діапазоні від 9000 до 50000 осіб.  

Це міста обласного підпорядкування – Гадяч, Лубни і Миргород, 

районного підпорядкування – Глобине, Зіньків, Лохвиця, Хорол.  

Досліджувані міста об’єднані в три групи: міста з населенням до 10 тис. 

осіб, від 10 до 30 тис. осіб та від 30 до 50 тис. осіб, перелік яких наведено в 

таблиці 1. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Всі зазначені міста є районними центрами. Крім того міста Лохвиця, 

Лубни, Миргород занесені до Списку історичних міст України. А Миргород є 

курортним містом. 

Досліджувані міста володіють значними земельними ресурсами, частина 

яких зайнята під забудовою, разом з тим малими площами земель під зеленими 

насадженнями загального користування. 

Таблиця 1 – Досліджувані міста Полтавської області 

Малі міста/ площа 

міст, км2 

Чисельність наявного населення малих міст 

Кількість осіб Частка у чисельності 

населення області, % 

Густота населення в 

місті, осіб/км2 

Міста з населенням до 10 тис. осіб 

Глобине/ 

22,327 

9820 0,68 439,83 

Зіньків/ 

16,752 

9781 0,68 583,87 

Міста з населенням від 10 до 30 тис. осіб 

Гадяч/ 

13,530 

23 989 1,67 1773,02 

Лохвиця/ 

14,927 

11798 0,82 790,38 

Хорол/ 

13,951 

13 265 0,92 950,83 

Міста з населенням від 30 до 50 тис. осіб 

Лубни/ 

30,550 

45786 3,18 1498,72 

Миргород/ 

28,590 

40603 2,82 1420,18 

Полтавська область/ 

28750,000 

1439000  50,05 

Україна/ 

603 628,000 

42 444 919  70,32 

 

Наведені дані свідчать про важливість вивчення проблеми структури 

земель таких населених пунктів, як міста. Це забезпечить інформацією органи 

державної та місцевого самоврядування, а також кожного громадянина з метою 

регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони 

земель, визначення розміру плати за землю, цінності земель у складі природних 

ресурсів тощо. 

У роботі порівняльний аналіз структури земель семи міст Полтавської 

області виконувався в такій послідовності: 
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1) вивчення структури земель окремо кожного міста; 

2) створення діаграм для отримання інформації про наявність земель та 

візуального зображення відсоткового співвідношення різновидів земель в певній 

групі (рис. 1, 2); 

3) вивчення та аналіз структури земель для встановлення закономірностей 

щодо розподілу земельних ділянок наявних територій між землевласниками та 

землекористувачами; 

4) порівняння отриманих показників щодо структури внутрішнього 

розподілу земель в містах з показниками по області і Україні. 

 

Рисунок 1 – Розподіл земельних ресурсів малих міст за групами земель 
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Рисунок 2 – Структура сільськогосподарських угідь малих міст 

 

У більшості міст структура земель складається з 6 груп угідь, крім м. Гадяч, 

де 4 груп угідь і м. Хорол, де їх 5. Червоним кольором показані найбільші частки 

угідь від загальної площі міст, синім – найменші.  

Наприклад, найбільша частка сільськогосподарських земель виявлена у м. 

Лохвиця, забудованих земель – у м. Хорол, лісів та інших лісо вкритих площ – у 

м. Гадяч, відкритих заболочених земель та земель під водою – у м. Глобине. 

Частка забудованих земель  в містах знаходиться в межах від 28 до 67 %, 

що значно більше середнього показника по області. З них під житловою 

забудовою від 3 до майже 25 %; землі промисловості займають 1,01 – 7,98 %. 

Частка земель, що використовуються для відпочинку, становить 6,25 – 26,86 %, 

у м. Хорол ці землі займають площу як землі під житловою забудовою у м. Гадяч. 

Найбільша частка земель громадського призначення у м. Зіньків – 76 %, 

земель промисловості у м. Миргород – 14 %, земель під відкритими розробками 

0,19 % та земель транспорту – 8 % розташовані у м. Лубни. 

Території лісів займають незначну частку – від 1,12 % (м. Миргород) до 

15,64 % (м. Гадяч). Під водами знаходиться від 0,98 % (м. Зіньків) до 7,97 % (м. 
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Глобине). Відкриті заболочені землі представлені не у всіх містах , найбільше їх 

у м. Глобине – 8,76 %  

Відкриті землі без рослинного покриву мають дуже незначну кількість, а у 

деяких містах взагалі не обліковуються. 

Найбільшими землевласниками і землекористувачами земель є громадяни, 

про що свідчать дані по м. Лохвиця. Це – 59,85 %, також велика кількість земель 

знаходиться у запасі – 32 %. Це стосується і міста Миргород. В запасі приблизно 

третина земельного фонду.(29,89 %). 

Забудовані землі є найбільшою групою угідь, на яку в межах 

досліджуваних міст припадає від 28,47 % (м. Лохвиця) до 67,22 % (м. Хорол). 

Другою за розміром групою земель є сільськогосподарські землі від 21,56 % (м. 

Хорол) до 58,52 % (м. Лохвиця). Території лісів займають частку від 1,12 % (м. 

Миргород) до 15,64 % (м. Гадяч). Під водами знаходиться від 0,98 % (м. Зіньків) 

до 7,97 % (м. Глобине). Відкриті заболочені землі займають від 0 % (м. Гадяч) до 

8,76 % (м. Глобине). Частка відкритих земель без рослинного покриву або з 

незначним рослинним покривом становить 0 % (м. Хорол) до 1,32 % (м. 

Миргород). 

Не зважаючи на те, що рекреація сьогодні є однією з високоприбуткових 

галузей економіки, що динамічно розвивається та є одним з найважливіших 

факторів соціально-культурного розвитку територій, серед досліджуваних міст 

частка земель рекреаційного призначення від площі міст має низьке значення. 

Найвищою вона є в м. Миргород (4,58 %), в м. Хорол дана категорія земель не 

сформована. В інших містах цей показник в межах 0,07-0,33 %. 

Середні показники частки груп угідь за досліджуваними містами такі: 

сільськогосподарські землі – 39,49 %, ліси та інші лісо вкриті площі – 6,58 %, 

забудовані землі – 46,80 %, відкриті заболочені землі – 2,99 %, відкриті землі без 

рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 1,19 %, води  – 3,68 

%. Близько до цих показників знаходяться земельні ресурси м. Лубни. 

Відповідно до «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України», затверджених наказом № 105 від 10.04.2006 р. Міністерства 
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будівництва, архітектури та ЖКГ України, площа озеленених загальноміських 

територій загального користування в містах з населенням до 20 тис. чол. повинна 

становити 11 м2/чол., в містах з населенням до 50 тис. чол. повинна становити 9 

м2/чол. В досліджуваних містах площа зелених насаджень є недостатньою, 

найбільша їх площа знаходиться в м. Хорол (13, 63 % від земель, які 

використовуються для відпочинку), де створено Хорольський ботанічний сад, в 

містах Глобине і Зіньків дана підгрупа земель не обліковується. 

Також було проаналізовано території міст за кількістю землевласників на 

1 га земель. Цей показник дозволив визначити рівень конкуренції на ринку землі 

в містах (табл. 2).  

Отже, показник кількості землевласників та землекористувачів на 1 га 

земель має найбільше значення в м. Лубни (5,99), а найменше – в м. Зіньків (2,18). 

Він вище ніж середнє значення на національному рівні (0,3-1,5). 

Розподіл міст з найбільшою та найменшою кількістю землевласників на 

1000 населення показує, яку частку місцевого населення питання якості 

земельних відносин стосується безпосередньо. Значення отриманого показника 

наведені в таблиці 3. 

Таблиця 2 – Міста з найбільшою та найменшою кількістю землевласників 

на 1 га земель 

Найбільша кількість землевласників 

та землекористувачів на 1 га земель 

Найменша кількість землевласників 

та землекористувачів на 1 га земель 

Міста з населенням до 10 тис. осіб 

Глобине – 3,44 Зіньків – 2,18 

Міста з населенням від 10 до 30 тис. осіб 

Лохвиця – 5,98 

Гадяч – 5,86 (місто обласного 

підпорядкування) 

Хорол – 4,59 

Міста з населенням від 30 до 50 тис. осіб 

Лубни – 5,99 (місто обласного 

підпорядкування) 

Миргород – 4,98 (місто обласного 

підпорядкування) 
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Як видно з таблиці, найбільша кількість землевласників та 

землекористувачів на 1000 населення виявлена в м. Глобине (781,26), а 

найменша – в м. Гадяч (330,65). Цей показник вище від середнього значення на 

національному рівні (1,74-94,0). 

Відомості про міста з найвищою і найменшою частками земель приватної, 

комунальною та державною формами власності занесені до таблиці 4. Найвища 

частка земель державної та приватної форм власності серед досліджуваних 

населених пунктів притаманна земельним ресурсам м.  Лохвиця (55,81 % і 43,92 

% відповідно). Комунальної форми власності – в м. Миргород (0,33 %). 

Таблиця 3 – Міста з найбільшою та найменшою кількістю землевласників 

на 1000 населення 

Найбільша кількість землевласників  Найменша кількість землевласників 

 

Міста з населенням до 10 тис. осіб 

Глобине – 781,26 Зіньків – 372,66 

Міста з населенням від 10 до 30 тис. осіб 

Лохвиця – 757,08 

 

Гадяч – 330,65 (місто обласного 

підпорядкування) 

Хорол – 482,77 

Міста з населенням від 30 до 50 тис. осіб 

Лубни – 399,92 (місто обласного 

підпорядкування) 

Миргород – 351,06 (місто обласного 

підпорядкування) 

 

Таблиця 4 – Міста з найвищою і найменшою частками земель приватної, 

комунальною та державною формами власності 

Форма власності Найвища частка Найменша частка 

Державна 

(національний рівень 

80,7 %) 

Лохвиця – 55,81 % Хорол – 41,54 % 

Приватна (національний 

рівень 18,8 %) 

Лохвиця – 43,92 % Зіньків – 22,43 % 

Комунальна 

(національний рівень  

0,2 %) 

Миргород – 0,33 % Лохвиця – 0,27 % 
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Всі міста належать до територій з сприятливими природними, 

екологічними умовами, з історико-культурними, природоохоронними 

об’єктами, які є базою для розвитку рекреаційного комплексу. 

Щодо земель промисловості, то оскільки вони нерозривно пов’язані із 

екосистемою і не можуть бути ізольованими від використання поряд з іншими 

категоріями земель, необхідно створити специфічний механізм їх використання 

і охорони, а також методи управління ними. 

Отже, регулювання міського землекористування повинне здійснюватися 

відповідно до встановленого правового режиму використання земель, в тому 

числі й особливо охоронюваних територій, захисту земель від дії природних і 

антропогенних факторів, а також вимог щодо збереження культурної спадщини 

та природного ландшафту територій міст. 
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УДК 528.34 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ 

ПОЛЮСНИМ МЕТОДОМ  

 

Щербак Ю. В., викладач, Крячок С. Д., к.т.н., доцент, Мамонтова Л. С., 

старший викладач 

Чернігівський національний технологічний університет 

 

Аналітичний спосіб визначення площ земельних ділянок передбачає 

використання в розрахунках координат їх вершин. Для обчислення площі 

довільної фігури, слід проводити додаткові розрахунки, що не завжди 

виправдано. Можливість розрахувати площу багатокутника складної 

конфігурації за виміряною стороною і кутами виникає при застосуванні 

полюсного методу, який містить в собі ознаки полігонометрії, тріангуляції та 

способу засічок. 

 

Постановка проблеми. Визначення площ земельних ділянок аналітичним 

способом передбачає використання в розрахунках координат їх вершин. Якщо 

необхідно визначити площі за результатами лінійно-кутових вимірів, то це 

виконується переважно для елементарних фігур. Для підрахунку площі фігури 

довільної фігури, заданої на місцевості, достатньо розбити її на трикутники, 

визначити площі трикутників і ці площі додати. Проте такий спосіб обчислення 

потребує додаткових розрахунків, що не завжди виправдано.  

Вибір методу геодезичної зйомки залежить від умов місцевості. В умовах 

важкодоступної території доцільно застосовувати полюсний метод для 

визначення площ земельних ділянок, що базується на математично строгих 

розрахунках, дозволяє підвищити ефективність та точність визначення площ 

земельних ділянок з метою оподаткування.  

Існує можливість розрахувати площу багатокутника складної конфігурації 

за виміряною стороною і кутами застосовуючи полюсний методу, який містить 

в собі ознаки полігонометрії, тріангуляції та способу засічок. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інструкцією з топографічного 

знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 визначено вимоги щодо 

створення знімального обґрунтування як оптичними теодолітами і стрічками, так 

і електронними тахеометрами, що є фундаментальною основою здійснення 

геодезичної діяльності, зокрема визначення та оцінювання точності площ 

земельних ділянок. В інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками встановлено 

значення середньоквадратичних похибок місцезнаходження межового знака 

відносно найближчих пунктів державної геодезичної мережі, геодезичних мереж 

згущення, міських геодезичних мереж. Питання побудови планових знімальних 

геодезичних мереж висвітлено в підручнику [5]. Обґрунтування точності і 

параметрів кадастрової зйомки земельних ділянок урбанізованих територій 

викладено в [3]. Про обґрунтування параметрів теодолітних ходів під час 

виконання кадастрових зйомок зазначається в [6]. 

Виклад основного матеріалу. Суть полюсного методу запропоновано 

Романчуком С.В., його застосування забезпечує відмову від вимірювання всіх 

відстаней між точками мережі та обчислення їх за теоремою синусів (рис.1).  

A1 A2
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а

В1

В2

В
3

Вn

b

N

1

2

3

4
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Рисунок 1 – Схема полюсної мережі 
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Центром мережі є полюс P. В мережі вимірюють  базиси a і b, а також кути 

A1, B1, A2, B2, …, An, Bn і γ. Якщо в мережі відомі координати одного пункту і 

дирекційний кут одного напрямку, то можна визначити координати всіх пунктів 

в мережі. Для цього необхідно на початку за теоремою синусів обчислити 

довжини сторін трикутників і визначити дирекційні кути сторін ходової лінії Р-

1-2-3...-N-P мережі. Координати точок мережі розраховують за ходовою лінією, 

як в замкнутому теодолітному ході, або за формулами Юнга.  

Для побудови планової геодезичної мережі полюсним методом з точністю 

теодолітних ходів, необхідно на місцевості вибрати або закріпити полюс Р (хрест 

церкви, блискавковідвід заводської труби, телевізійна (радіо) антена, опора ЛЕП 

та ін.), але віддаль від точок ходової лінії до полюса не має перевищувати 2 км. 

За відсутності на місцевості споруди, яку можна було б прийняти за полюс 

мережі, в зручному місці закріплюються віху висотою 2-6 м. Після цього 

закріплюють пункти за ходовою лінією мережі так, щоб була видимість на задню 

передню точки ходу і полюс та щоб кути в точках ходової лінії приблизно не 

перевищували 150 ̊ і не були меншими 30̊.  Полюсну мережу можливо 

використовувати на площинних і витягнутих територіях, тому схема мережі 

може мати будь-які види і побудова залежить від умов місцевості. Полюсний 

метод об'єднує переваги існуючих методів і виключає їх недоліки, тому цей 

метод є прогресивним. 

За виправленими кутами полюсної мережі та відомими базисами в 

трикутнику обчислюють сторони за теоремою синусів і дирекційні кути ходової 

лінії. 

В сучасних умовах господарювання громадяни мають у власності та 

користуванні невеликі за розміром земельні ділянки. Для приклада визначимо 

площу земельної ділянки у формі дев’ятикутника (рис. 2) та зведемо результати 

обчислень в табл. 1. Сучасні електронні тахеометри дозволяють вимірювати 

відстані з середніми квадратичними помилками вимірювання відстаней, що 

рідко перевищують 5 мм, а для кутів – 7". 
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Рисунок 2 – Полюсна мережа 

 

Результати спрощеного зрівнювання полюсної мережі зведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Рішення трикутників полюсної мережі 

№ 

трикутників 

№ 

кутів 

Виміряні 

кути 
Поправка 

Виправлені 

кути Синуси 

кутів 
Сторони 

Н
аз

в
а 

ст
о
р
о
н

и
 

° ' " V′ ° ' " 

1 

1 48 6 11 -1 48 6 10 0,744343 13,07 dAP 

2 71 00 42 -1 71 00 41 0,945583 16,60 dBP 

1+2     119 06 51 0,873653 15,34 a 

2 

3 68 19 32 -1 68 19 31 0,929296 16,60 dBP 

4 70 51 06 -1 70 51 05 0,94467 16,88 dCP 

3+4     139 10 36 0,653729 11,68 dBC 

3 

5 47 39 35 -1 47 39 34 0,739156 16,88 dCP 

6 101 39 18 -1 101 39 17 0,979383 22,36 dDP 

5+6     149 18 51 0,51033 11,65 dCD 

4 

7 70 41 32 -1 70 41 31 0,943754 22,36 dDP 

8 78 14 16 -1 78 14 15 0,979001 23,20 dEP 

7+8     148 55 46 0,516093 12,23 dDE 

5 

9 55 21 41 -1 55 21 40 0,822751 23,20 dEP 

10 90 38 43 -2 90 38 41 0,999937 28,19 dFP 

9+10     146 00 21 0,559109 15,76 dEF 

6 

11 90 33 47 -1 90 33 46 0,999952 28,19 dFP 

12 63 51 07 -1 63 51 06 0,897657 25,31 dGP 

11+12     154 24 52 0,431858 12,18 dFG 

7 

13 70 40 52 -1 70 40 51 0,943691 25,31 dGP 

14 61 20 39 -1 61 20 38 0,877513 23,53 dHP 

13+14     132 01 29 0,742855 19,92 dGH 

8 

15 70 07 21 -1 70 07 20 0,940421 23,53 dHP 

16 62 13 32 -2 62 13 30 0,884785 22,14 dIP 

15+16     132 20 50 0,739074 18,50 dHI 
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9 

17 103 41 32 -1 103 41 31 0,971583 22,14 dP 

18 34 58 54 -1 34 58 53 0,573309 13,07 dAP 

17+18     138 40 24 0,660353 15,05 dIA 

 

1) Σ βвим. = 1260˚ 00̍ 20"; 

2)  Σ βт = 180˚ (n-2) = 1260;̊ 

3)  ƒβ = Σ βвим. - Σ βт  = 20"; 

4)  доп ƒβ = 2 mβ √ n = 32". 

Маючи довжини сторін ходової лінії і початкової дирекційний кут сторони 

та початкові прямокутні координати точки А, обчислюють прямокутні 

координати точок полюсної мережі за правилом замкнутого теодолітного ходу. 

Результати обчислень заносять в табл. 2. 

Для обчислення прямокутних координат точок полюсної мережі необхідно 

обчислити горизонтальні кути в точках A, B, C, D, E, F, G, H та I ходової лінії. 

Кути обчислюють з урахуванням первинної кутової поправки. 

βА = β2 + β17 = 174˚ 42' 11" 

βB = β1 + β4 = 118˚ 57' 14" 

βC = β3 + β6 = 169˚ 58' 48" 

βD = β5 + β8 = 125˚ 53' 50" 

βE = β7 + β10 = 161˚ 20' 11" 

βF = β9 + β12 = 119˚ 12' 46" 

βG = β11 + β14 = 151˚ 54' 24" 

βH = β13 + β16 = 132˚ 54' 22" 

βI = β15 + β18 = 105˚ 6' 13" 

Обчислюють дирекційні кути, прирости координат yx  ,  та сумують.  

Площу земельної ділянки обчислюють аналітичним способом, за відомими 

прямокутними координатами точок вершин геометричної фігури. Результати 

обчислення площі за координатами зведено в табл. 3. 

Визначаючи середню квадратичну похибку положення межового знаку за 

формулою 22

yx mmM  , вважаючи рівними xm  та ym , 2,yxmM  . Наведемо 

формулу для обчислення СКП визначення площі n-кутника [4]: 
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де M  – СКП положення межового знаку; id  – довжина лінії ходу між вершинами 

і та і+1, редукована на площину; i  –  внутрішній кут n-кутника при точці і.  

Таблиця 2 – Відомість обчислення прямокутних координат точок 

полюсної мережі 

В
ер

ш
и

н
и

 п
о
л
іг

о
н

у
 

Виправлені 

кути  β 
Дирекційні кути    

Г
о
р
и

зо
н

та
л
ь
н

е 

п
р
о
к
л
ад

ен
н

я
 

л
ін

ій
 (

м
) 

Прирости 

координат 
Координати 

° ' " ° ' " d  x  y  Х У 

А - - - 
95 30 00 15,34 -1,470 15,269 

1250,00 1000,00 

B 
118 57 14 1248,53 1015,27 

156 32 46 11,68 -10,715 4,649 
C 

169 58 48 1237,81 1019,92 

166 33 58 11,65 -11,331 2,707 
D 

125 53 50 1226,48 1022,62 

220 40 08 12,23 -9,276 -7,970 
E 

161 20 11 1217,21 1014,65 

239 19 56 15,76 -8,039 -13,556 
F 

119 12 46 1209,17 1001,10 

300 07 10 12,18 6,112 -10,535 
G 

151 54 24 1215,28 990,56 

328 12 46 19,92 16,932 -10,493 
H 

132 54 22 1232,21 980,07 

15 18 24 18,50 17,844 4,884 
I 

105 06 13 1250,05 984,95 

90 12 11 15,05 -0,053 15,050 
А 

174 42 11 
1250,00 1000,00 

      

 
  

 yx ff ;

абсf
 

0,003 0,004 
  

0,005  

 
  віднf

 26341

1
    

   ..допвіднf
 

2000

1
 

   

 

 

 

Координати, м 

-0,004 

-0,003 
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Таблиця 3 – Відомість обчислення площі за координатами 
В

ер
ш

и
н

и
 

п
о
л
іг

о
н

у
 

Координати Різниці Добутки 

iX  iY  11   ii YY  11   ii XX   11   iii YYX   11   iii XXY  

А 1250,00 1000,00 30,32 1,52 37899,10 1523,64 

B 1248,53 1015,27 19,92 12,19 24868,42 12371,33 

C 1237,81 1019,92 7,36 22,05 9104,58 22485,36 

D 1226,48 1022,62 -5,26 20,61 -6455,65 21073,79 

E 1217,21 1014,65 -21,53 17,31 -26201,52 17568,56 

F 1209,17 1001,10 -24,09 1,93 -29130,42 1928,65 

G 1215,28 990,56 -21,03 -23,04 -25555,69 -22823,54 

H 1232,21 980,07 -5,61 -34,77 -6916,69 -34079,71 

I 1250,05 984,95 19,93 -17,79 24913,34 -17522,62 

       

    0  0  S2   S2  

     S2 2525,47 S2 2525,47 

     S 1262,73 м2 S 1262,73 м2 

     S  0,1263 га S  0,1263 га 

 

Відповідно до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками [2] 

середньоквадратична похибка місцезнаходження межового знака відносно 

найближчих пунктів державної геодезичної мережі, геодезичних мереж 

згущення, міських геодезичних мереж не повинна перевищувати: 

- у містах Києві, Севастополі, містах – обласних центрах та містах 

обласного підпорядкування – 0,1 м; 

- в інших містах та селищах – 0,2 м; 

- у селах – 0,3 м; 

- за межами  населених  пунктів для земельних ділянок площею до 10 га – 

0,5 м, а площею 10 га і більше – 2,5 м.  

Середні квадратичні похибки положення межових знаків складаються з 

похибок положення точок теодолітного ходу та похибок координування 

межових знаків. Останніми похибками знехтуємо. На практиці, при внесенні 

даних до Державного земельного кадастру необхідно забезпечити сантиметрову 

точність координат суміжних точок з метою уникнення накладання. Виходячи з 
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даних міркувань приймемо М=0,05 м, та за формулою (1) розрахуємо СКП 

площі, визначеної полюсним методом. Результати зведено в табл.4. 

Таблиця 4 – Оцінка точності визначення площі полюсним методом 

Вершини 

полігону 

Виправлені 

кути  β 

Горизонтальне 

прокладення 

ліній (м) 

Площа, 

м2 

СКП визначення 

площі, м2 

° ' " d  S  sm  

А - - - 
15,34 

1262,73 1,451 

B 118 57 14 

11,68 

C 169 58 48 

11,65 

D 125 53 50 

12,23 

E 161 20 11 

15,76 

F 119 12 46 

12,18 

G 151 54 24 

19,92 

H 132 54 22 

18,50 

I 105 06 13 

15,05 

А 174 42 11 
 

 

Отримано значення sm  для земельної ділянки, площу якої визначено 

полюсним методом. Допустимі середні квадратичні похибки обчислення площ в 

Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та їх закріплення межовими знаками не зазначаються. 

Висновки. В статті виконано визначення площі довільної фігури 

полюсним методом, виконано оцінку точності площі, експериментально 

доведено можливість використання полюсного методу на практиці. Оптимальні 

допустимі значення середніх квадратичних похибок встановлення межових 

знаків і визначення площ в сучасних умовах необхідно підвищувати, 

обґрунтування потребує подальших досліджень.  

 

 

Координати, м 
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Секція 

ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ  

У БУДІВНИЦТВІ 

 

УДК 628.350.015.7 

 

EPURATION DES EAUX USEES DE  LAITERIES ALGERIENNES 

 

Boukerboua N1., Vacilenko M2.  

Université de Annaba1, Algérie Universite nacionale de Krementchouk, Ukraine2  

 

ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД АЛЖИРСЬКИХ МОЛОКОЗАВОДІВ 

 

Букербуа Н., Василенко М. 

 

La plus part des produits divèrs au lait sont fabriqués en Algérie et Presque 

toujours on me fait à partir du lait en poudre.  Le lait non-écrèmé est exclusivement 

traité des petites laiteries privées qui sont nombreuses et dispersées généralement dans 

les régions agricoles du pays. Le travail de ces dernières provoque assez souvent des 

difficultés écologique car des eaux usées de ces entreprises sont trop poluées.  

Des eaux usées d’une laiterie sont distinguées comme de téchnologie et de 

vannes. Des eaux téchnologiques sont évacuées habituellement à part de celles de 

vannes. Des eaux téchnologiques consiste plus que 90 % des eaux usées de laiterie et 

cette catégorie des eaux èst relativement trop poluée par matières organique du lait  [1].  

Généralement leurs concentrations de DBO sont variées de 1200 à 3000 mg/l 

par rapport de 300 mg/l des eaux de vannes. 

La pollution des eaux usées de laiteries èst élargement diverse en dépandance de 

la téchnologie de traitement du lait, la capacité de laiterie, utilisation du lait clair etc. 
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Les variations ordinaires certaines caractéristiques des eaux usées d’une laiterie sont 

presentées sur les figures 1–4. 

 

Il faut dire, que les valeurs extremales des paramètres des eaux usées, formées 

pendant des fautes technologiques ou des situations de dépannages, ne sont pas mis au 

nombres examines par hystogrammes. 

En tells cas la protection d’enviroment sera assurer par arrêt d’action 

technologiques de laiterie jusque moment de stabilization de son travail.  

 

Fig. 1. Hystogramme de MES 

 

Fig. 2. Hystogramme de DBO 

   

 Il èst vraiment remarcable les variations vastes des valeurs caractérisants des 

eaux usées et c’èst pourquoi toujours préférable d’utiliser le homogénation au début de 
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les épurer. Il faut aussi remarquer que les matières en suspention  (MES) des eaux usées 

de laiteries sont générallement plus que 90% d’origine organique et leur élimination 

par décantation ou filtration èst le processus habituel du traitement de ces eaux.  

 

 

Fig. 3. Hystogramme de pH 

 

Fig. 4. Hystogramme de DCO 

 

La décantation ordinaire n’èst pas toujours assez résultatif car il’y a certaine 

partie des MES dont le pois spécifique èst égale au poid du liquide. C’est pourquoi 

beaucaup de MES ne peuvent pas ètre éliminées par la décantation. C’est pour cette 

raison  nous avons décide de recommender aux entreprises algériennes d’utiliser le 

deuxème processus pour traiter des eaux usées de laiterie. 
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Les pollution dissoutes qui restent sont en majorité organiques dont le traitement 

doit etre biochimique. Mais la présence de beaucoup de lactose en eaux usées [2] fait 

trop de difficultés pour utiliser des bassin au bous activés. Nous préférons la 

téchnologie basée sur la transformation anaérobique de lactose dont la cinetique de la 

culture périodique èst présentée par le système des équations  (1)  proposées par Mr. 

J.Pirt  [3].  Il faut seulement préciser que ces équations supposent l’abcence de n’import 

quelles limitation de procèssus de transformation de lactose pendant tout le période de 

l’action des bactéries. En réalite l’acide lactique trop diminue de pH des eaux et 

l’accidité augmentée fraine l’activite des bactéries. 

 

                                                             

)(

)/(

/

00 ssYxx

Kss

xdtdx

sm











                                         (1) 

ou:  xx ,0  – concentration initiale et courante de masse bactèrienne en processus; 

       ss ,0  – concentration initiale et courante de lactose;   

        ,m  – la vitesse maximale et courante de la croissante de la masse bactèrienne; 

       Y – coefficient éconimique (sortie de la masse bactérienne); 

      sK  – constante de saturation; 

       t  – durée du processus. 

En mettant de     et de  s   au première équation du système  1  nous avons 

                               )/()(/ 0000 XxYsYKxxxYsdtdx sm   .                         (2) 

La résolution de l’équation  2  sera obtenuée à partir de l’égalité 

                                                   



t

v

x

x

s dt
xxYs

dxxxYsK

000

00

0

)(
                               (3) 

L’expression finale èst suivente 

tYsxxYsxYsYKxxxYsxYsYK mss  )/)ln(()/()/ln()/()( 0000000000      (4) 

Des valeurs experimentales de la transformation bactérienne du lactose  [3, fig. 

1.4], de constante connue de saturation du lactose  sK =20 mg/l  [2, tabl. 1] et leur 

coefficient économique Y = 0,5  [2, tabl. 5] nous présente de bonne possibilité de 
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déterminer la vitesse maximale de la coissante  de la masse bactérienne. Cette vitesse 

est égale à m =0,22  1/heure. 

Quant il s’agir du processus continu organisé par bioréacteur avec le réciclage 

interne de la masse bactérienne la concentration finale de lactose èst égaleє 

                                                        )/( ADDAKs ms                                            (5) 

où:   D  –  vitesse de délution de la masse bactérienne ; 

A  -  indice de retardement de la masse bactérienne. 

La vitesse de dilution se détermine  par la ratio 

                                               VFD /                                                          (6) 

entre le débit F des eaux usées  et le volume totale V des réacreur biochimique qui sont 

menes au traitement de ces eaux. 

L’indice de retardement de la masse bactérienne èst égale 

                                                hhcA  )1(                                                 (7) 

en liesant du partie c  du débit des eaux usées qui passe réacteur sans retardement et la 

diminution  h  de la concentration de la masse bactérienne au réacteur 

La concentration d’équilibre stable de la masse bactérienne au reacteur doit ètre 

égale 

                                                          AYssxp /)( 0                                               (8) 

En prenant  D = 2;  h  = 0,1;  c = 0  de formules   7  et  5 nous avons  A = 0,1  et 

s = 200 mg/l. 

Pour la concentration iniciale de lactose  0s = 1500 mg/l, on peut attendre la 

concentration d’équilibre stable de la masse bactérienne au reacteur environ a   px = 

7000 mg/l. Cette valeur peut etre asurer au reacteur où la masse bactérienne est 

immobilisée par les particules légères chargées au volume de cet réacteur. Nous 

préferons utiliser pour cela les fines bulles de polystirole  [4]. Le reacteur 

expérimentale èst instalé pour déterminer la concordance des essais théorique avec les 

résultats pratiques du traitement des eaux usées de laiterie. 
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STATION-PILOTE EPURATION DES EAUX USEES 

TECHNOLOGIE « BIOSOF » EN BELGIQUE 

Debillmont P. 1, Artamonov V. 2, Vacilenko M. 2 
1 Société DEBART Mons - Belgique 
2 Nationale Université Mikhail Ostrogradski Krementchouk Ukraine 

ПІЛОТНА СТАНЦІЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД 

ТЕХНОЛОГІЯ «БІОСОФ» У БЕЛЬГІЇ 

Дебільмон П., Артамонов В., Василенко М. 

La Belgique a nombreuses villages et maisons privée en zone rurale qui sont trop 

éloignés des réseaux d’assainissement pour bien évacuer et épurer des eaux usées. 
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La solution commode consiste à construire et faire en marche des station 

d’épuration locales qui permet d’obtenir des eaux épurées et des boues transformées 

dont le premiers on peut utiliser pour arroser des plantes et le deuxième comme engrais 

naturelles. 

Les difficultés évidentes de telle solution sanitaire sont à nécessité de bien 

surveiller la technologie assez complexe d’épuration que demande trop du temps et de 

savoir-faire spécial. 

La technologie biosorption-filtration «BIOSOF» ne possède pas de telles 

difficultés car on utilise le système exclusivement hydraulique qui assure le réglage 

totale du travaille de station sans aucun intervention d’homme. 

Le tableaux ci-dessous fonts explications générales des caractéristiques et des 

particularités de technologie BIOSOF. 

Il faut informer que le travaille de station-pilote BIOSOF en Belgique bien épurer 

des eaux usées et confirmer toutes caractéristiques demandées. 
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УДК 711.57 

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК МЕРЕЖІ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ 

 

Ковальська Г. Л., доктор архітектури 

ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» 

 

На основі архітектурно-містобудівних принципів розроблено концепцію 

перспективного розвитку мережі навчальних закладів. Мережу закладів освіти 

у містах рекомендовано розраховувати на рівні житлового району, у сільській 

місцевості – на рівні територіальних об’єднаних громад. 

 

Дошкільні навчальні заклади і загальноосвітні школи є невід’ємними 

структурними елементами мікрорайонів, займають значні земельні ділянки, 

розміщуються у житловому середовищі в межах пішохідної і транспортної 

доступності. Досвід свідчить, що найпослідовніше проведення принципу 

мікрорайонування з формуванням необхідної мережі закладів обслуговування, у 

тому числі дитячих садків і шкіл, з дотриманням розрахункових потужностей та 

нормативних радіусів обслуговування можливе переважно при містобудівному 

освоєнні приміських територій, що було характерно для будівельної практики 

минулого століття. На даний час у межах сформованих міст вільні території 

майже скрізь відсутні. Житлова забудова здійснюється, як правило, шляхом 

ущільнення існуючих кварталів, при цьому значно змінюється структура, 

планувальні рішення та архітектурно-композиційні риси мікрорайонів, 

порушується нормативне забезпечення населення закладами соціальної сфери, 

особливо дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами. В 

результаті навчальні заклади перевантажені, а діти відвідують дитячі садки та 

школи в інших мікрорайонах, які значно віддалені від житла та знаходяться за 

межами нормативних радіусів обслуговування.  
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Отже, одне із головних соціально-економічних та архітектурно-

містобудівних завдань, яке обумовлює актуальність даного дослідження – це 

необхідність удосконалення та розширення мережі навчальних закладів в умовах 

фактичної відсутності вільних територіальних ресурсів, особливо в зонах 

сформованої міської забудови.  

Пропонується концепція розвитку мережі закладів дошкільної та загальної 

освіти, яка базується на системному підході до забезпечення  доступності для 

всіх дітей якісної освіти, котрий визначає методологічні засади та реальні 

механізми удосконалення мережі навчальних закладів. Концепція враховує 

сучасні педагогічні положення наступності й неперервності навчання, 

взаємозв’язку різних рівнів освіти, гнучкості і варіативності навчальних 

технологій, можливості автономного функціонування закладів середньої освіти 

І, ІІ і ІІІ ступенів, які  дають можливість ефективно коригувати структуру мережі 

навчальних закладів відповідно до соціально-економічних змін та містобудівних 

умов. Для реалізації нових педагогічних та містобудівних положень при 

обмежених земельних та інших матеріальних ресурсах пропонуються наступні  

архітектурно-містобудівні принципи удосконалення мережі закладів освіти,  

серед яких найважливішими визнані: 

- принцип різноманітності, який визначає використання різних типів 

навчальних закладів і навчальних будівель, що обумовлює багатоваріантність 

моделей навчання. Удосконалення планувальної організації територій 

навчальних закладів, оптимізації функціональних зон для більш інтенсивного 

використання шкільних ділянок, впровадження ефективних навчальних 

технологій призводять до зменшення площі шкільної ділянки на 30–40 % за 

рахунок компактних об’ємно-просторових рішень навчальних будівель і споруд, 

використання підземного простору, експлуатації даху, збільшення поверховості 

будинків, блокування  та кооперації спортивних майданчиків, створення 

поліфункціональних культурно-спортивних критих зон та критих рекреаційних 

просторів у структурі будинку.   
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- принцип доступності навчальних закладів до житла, що потребує 

встановлення відповідних радіусів обслуговування. В житловому середовищі в 

межах оптимальних радіусів доступності необхідно формувати систему 

взаємопов’язаних навчальних закладів, які були б доступні для кожної дитини 

даного житлового утворення та надавали б у комплексі якісну освіту. Дитячі 

дошкільні заклади та початкові школи необхідно формувати в межах 

установленої пішохідної доступності до житлової забудови та об’єднувати в 

навчально-виховні комплекси. Мережу середніх шкіл слід розраховувати на 

рівні житлового району в містах і на рівні територіальних об’єднаних громад – у 

сільській місцевості, функціонально і територіально пов’язувати з іншими 

закладами соціальної сфери. 

- принцип кооперування та блокування територій закладів освіти, 

формування різних типів навчальних об’єднань, функціонально-просторової 

інтеграції навчального закладу в оточуючу забудову. Прийоми блокування та 

кооперування навчальних закладів дозволяють зменшити площу територій, 

необхідну для їх формування. Пропонуються наступні перспективні типи 

навчальних об’єднань: за організаційно-педагогічною структурою і способом 

кооперації навчально-матеріальної бази – навчальний центр, навчально-

виховний комплекс, навчальна зона, освітній кластер, територіальний освітній 

округ; за рівнем освіти – однорівневі, різнорівневі; за профілем навчання – 

однопрофільні, багатопрофільні. Одним із найбільш ефективних напрямків 

розвитку мережі навчальних закладів є формування різних типів територіальних 

освітніх округів – шкільного, міжшкільного, районного, регіонального та 

міжрегіонального у сільських і міських населених пунктах з урахуванням 

адміністративно-територіальної реформи, що проводиться в Україні. У складі 

освітнього округу встановлюються  навчальні заклади різного рівня та профілю, 

виділяються окремі опорні заклади, де зосереджені сучасні навчальні ресурси. 

Поряд зі  створенням організаційних та навчально-методичних передумов 

для підвищення якості дошкільної та загальної освіти територіальні освітні 

округи ефективні в архітектурно-містобудівному аспекті, вони відкривають 
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реальні можливості удосконалення функціональних та архітектурно-

планувальних якостей навчальної бази при раціональному та економічному її 

використанні, оптимізації територіальних ресурсів, підвищенні архітектурної 

виразності забудови. Отже, можна спрогнозувати, що подальше удосконалення 

мережі загальноосвітніх навчальних закладів буде відбуватись у напрямку 

диференціації структури шкільних будівель на основі  різноманітності форм і 

методів навчання, органічного взаємозв’язку школи з іншими навчальними та 

позашкільними дитячими установами системи безперервної освіти, більш 

глибокої інтеграції школи у сферу громадського обслуговування населення за 

місцем проживання, створення територіальних освітніх округів. 
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У роботі розглянуто фактори, що впливають на рівень складності 

інженерно-будівельних умов території, проаналізовано підходи до інженерно-

будівельної оцінки міських земель та можливість їх використання при веденні 

моніторингу. 

 

Актуальність роботи. Моніторинг земель складається із систематичних 

спостережень за станом земель, виявлення у ньому змін, а також проведення 

оцінки стану використання земельних ділянок, зміни родючості ґрунтів, 

забруднення, деградації, порушення земель. Оцінка стану земель в межах 

населених пунктів не може здійснюватися без урахування рівня придатності 

земель для забудови, який визначається природно-кліматичними умовами 

території та інтенсивністю її використання. Крім цього потрібно враховувати 

функціональне призначення території, оскільки вимоги освоєння для територій 

різного призначення неоднакові. У містах ступінь інженерного освоєння 

території набагато вищий ніж на незаселених землях. Тому дослідження 

особливостей оцінки інженерно-будівельного стану міських земель є 

актуальними. 

Матеріал і результати досліджень. Важливою функцією управління в 

сфері земельних відносин, в результаті здійснення якої повинні акумулюватися 

відомості про стан земель, виступає їх моніторинг. Моніторинг земель – це 

система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх 

оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів. В рамках 

моніторингу земель здійснюється спостереження за використанням і станом 

земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення.  
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Землі міст мають свої специфічні особливості порівняно з землями взагалі. 

Це викликано різноманітністю можливого функціонального використання, і 

полягає у меншому розмірі земельних ділянок як об'єктів оцінки, високій 

просторовій концентрації будівель і споруд, більш високих вимогах до точності 

визначення їх геометричних параметрів [1]. 

У науковій літературі місто визначається як населений пункт, який 

характеризується, як правило, значною чисельністю населення. На стан міських 

земель впливає виробничо-господарський потенціал міста, рівень розвитку 

соціальної та інженерної інфраструктури, регіональні природні екологічні 

та інші фактори. 

Об’єктами моніторингу міських земель є територія населеного пункту, 

району в населеному пункті, структурно-планувальний елемент території 

(мікрорайон, квартал, територіальна зона) та земельна ділянка. При цьому 

земельну ділянку і, відповідно, інші об’єкти моніторингу слід розглядати як 

поняття тривимірне, об’ємне, що включає наземні, надземні і підземні 

простори [2]. 

Дослідники рекомендують проводити оцінку стану міських земель 

доцільно за кількома групами критеріїв: архітектурно-містобудівні; інженерно-

будівельні; екологічні та санітарно-гігієнічні; соціально-правові. Для оцінки 

земель сельбищних і виробничих територій одними із найважливіших є 

інженерно-будівельні аспекти. При цьому розглядається «фізична» можливість 

будівництва на певній ділянці міста окремо взятого будинку, споруди або 

комунікації при сучасному рівні будівельної техніки. Основними критеріями, які 

визначають рівень придатності земель для забудови є склад ґрунтів і особливості 

їх залягання. Геологічна будова ділянок і майданчиків будівництва може бути 

досить різноманітною, але узагальнивши її можна подати у вигляді кількох схем 

нашарування ґрунтів. Основи будівель можуть бути складені з шарів ґрунту, 

витриманих за глибиною і протяжністю, а також з виклинюючих шарів і лінз [3]. 

Товщі витриманих за глибиною переважно придатні для будівництва, тому що 

осідання фундаментів у цих випадках будуть рівномірними. Але при наявності 
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в цих товщах слабких і сильностисливих ґрунтів можливі надмірні за 

абсолютною величиною осідання, які порушують нормальну експлуатацію 

будівель і споруд. Товщі з виклинюючими шарами та лінзами малопридатні для 

будівництва, оскільки при наявності в межах будівлі різних за стисливістю 

ґрунтів можливі нерівномірні осідання фундаментів. 

Придатність території для будівництва також залежить від рельєфу та 

гідрогеологічних умов. Зокрема на косогірних ділянках необхідно оцінювати 

стійкість схилу та можливість випирання ґрунту з-під фундаменту. Для оцінки 

гідрогеологічних умов важливо знати глибину залягання ґрунтових вод, 

коливання рівнів води, напрям руху, водопроникність ґрунтів. За складністю 

гідрогеологічних умов території ділять на три типи: не обводнені, обводнені та 

покриті водою. 

Крім зазначених вище факторів, на умови будівництва та експлуатації 

будівель і споруд також впливають небезпечні геологічні процеси: карст, зсуви, 

зрушення, пливуни, селі, сейсмічність, рухи земної кори тощо. При оцінці 

території встановлюють їх поширення, інтенсивність розвитку і виявляють 

можливий вплив на будівлі та споруди. 

Згідно з чинними будівельними нормами перед розробкою містобудівної 

документації та проектів будівництва конкретних об’єктів проводять інженерні 

вишукування. 

При розробці містобудівної документації за результатами інженерних 

вишукувань виконують інженерно-будівельну оцінку території. Основними 

показниками такої оцінки є ухил рельєфу, необхідність улаштування штучних 

основ і складність фундаментів, затоплюваність, рівень ґрунтових вод, 

заболоченість, наявність небезпечних геологічних процесів. У містобудівній 

документації [4] при інженерно-будівельній оцінці територій виділяється три 

категорії придатності їх для будівництва: сприятливі, малосприятливі та 

несприятливі для будівництва. До сприятливих належать території, на яких 

забудова може здійснюватись без виконання спеціальних заходів з інженерної 

підготовки. Малосприятливі вимагають виконання додаткових спеціальних 
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заходів з інженерної підготовки. Несприятливі вимагають виконання 

спеціальних, особливо складних заходів, пов’язаних із значними витратами на 

інженерну підготовку. 

При виконанні інженерно-будівельної оцінки території також 

використовують матеріали містобудівного кадастру [5]. База даних 

містобудівного кадастру включає розділ «Інженерно-геологічні умови», в якому 

містяться графічні та атрибутивні дані про висотні позначки, ухил, глибину та 

густину розчленованості рельєфу, геологічну будову території, нормативний 

тиск на ґрунти, осідальність ґрунтів, рівень залягання ґрунтових вод, заболо-

ченість, вірогідність затоплення, зсуви, карсти, яружну ерозію, заторфованість, 

наявність гірських виробок та їх наслідки, наявність та характер порушення 

території, наявність та потужність селей, сейсмічність, будівельно-кліматичний 

район, заходи із захисту територій від несприятливих інженерно-геологічних 

умов. 

При розробці проектів будівництва документації за результатами 

інженерних вишукувань встановлюють позначки та ухили земної поверхні, склад 

ґрунтів і особливості їх залягання (товщину шарів, чергування за глибиною, 

характер залягання), рівень та агресивність ґрунтових вод, наявність 

небезпечних геологічних процесів. При оцінці інженерно-геологічних умов 

ґрунти за значенням розрахункового опору умовно розподіляють на три категорії 

[3]: слабкі, придатні для природної основи та щільні. З урахуванням усіх 

названих вище чинників ґрунти розділяють на три категорії складності: прості, 

середньої складності та складні. До простих належать горизонтальні 

майданчики, що складені не більше ніж двома різними за літологією шарами при 

відсутності небезпечних геологічних процесів. Умови середньої складності 

характеризуються похилою поверхнею, чотирма різними за літологією шарами 

та обмеженим розповсюдженням небезпечних геологічних процесів. Території зі 

складними умовами мають сильно розчленовану поверхню, більше чотирьох 

різних за літологією шарів та широке розповсюдження небезпечних геологічних 

процесів. 
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Згідно з державними будівельними нормами [4] розміщення нового 

будівництва в населених пунктах повинно передбачатися як на вільних 

територіях, так і в районах реконструкції. Нове будівництво рекомендується 

розміщувати на найбільш придатних для забудови територіях з урахуванням 

містобудівних умов, розташовуючи споруди на ділянках із сприятливими 

інженерно-геологічними умовами. 

Крім цього, при виділенні ділянок під забудову необхідно дотримуватись 

вимог земельного законодавства. Земельним кодексом України визначено, що 

території для будівництва нових і розвитку існуючих населених пунктів треба 

передбачати на землях, непридатних для сільськогосподарського використання, 

або на сільськогосподарських угіддях гіршої якості [6]. Тому в окремих випадках 

під забудову відводять ділянки, що вимагають значних витрат на їх освоєння. 

При цьому необхідне відповідне економічне обґрунтування заходів з інженерної 

підготовки територій.  

Висновки. Порівняння підходів до оцінки інженерно-будівельного стану 

міських земель показало, що в чинних нормативно-правових актах відсутня 

єдина методика. Зокрема, в містобудівній документації рекомендується 

здійснювати інженерно-будівельну оцінку в основному шляхом аналізу 

небезпечних інженерно-геологічних процесів. На нашу думку, вона дає 

приблизну характеристику інженерно-геологічних умов і не враховує основних 

фізико-механічних властивостей ґрунтів. У результаті висотні будівлі можуть 

бути розміщені на територіях, складених слабкими ґрунтами, а малоповерхова 

забудова – на більш міцних ґрунтах. Проведений аналіз свідчить про 

необхідність розробки єдиного підходу до інженерно-будівельної оцінки 

територій та системи вимог щодо врахування інженерно-геологічних факторів. 
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THE BALL SCORE METHOD AS AN INSTRUMENT OF ASSESSMENT  

OF LOCATION INFLUENCE ON THE REAL ESTATE VALUE 

 

Kuznetsova D., Pashchenko Y. 

Kyiv National University of Construction and Architecture 

 

The influence of the location of real estate objects as one of the most significant 

feature on their value is investigated. The method of ball assessments as one of the 

methods of assessing the influence of the location's features of the evaluation object 

through integral index is considered. 
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Informational provision is a prerequisite for the functioning of the most 

processes in the real estate market. 

The reliability of the results of any activity depends on the authenticity of the 

initial data and the feasibility of applying the methods of processing these data. 

Comparative approach is considered as a method of real estate valuation which 

is mostly based on actual market information. 

One of the most difficult stages of comparative approach is the justification of 

amendments to the prices of comparable objects. 

Many scientists are investigating the methods of assessing the influence of 

different features on real estate value [1–5]. They are looking for ways to decrease the 

subjective assessment of features that define the real estate value.  

Considering the location of an object is one of the key characteristics that 

determine the level of economic attractiveness of an object, the analysis of location 

impacts on real estate value is an important stage in real estate valuation. 

The fact that the value of object as high as closer it to the center of the settlement, 

its local centers, different attractive places within settlement is obvious. This fact is 

proved by practice and don't need difficult explanation. But the measuring of difference 

between values of objects situated in different places within one settlement need 

explanation and justification. 

There are some difficulties in measuring of attractiveness of location. This 

feature of real estate object is not a quantitative. It can’t be described by qualitative 

characteristic that is convenient for comparison. That causes difficulties during making 

adjustments in real estate objects' prices. 

An expert method that is usually used by appraisers for adjustments is based on 

the subjective point of views of the appraiser about advantages and disadvantages of 

the evaluation object compared with the analogue. 

In conditions where the characteristics of the object of evaluation are difficult to 

measure in quantitative terms, it is advisable to transfer these characteristics to those 

that can be measured. To do this, it is advisable to make a scale that measures the 

characteristic, and allows using quantitative indicators. 
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Ball scoring method allows to measure features of location in quantitative 

indicators. 

This method involves the assessment of the components of the location in scores 

and the calculation of the integral index, which is a quantitative measurement of this 

characteristic [6]. 

Depending on the type of real estate, there are different components of the 

location that influence on the value. For residential real estate the main ones are: 

prestige of the district, distance to the city center, ecological component, transport 

accessibility, social infrastructure [7]. 

In order to approbate the application of the ball method during making 

adjustments for the location of evaluation object, the following steps have been done. 

Initialy the selection of objects that are similar according to the most characteristics, 

except the location, has been formed. Selection was formed from 2-rooms apartments, 

situated in Kiyv, with the same year of construction, similar repairs and type of 

projects. 

The most important features of the objects that influence on the value are similar. 

So the difference in their prices can be treated as a difference in location.   

Then the basic features of the location of real estate objects that have the most 

influence of the real estate value have been chosen: 

 transport accessibility; 

 distance to the city center; 

 the feature of the environment. 

Later, every feature was differentiated by the level of favorable impact on real 

estate value in the context of the chosen feature. 
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Table 1 ‒ Ball scale for evaluation of transport accessibility 

Transport accessibility, А1 ball 

1 mode of transport, 1 direction of routes 1 

1-2 modes of transport, 1-2 directions of routes 2 

2-3 modes of transport or underground, 1-2 directions of routes 3 

2-3 modes of transport (including the underground), more than 2 directions 4 

3-4 modes of transport (including the underground), 2-3 directions of 

routes 

5 

 

Table 2‒ The вall scale for the estimation of the feature of the environment 

The nature of the environment, А2 ball 

Periphery of the city, unsatisfactory ecological situation, lack of social 

infrastructure objects 

1 

Periphery of the city, satisfactory ecological situation deficient number 

of social infrastructure objects 

2 

Residential area with high density of building, availability of social 

infrastructure objects 

3 

Residential area with middle density of building, proximity to green 

areas and all social infrastructure 

4 

Prestigious residential area, proximity to green areas and all social 

infrastructure 

5 

 

Table 3 ‒ Scale to assess the distance to the city center 

Distance ball 

>500 m 5 

500 m - 3 km 4 

3 - 6 km 3 

6-12 km 2 

<12  km 1 

For each object an aggregated estimation of the location has been calculated. 

The method of regression analysis has been used for establishing the relationship 

between the aggregated score of the location and the value of 1 sq. m of object. As a 

result of regression analysis the equation for determination of 1 sq.m value from ball 

assessment has been established:  
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y = 427,13x ‒ 235,68                                             (1) 

y ‒ the value of 1 sq.m/ $; 

x ‒ a ball assessment of the location of the object. 

The coefficient of determination R² is high enough (0,91). It means that 

established equation is quite reliable.  

This equation allows to define adjustments to prices of objects similar to the 

initialy selected objects which have different location. The use of the ball score method 

minimizes the impact of subjectivity of appraiser during adjustments to the 

comparables' prices. 
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УДК 517 

ІНТЕГРАЦІЯ ТРИВИМІРНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ДЛЯ 

ВИМІРЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 

 

Лебідь О. В., асистент  

Вінницький національний аграрний університет 

 

В статті описані можливості застосування тривимірного лазерного 

сканування для вимірювання будівельних робіт,. Розглянуті питання вибору 

того чи іншого методу сканування при реєстрації та наведені переваги і 

недостати кожного з розглянутих методів. Виділено основні принципи роботи 

та класифікацію лазерного сканування. 

 

Вступ. На сьогоднішній день при моніторингу об'єктів будівництва та  

міської інфраструктури все частіше починають застосовувати дані лазерного 

сканування.  

Лазерне сканування – є одним із самих сучасних видів зйомок, що дозволяє 

отримати інформацію про місцевість. В основі технології тривимірного 

лазерного сканування лежить метод визначення кількох тривимірних координат 

X, Y, Z окремих точок на зображенні. Вимірювання відбувається за рахунок 

високошвидкісного лазерного дальномера. Даний прилад має високу швидкість 

зміни - від декількох сотень до десятків тисяч операцій в секунду. Координати 

точок, отриманих в результаті сканування об'єкта, об'єднують у великі групи 

точок (від сотень до мільйонів), називаних на практиці хмарами точок [2]. 

Цей метод застосовується в будівництві, автодорожній галузі, архітектурі, 

нафтогазової галузі, електроенергетиці та ін. Так, наприклад, в залізничній і 

автомобільній галузях на основі даних лазерного сканування визначають 

дефекти дорожнього полотна і залізничних шляхів, створюють їх поперечні і 

поздовжні профілі, будують тривимірні моделі об'єктів, виконують їх 

паспортизацію [3]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням методів 

тривимірного лазерного сканування займались такі зарубіжні та вітчизняні вчені: 
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Рено Кериве, Филипп Грэндорж, Флоран Пу, Куприяновский В.П., 

Тищенко П.А., Раевский М.А., Крутиков Д.В., Марианна Копсида, Иоаннис 

Брилакис, Патрисио Антонио Вела та ін. Використання лазерного сканування 

для вирішення прикладних задач доволі популярна тема як в Україні так і за 

кордоном. Але варто зазначити, що в основному публікації, присвячені 

наземному лазерному скануванню носять практичний характер і в основному 

поширені на інтернет-порталах, присвячених виконанню скандувальних робіт. 

Виклад основного матеріалу. Сутність технології лазерного сканування 

проявляється у визначенні просторових координат точок поверхні об’єкта. 

Кількість точок визначається регулярною сіткою (кількість рядків і кількість 

стовпчиків задаються користувачем) – так звана, матриця сканування [2,3]. Чим 

більша щільність матриці сканування, тим більша щільність точок на поверхні 

об’єкта. Результатом роботи являється множина точок з відомими тривимірними 

координатами. Такі набори точок прийнято називати хмарами точок або 

сканами. [2]. Отримані з різних точок стояння скани суміщаються за допомогою 

спеціального програмного модуля в єдиний простір – хмару точок всього 

об’єкта. Хмара точок всього об’єкта несе максимум інформації про нього. В 

подальшому по цій хмарі точок можна вирішувати найрізноманітніші задачі 

(рис. 1.).  

 

Рисунок 1 – Задачі вирішення інформації в хмарі точок 

 

отримання тривимірної моделі об’єкта

отримання креслеників, у тому числі, перерізів, планів, фасадів

виявлення дефектів конструкцій шляхом порівняння з 
проектною моделлю

визначення і оцінка значень деформації шляхом порівняння з 
раніше проведеними вимірами

отримання топографічних планів методом віртуальної зйомки

розрахунок об’ємів між поверхнями та ін
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Розглянемо застосування тривимірного лазерного сканування в 

будівництві (рис. 2).   

 

Рисунок 2 – Лазерне сканування будівництва та експлуатації споруд 

 

Основними перевагами лазерного сканування є: коригування проекту в 

процесі будівництва; оптимальне планування і контроль переміщення, установки 

і видалення великих частин споруд або обладнання; моніторинг стану об'єкта при 

експлуатації; можливість відновлення втрачених креслеників і т.д [1,4].  

Окрім зазначених переваг існують також і недоліки використання 

лазерного сканування. Розглянемо деякі з них: сканер може робити вимірювання 

тільки на тих об'єктах;  за допомогою сканера неможливо повністю з усіх боків 

відзняти міст або інше інженерне спорудження якщо по близькості немає точки, 

яка порівняно вище цієї конструкції; висока складність і в деяких випадках 

неможливість сканування скляних конструкцій, вікон та інших абсолютно 

гладких поверхонь; сканер в деяких випадках (при відсутності достатньо 

згущеної геодезичної мережі) не може при необхідності самостійно без 

використання інших геодезичних приладів прив'язатися до системи координат 

або створити власну геодезичну мережу; погодні умови і фактори 

навколишнього середовища так само можуть перешкодити проведенню зйомки 

або погіршити результати сканування [1]. 
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Отже, наземне лазерне сканування значно відрізняється від інших методів 

збору просторової інформації. 

Таким чином, світовий ринок лазерного сканування в 2015 році становив 

260 млн дол. США. За оцінками, він буде рости в середньому на 12 % з 2016 по 

2024 рік (прогнозний період) [4]. Зростаючий попит на технології  

3D-візуалізації в різних додатках є важливою рушійною силою ринку. 

Висновки. Таким чином, система тривимірного лазерного сканування 

характеризується як перспективна  та революційна технологія з деякими 

обмеженнями і недоліками у використанні. Але це може стати першим кроком 

до чогось нового і більше того наземне лазерне сканування дає великі надії, які  

мають величезні перспективи розвитку в даній методиці. 
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УДК 711.165 

ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ТА МІСТОБУДІВНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ 

ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

 

Плешкановська А. М., д.т.н., професор, Берова П. І., асистент 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

 

В статі окреслені ключові проблеми неузгодженості процедури 

розроблення землевпорядної документації (розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під влаштування скверів і парків) та вимог 

містобудівного законодавства щодо забезпечення належного рівня 

комфортності міського середовища. 

 

Показник забезпеченості населення зеленими насадженнями скорочується 

в зв’язку із зростанням чисельності населення міст.  

Відповідно до «Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» [1]  основним 

напрямком територіального розвитку м. Києва, який відповідає вимогам 

покращення та оздоровлення міського середовища, є підвищення інтенсивності 

використання територій за рахунок більш повного та раціонального 

використання вже зайнятих територій, а також тих, що підлягають освоєнню. 

Одним із напрямів забезпечення сталого розвитку населених пунктів є 

підвищення рівня комфортності проживання населення у містах. Саме 

формування розвиненої системи озеленення сприятиме сучасному розвитку 

міста та забезпечить реалізацію основних функцій зелених насаджень [2]: 

- екологічних – зелені насадження оздоровлюють повітряний басейн міста 

і покращують його мікроклімат; 

- містобудівних – зеленим насадженням відводиться одне з провідних 

місць в архітектурно-планувальній структурі міста; 

- історико-культурних – значна кількість зелених насаджень є 

самостійними об'єктами культурної спадщини (пам’ятки садово-паркового 
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мистецтва чи зони охоронюваного ландшафту), об’єкти природно-заповідного 

фонду (заповідники, заказники, природні і ландшафтні парки тощо); 

- соціальних – озеленені території є складовою міського комунікаційного 

простору. В парках та скверах формується особливе соціальне оточення, яке 

надає можливість спілкування людей різних поколінь груп за інтересами, 

прибічників різних культурних подій і ін. 

Згідно законодавства України та нормативної документації усі зелені 

насадження населених пунктів відповідно до зазначених функцій або їх 

поєднання розділяються за призначенням на зелені насадження загального 

користування; обмеженого користування та спеціального призначення [3, 4, 5]. 

Достатність чи недостатність озеленених територій визначається як 

об’єктивними показниками (рівень озеленення та площа озеленення на одну 

людину) [6], так і суб’єктивними – відчуття забезпеченості зеленими 

насадженнями та комфортності міських територій.  

Яким же є фактичний рівень озеленення міста Києва? 

Згідно матеріалів проекту Генерального плану міста площа території у 

межах м. Києва, що вкрита зеленими насадженнями всіх видів, складає 45449 га 

або 54,4 % площі міста. Всього в Києві 127 парків, у т.ч. 6 спеціалізованих, 367 

скверів, 77 бульварів [7]. Генеральним планом передбачається збільшення 

зелених насаджень загального користування з 18,5 кв.м/люд до 23,5 кв.м/люд [7] 

при нормі 16,0 кв.м/люд [6].  

Озеленена зона міста, яка займає понад 50 % його території, 

характеризується досить специфічною ландшафтно-планувальною організацією. 

Переважна кількість зелених насаджень розміщена або в периферійній зоні 

міста, або в центральному так званому «водно-зеленому діаметрі» міста поза 

межами забудованої житлово-громадської зони. Це дійсно викликає відчуття 

відсутності озеленених просторів, нестачі рекреаційних територій при 

абсолютно достатній нормативній забезпеченості мешканців зеленими 

насадженнями. 
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Рисунок 1 – Фактичний стан озеленення території м. Києва 

 (за матеріалами Генерального плану м. Києва) 

 

Така надзвичайна концентрація парків надає неповторний вигляд 

центральній зоні Києва, проте переважна площа іншої забудованої території 

міста має лише окремі невеликі вкраплення озеленених територій – парків і 

скверів. Недостатність зелених насаджень загального користування дійсно 

відчувається мешканцями переважної більшості житлових районів і масивів. 

Останні кілька років в Києві спостерігається тенденція,  коли на вимогу 

депутатів Київської міської ради або ініціативних груп мешканців надається 

статус скверів окремим озелененим ділянкам в межах житлової території. Так, 

лише за 2015-2016 рік було прийнято понад 110 таких рішень (див. рис. 2). 

Проте, цей процес, який на перший погляд має позитивний характер, 

створює значну кількість прихованих проблем. Реально площа озеленених 

територій в місті не змінюється. Відбувається лише переведення зелених 

насаджень обмеженого користування в категорію зелених насаджень загального 

користування, змінюючи тільки кількісні показники звітності. Невідповідність 

функціонального призначення території чинній містобудівній документації в 

цьому випадку не зустрічає супротиву громадськості. 
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Рисунок 2 – Кількість прийнятих Київрадою рішень про надання статусу скверу 

земельним ділянкам 

 

Надання статусу скверу невеличкій ділянці в межах існуючої житлової 

забудови не дозволяє сформувати її як самостійний елемент системи зелених 

насаджень загального користування – повноцінний парк чи сквер. Такі зелені 

насадження залишаються доступними лише для обмеженого кола мешканців.  

Спробуємо проаналізувати раціональність (ефективність) використання 

земель житлової та громадської забудови серед яких особливе місце займають 

землі житлової забудови.  

Відповідно до положень ДБН [6]  в межах зони багатоквартирної житлової 

забудови розташовуються ділянки, на яких, зокрема, розміщуються житлові 

будинки з прибудинковими територіями з необхідним переліком майданчиків, 

проїздів, зелених насаджень, які, зокрема, призначені для використання 

мешканцями відповідного житлового будинку. 

Останнім часом спостерігається тенденція надання статусу «сквер» 

озелененим територіям, що  розташовані біля житлових будинків. 

Відповідно до положень ДБН [6] озеленені території в межах житлової 

забудови, відносяться до озеленених територій обмеженого користування. 

Надання озелененій території статусу «сквер» переводить її до переліку таких 

структурних елементів системи зелених насаджень, як озеленені території 
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загального користування. Подальшим кроком є виключення даних територій з 

загальної площі території житлового кварталу, що, в свою чергу, призводить до 

зменшення площі житлової території кварталів (мікрорайонів) та збільшення 

такого показника, як щільність населення. Разом з тим, показник забезпеченості 

зеленими насадженнями не змінюється. Нажаль, це не завжди враховується при 

прийнятті владних рішень про надання озелененим територіям житлових 

кварталів статусу «сквер».  

Зменшення загальної площі території житлового кварталу в деяких 

випадках може призвести до фактичного зменшення площ прибудинкових 

територій багатоквартирних житлових будинків навіть мінімально необхідних 

для його обслуговування. Це в свою чергу протирічить положенням державного 

стандарту ДСТУ-Н Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій 

мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій 

багатоквартирної забудови» [8], що був розроблений Міністерством 

регіонального розвитку та житлового-комунального господарства за для 

реалізації державної політики щодо створення ОСББ. 

Законом України № 1699-ІІІ від 20.04.2000 «Про планування та забудову 

територій» [9] проект розподілу території визначався як окремий вид 

містобудівної документації, з прийняттям закону України № 3038-VI від 

17.02.2011  року «Про регулювання містобудівної діяльності» [10],  розподіл 

територій житлових кварталів (мікрорайонів) здійснюється у складі детальних 

планів територій. Згідно державного стандарту [8]  розподіл території 

мікрорайону (кварталу) розробляється з метою визначення пропозицій щодо 

розмірів та конфігурації земельних ділянок, на яких розташовані 

багатоквартирні будинки з прибудинковими територіями для подальшого 

розроблення відповідної землевпорядної документації, відображення меж 

земельних ділянок наявних житлових будинків та тих, що проектуються, на які є 

правовстановлюючі документи. Згідно п. 3.5 [8]  територія технічного 

обслуговування багатоквартирного будинку (ТТО) – мінімально 

допустима прибудинкова територія, яка забезпечує створення умов щодо 
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технічної безпеки виконання робіт з утримання, поточного ремонту 

конструктивних елементів будинку та інженерних мереж, вільного доступу 

комунальних та інших служб для утримання будинку, ремонту інженерних 

мереж, ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій. 

Зменшення площ прибудинкових територій багатоквартирних будинків в 

деяких випадках за рахунок ТТО, в свою чергу може призвести до негативних 

наслідків обумовлених неможливістю належного утримання житлового будинку, 

ремонту інженерних мереж тощо. 

Крім того мешканці таких будинків в майбутній перспективі 

позбавляються можливості отримати у власність або в користування 

прибудинкову територію належної площі, яка має бути достатньою для 

організації побутових процесів населення в межах житла та прибудинкових 

територій.  
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На підставі проведеного математичного моделювання за допомогою 

системи комп’ютерної алгебри Mapℓe оптимізовано склад кам’яновугільних 

в’яжучих, модифікованих відходом виробництва полімеру, які наповнені 

активним дисперсним наповнювачем. Такі в’яжучі за фізико-механічними 

властивостями наближаються до бітумів нафтових дорожніх.    

 

Встановлено, що серед полімерів, застосовуваних для модифікації 

кам’яновугільних в’яжучих, значно поліпшують якість останніх полівінілхлорид 

(ПВХ) або деякі відходи його виробництва, які вивозять у відвали (тим самим 

забруднюють навколишнє середовище і порушують природні ландшафти) [1]. 

Математичне моделювання технологічних режимів приготування 

дьогтеполівінілхлоридного в’яжучого виконано за допомогою регресійного 

аналізу [2]. Для цього було використано рівномірний симетричний план для 

п’яти факторів на п’ятьох цілочисельних рівнях   (-2; -1; 0; +1; +2).  
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Одержані рівняння регресії адекватні і задовольняють критерію Фішера. 

Аналіз залежностей параметрів оптимізації від факторів варіювання довів, 

що при приготуванні дьогтеполівінілхлоридного в’яжучого слід рекомендувати 

такі значення факторів варіювання:  

- температура розчинення відходу виробництва ПВХ (відсіву) має 

становити 120-125оС; 

- термін приготування дьогтеполівінілхлоридного в’яжучого дорівнює   

3600 с; 

- дисперсність відсіву ПВХ – 300-350 м2/кг. 

Математичне моделювання складу дьогтеполівінілхлоридного в’яжучого 

проведено  програмною мовою MathCAD з використанням пакета SURFER for 

Windows. На підставі побудованих залежностей параметрів оптимізації від 

кожного з кодованих факторів (з використанням рівнянь регресії) визначено 

оптимальну концентрацію відходу виробництва ПВХ у кам’яновугільному 

в’яжучому, яка становить 1,5-2,0 % за масою.  

Модифікація кам’яновугільних дьогтів лише відходами виробництва 

полівінілхлориду підвищує в’язкість в’яжучих не суттєво. Малов’язкі органічні 

в’яжучі коксохімічного походження, у яких енергія теплового руху 

дисперсійного середовища (γ-фракція) дорівнює або більша за енергію зв’язку у 

вузлах макромолекулярної полімерної сітки, слід зміцнювати ліофільними 

активними дисперсними наповнювачами. Адсорбційна взаємодія полімерних 

молекул з твердими наповнювачами на границі розділу фаз зменшує рухливість 

макроланцюгів, шо призводить до зміцнення модифікованої системи. Такими 

наповнювачами-відходами з високою структуруючою здатністю в 

дьогтеполімерних в’яжучих можуть бути, наприклад, деревний гідролізний 

лігнін, кубові залишки очищення дистиляції фталевого ангідриду, сажа тощо. 

В роботі проведено математичне моделювання наповненого 

дьогтеполімерного в’яжучого за допомогою системи комп’ютерної алгебри 

Mapℓe [3].  

Як об’єкти дослідження було прийнято: 
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- середовище, що модифікується,  кам’яновугільні дьогті, що складені із 

середньо-температурного пеку і антраценового масла; 

- полімер − відходи виробництва полівінілхлориду (відсів − ПВХ) ВАТ 

«ДніпроАзот» (м. Кам’янське Січеславської області) з молекулярною масою 

12∙104 в.о і  частинками розміром менші за (6,3-63)∙10-5 м; 

- наповнювач – відходи коксохімічного виробництва − кубові залишки 

очищення дисциляції фталевого ангідриду (ЗДА) ПАТ «Авдіївський 

коксохімічний завод» Групи «Метінвест», що являють собою аморфне тіло і 

утворюються під час очищення фталевого ангідриду (С8Н4О3) від домішок 

хінона в дисциляційних колонах смолоперегонних цехів. 

Модифіковане кам’яновугільне в’яжуче готували суміщенням 

кам’яновугільних дьогтів з відсівом полівінілхлориду при температурі 115-125оС 

впродовж 30 хвилин. Потім додавали порошкоподібні кубові залишки очищення 

дисциляції фталевого ангідриду і продовжували перемішувати ще 30 хвилин [4]. 

Для оптимізації системи «кам’яновгільний дьоготь – полівінілхлорид – 

кубові залишки очищення дисциляції фталевого ангідриду» було використано 

композиційний несиметричний план на трьох цілочисельних рівнях  (-1; 0; +1). 

Оптимальні склади системи «дьоготь – ПВХ – ЗДА» визначали як оптимальні 

області допустимих значень факторів Х1, Х2, Х3  (табл. 1). 

Таблиця 1 – Значення факторів варіювання 

 

 

Система 

Фізичний зміст фактора варіювання 

Умовна 

в’язкість 

дьогтю за 

С 10

30 , с 

Масова 

концентрація 

відсіву ПВХ, 

% 

Масова  

концентрація  

ЗДА , % 

Х1 Х2 Х3 

Дьоготь

-ПВХ-

ЗДА 

Інтервал  

варіювання 
100 2,5 20 

Рівні 

фактора 

-1 

0 

+1 

50 

150 

250 

0 

2,5 

5 

0 

20 

40 
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Ці оптимальні області обмежені поверхнями рівня функції відгуку за 

кожним з параметрів оптимізації (табл. 2). 

За критерій оптимальності системи прийнято критерій D-оптимальності, 

який пов’язаний з мінімізацією об’єму еліпсоїду розсіювання оцінок параметрів 

рівнянь регресії [5]. Матрицю планування наведено в таблиці 3. 

Таблиця 2 – Параметри оптимізації системи 

  

№ 

з.п

. 

Код 

параметра 

оптимізації 
Фізичний зміст параметра оптимізації 

Граничні зна-

чення функції 

відгуку 

1 Y1 
Оптимальний вміст в’яжучого в суміші (в 

перерахунку на дьоготь), % 

Не більше 8,5 

2 Y2 Температура розм’якшення в’яжучого, оС Не менше 33 

3 Y3 Еластичність в’яжучого при 0оС, % Не менше 30 

4 Y4 
Границя міцності дьогтеполівінілхлориду на 

стиск при 20оС, МПа 

Не менше 2,5 

5 Y5 
Границя міцності дьогтеполівінілхлориду на 

стиск при 50оС, МПа 

Не менше 1,0 

6 Y6 
Границя міцності дьогтеполівінілхлориду на 

стиск при 0оС, МПа 

Не більше  

12,0 

7 Y7 Коефіцієнт тривалої водостійкості   Не менше 0,8 

8 Y8 
Відношення границі міцності зсуву в’яжучого 

до напруження сталої течії 

1,1 – 1,4 

 

Таблиця 3 – Матриця планування експерименту    

Х0 Х1 Х2 Х3 Х1∙Х2 Х1∙Х3 Х2∙Х3 Х1
2
 Х2

2
 Х3

2
 

1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 

1 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 

1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 

1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

1 1 0 -1 0 -1 0 1 0 1 

1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 

1 0 1 -1 0 0 -1 0 1 1 
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1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Для створеного плану експерименту (табл. 3) за методом найменших 

квадратів обчислено коефіцієнти рівнянь регресії за виразом [6]: 

                                            bi=(X*∙X)-1∙X*∙Y,        (1) 

де bi – коефіцієнт рівняння регресії;  

Х – матриця плану експерименту; 

Х* – транспонована матриця плану експерименту;  

(X*∙X)-1 – матриця, обернена добутку матриці плану експерименту на його 

транспоновану матрицю;  

Y – вектор-стовпець результатів експерименту. 

Обробка результатів експерименту і визначення коефіцієнтів рівнянь 

регресії з урахуванням їх значущості дозволили одержати поліноміальні моделі 

[13-15] вигляду: 

Y1 = b0+b1X1+b2X2+b3X3+b12X1X2+b13X1X3+b23X2X3+ b11X1
2+b22X2

2+b33X3
2    (2) 

Для кожного з параметрів оптимізації за формулою (1) обчислено 

коефіцієнти регресії, які підставлені в рівняння (2). Рівняння регресії для 

кожного параметра оптимізації мають такі: 

Y1 = 7,549 + 0,104∙Х1 + 0,095∙Х2 + 0,100∙Х3 + 0,000∙Х1∙Х2 - 0,053∙Х1∙Х3 - 

0,045∙Х2∙Х3 + 0,000∙Х1
2 - 0,114∙Х2

2 + 0,000∙Х3
2; 

Y2 = 31,271 + 3,115∙Х1 + 4,912∙Х2 + 7,850∙Х3 - 1,497∙Х1∙Х2 - 1,122∙Х1∙Х3 - 

2,145∙Х2∙Х3 - 1,575∙Х1
2 - 0,585∙Х2

2 - 2,394∙Х3
2; 

Y3 = 41,123 - 4,434∙Х1 + 20,209∙Х2 - 10,578∙Х3 - 5,219∙Х1∙Х2 - 3,090∙Х1∙Х3 - 

10,662∙Х2∙Х3 - 1,145∙Х1
2 - 19,930∙Х2

2 - 0,055∙Х3
2; 

Y4 = 4,152 + 0,562∙Х1 + 0,899∙Х2 + 1,835∙Х3 + 0,047∙Х1∙Х2 + 0,408∙Х1∙Х3 + 

0,377∙Х2∙Х3 - 0,318∙Х1
2 - 0,134∙Х2

2 + 0,094∙Х3
2; 



142 

 

Y5 = 1,083 + 0,118∙Х1 + 0,262∙Х2 + 0,025∙Х3 + 0,123∙Х1∙Х2 - 0,004∙Х1∙Х3 + 

0,078∙Х2∙Х3 - 0,076∙Х1
2 + 0,015∙Х2

2 + 0,099∙Х3
2; 

Y6 = 8,983 + 0,881∙Х1 + 1,383∙Х2 + 2,893∙Х3 - 0,135∙Х1∙Х2 - 0,026∙Х1∙Х3 - 0,014∙Х2∙Х3 

- 0,656∙Х1
2 + 0,150∙Х2

2 - 0,531∙Х3
2; 

Y7 = 0,882 + 0,044∙Х1 + 0,103∙Х2 + 0,088∙Х3 + 0,014∙Х1∙Х2 - 0,010∙Х1∙Х3 - 

0,003∙Х2∙Х3 - 0,042∙Х1
2 - 0,038∙Х2

2 - 0,021∙Х3
2; 

Y8 = 1,068 + 0,118∙Х1 + 0,155∙Х2 + 0,233∙Х3 + 0,117∙Х1∙Х2 + 0,116∙Х1∙Х3 + 

0,139∙Х2∙Х3 + 0,000∙Х1
2 + 0,000∙Х2

2 + 0,201∙Х3
2. 

Зображення поверхонь відгуку параметрів оптимізації (Y1 - Y8) виконували 

згідно з методикою, викладеною в роботі [3]. У графічному редакторі системи 

Mapℓe зазначені поверхні зображено у тривимірному просторі. 

За внесеними до комп’ютерної програми коефіцієнтами рівнянь регресії 

було визначено кожний параметр оптимізації (Y1 - Y8). Фіксуючи значення одного 

з трьох факторів варіювання Хі та надаючи двом іншим факторам дискретних 

значень від -1 до +1 з однаковим інтервалом, було обчислено значення 

варійованих факторів у цих фіксованих точках і побудовано поверхні функцій 

відгуку. У точках варійованого простору від -1 до +1, в яких фактори варіювання 

дорівнюють нулю, значення параметра оптимізації (Y1 - Y8) дорівнює значенню 

вільного коефіцієнта рівняння регресії bоі. 

Враховуючи те, що в даній роботі Х1 – це умовна в’язкість дьогтю, яка 

змінюється від С
10

30 = 50 с (при Х1 = -1) до С
10

30 = 250 с (при Х1 = +1) (табл. 1), а 

також граничні значення функції відгуку Y1 - Y8 (табл. 2), то, послідовно 

фіксуючи Х1 = -1, Х1 = 0 та Х1 = +1, графічно можна визначити масову 

концентрацію полівінілхлориду ПВХ (Х2) та масову концентрацію кубових 

залишків очищення дисциляції фталевого ангідриду ЗДА (Х3) відповідно 

(табл. 1). 

Найхарактернішими поверхнями функцій відгуку є поверхні для 

параметрів оптимізації Y1 (оптимальний вміст наповненого ЗДА 
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дьогтеполівінілхлоридного в’яжучого в суміші, %) (рис. 1, а), Y2 (температура 

розм’якшення наповненого ЗДА дьогтеполівінілхлоридного в’яжучого, оС) (рис. 

1, б) та Y3 (еластичність наповненого ЗДА дьогтеполівінілхлоридного в’яжучого, 

%) (рис. 1, в). 

   

                      а)                                         б)                                         в) 

Рисунок 1 – Діаграми для:  а) оптимального вмісту в’яжучого в суміші (Y1);  

  б) температури розм’якшення в’яжучого (Y2); в) еластичності в’яжучого (Y3) 

при умовній в’язкості дьогтю С
10

30 = 50 с (при Х1 = -1) 

 

 

                   а)                                            б)                                          в) 

Рисунок 2 – Діаграми для параметрів оптимізації Y1 - Y8 при умовних в’язкостях 

дьогтю: а) С
10

30 = 50 с (Х1 = -1); б) С
10

30 = 150 с (Х1 = 0); в) С
10

30 = 250 с (Х1 = +1) 

 

Послідовність зазначених на рис. 2 функцій відгуку зверху донизу 

відповідає розташуванню поверхонь параметрів оптимізації (теж зверху донизу). 

Допустимі (оптимальні) значення масових концентрацій ПВХ та ЗДА при Х1 = -

1 (тобто при умовній в’язкості дьогтю С
10

30 = 50 с – рис. 2, а); при Х1 = 0 (тобто 
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при умовній в’язкості дьогтю С
10

30 = 150 с – рис. 2, б); при Х1 = +1 (тобто при 

умовній в’язкості дьогтю С
10

30 = 250 с – рис. 2, в) визначали таким чином: 

- проводили горизонтальні площини на тривимірних діаграмах (рис. 2) на 

рівні граничних значень функцій відгуку для відповідного параметра оптимізації 

(табл. 2); 

- опускали перпендикуляри з ліній перетинів горизонтальних площин з 

поверхнями функцій відгуку на площину «Х2−Х3»; 

- враховували спрямованість значень кожного параметра оптимізації від 

його граничного значення («більше», «менше») (табл. 2); 

- розв’язували числові нерівності методом інтервалів (табл. 4).   

Таблиця 4 – Область допустимих значень масових концентрацій ПВХ (Х2) 

і ЗДА (Х3)  

Пара- 

метр 

оптимі- 

зації 

Умовна в’язкість дьогтю за С
10

30 , с (Х1) 

50 (Х1 = -1) 150 (Х1 = 0) 250 (Х1 = +1) 

Х2, % Х3, % Х2, % Х3, % Х2, % Х3, % 

Y1 0 ˂ Θ ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 0 ˂ Θ ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 0 ˂ Θ ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 

Y2 
1,9 ˂ Θ ˂ 

2,7 
14 ˂ Θ ˂ 22 

1,8 ˂ Θ ˂ 

2,6 
18 ˂ Θ ˂ 21 

1,6 ˂ Θ ˂ 

2,2 
11 ˂ Θ ˂ 17 

Y3 
1,0 ˂ Θ ˂ 

2,0 
12 ˂ Θ ˂ 20 

0,8 ˂ Θ ˂ 

2,0 
6 ˂ Θ ˂ 18 0,7 ˂ Θ ˂ 2 5 ˂ Θ ˂ 15 

Y4 0 ˂ Θ ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 0 ˂ Θ  ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 0 ˂ Θ ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 

Y5 0 ˂ Θ ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 0 ˂ Θ  ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 0 ˂ Θ ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 

Y6 0 ˂ Θ ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 0 ˂ Θ  ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 0 ˂ Θ ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 

Y7 0 ˂ Θ ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 0 ˂ Θ ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 0 ˂ Θ ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 

Y8 0 ˂ Θ ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 0 ˂ Θ  ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 0 ˂ Θ  ˂ 5 0 ˂ Θ ˂ 40 

 

Аналізуючи значення температури розм’якшення наповненого ЗДА 

дьогтеполівінілхлоридного в’яжучого (параметр оптимізації Y2, табл. 3), 

спостерігаємо чітку логічну закономірність: з підвищенням Х1 (умовної в’язкості 

дьогтю) від С 10

30  = 50 с до С 10

30 = 250 с знижуються масові концентрації ПВХ (від 
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1,9% ˂ Х2 ˂ 2,7 % до 1,6 % ˂ Х2 ˂ 2,2 % відповідно) та ЗДА (від 14 % ˂ Х3 ˂  22 % 

до 11 %  ˂  Х3  ˂ 17 % відповідно). Аналогічну залежність виявлено і для 

параметра оптимізації Y3 (еластичність наповненого ЗДА 

дьогтеполівінілхлоридного в’яжучого), а саме: зменшення концентрацій від 1,0 

% ˂ Х2 ˂ 2,2 % до 0,7 % ˂ Х2 ˂ 2,0 % відповідно для ПВХ та від 12 % ˂ Х3 ˂ 20 

% до 5 % ˂ Х3 ˂ 15 % відповідно для ЗДА.     

За допомогою методу інтервалів встановлено, що оптимальною системою 

«кам’яновугільний дьоготь – відсів полівінілхлориду (ПВХ) – кубові залишки 

очищення дисциляції фталевого ангідриду (ЗДА)» буде за масових концентрацій 

1,9-2,0 % ПВХ (Х2) та 14-15 % ЗДА (Х3) при умовній в’язкості дьогтю від С10

30  = 

50 с (Х1) до С 10

30 = 250 с (Х1).  
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ГЕОДЕЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗА ОСІДАННЯМИ ФУНДАМЕНТІВ 

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

 

Хохлов О. Г., к.т.н., доцент  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

 Запропоновано методику геодезичного моніторингу за вертикальними 

деформаціями основ і фундаментів різноманітних об’єктів без влаштування 

реперів. 

 

 Геодезичний супровід є невід’ємною частиною будівельного процесу. 

Геодезичні вимірювання використовуються на всіх стадіях: вишукування, 

нульовий цикл, будівництво. Особливою частиною є геодезичний моніторинг за 

осіданнями та деформаціями фундаментів будівель і споруд, який застосовується 

не тільки при будівництві, але і при експлуатації об’єктів. Дуже важливу роль 

він відіграє при експлуатації унікальних споруд (клас наслідків 

(відповідальності) СС3), споруд з важкими умовами експлуатації, наприклад, з 

високими динамічними навантаженнями (компресорні або ковальські цехи), з 

несприятливими геологічними умовами тощо. 

 Вимірювання вертикальних переміщень основ і фундаментів будівель і 

споруд поділяються на три класи. Перший клас використовується при 

вимірюваннях осідань унікальних споруд і споруд побудованих на скельних 

ґрунтах. Осідання будь-яких будівель і споруд на стисливих ґрунтах вимірюють 

другим класом. І третій клас застосовують при вимірюваннях на 

сильностисливих ґрунтах. 

 Щоб провести спостереження за осіданнями, норми та інші довідкові 

джерела, вказують на необхідність закладання вихідних геодезичних знаків – 

реперів, які можуть бути глибинні, ґрунтові або стінні.  

 Вимірювання виконуються за загальними правилами геометричного 

нівелювання. В основному використовуються нівеліри типу Н05 та рейки з 
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інварною стрічкою. Нівелірний хід прокладається таким чином, щоб спочатку 

брався відлік по рейці на вихідному репері, потім на марках осідання й у кінці 

знову на вихідному або на іншому реперах. Рекомендується закладання двох або 

більше реперів. Але встановлення реперів та їх збереження доволі складна 

задача, яка потребує значних витрат фінансів і часу. В умовах щільної міської 

забудови, у деяких випадках, вирішення цієї проблеми може бути взагалі 

неможливим. Таким чином виникає наступне питання, наскільки необхідне 

встановлення реперів. 

При проведенні спостережень за наведеною схемою визначаються 

абсолютні значення осідань фундаментів. З точки зору механіки роботи 

фундаментів, рівномірне осідання негативних наслідків на цілісність 

будівельних конструкцій і будівлі в цілому не викликає, окрім випадків, якщо 

значення осідань перебільшують нормативні. Але що стосується нерівномірних 

осідань, які можуть бути і незначними, велика імовірність виникнення дуже 

значних проблем, аж до аварійних ситуацій. У цьому випадку фундаменти та 

інші конструктивні елементи будівлі працюють в умовах напружено-

деформованого стану на які вони не розраховані, що, у свою чергу, викликає 

пошкодження та відмову конструкцій. Як приклад, на рисунку наведені 

пошкодження несучих стінових конструкцій п’ятиповерхової житлової будівлі. 

Як видно з рисунку, зовнішні і внутрішні несучі цегляні стіни мають наскрізні 

тріщини осадового характеру з шириною розкриття до 30 мм і більше. 

При проведенні обстеження з метою визначення технічного стану та 

експлуатаційної придатності будівель і споруд, насамперед важливо знати не 

абсолютні значення осідань, а відносні, тобто, наскільки значення осідання 

однієї точки фундаменту більше або менше іншої. Також має значення характер 

динаміки змін цих значень. 
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Рисунок 1 – Тріщини у несучих стінових конструкціях 

 

У таких випадках пропонується відмовитись від влаштування реперів. 

Достатньо в необхідних місцях встановити марки осідань і прокласти по них 

замкнений нівелірний хід. Різниця відліків по рейках на марках дасть 

перевищення одних точок над іншими, що дасть змогу визначити їх позначки в 

умовній системі висот. Різниці позначок при різних циклах спостережень і 

будуть значеннями відносних вертикальних деформацій основ і фундаментів 

будівлі. Маючи інформацію про динаміку осідань різних частин будівлі можна 
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приймати обґрунтовані рішення щодо стабілізації основ і розробляти заходи 

щодо забезпечення подальшої надійної експлуатації об’єктів. 

Висновки. При виконанні спостережень за осіданнями фундаментів 

будівель і споруд геометричним нівелюванням необхідно влаштовувати репери. 

Отримані дані покажуть значення абсолютних вертикальних деформацій основ. 

Але у деяких випадках достатньо знати тільки відносні показники. Визначення 

тільки відносних показників осідань основ і фундаментів дозволяє відмовитись 

від влаштування реперів, що значно спрощує і здешевлює виконання робіт. 
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УДК 628.2 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД 

 

Хохлов О. Г., к.т.н., доцент  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

 Розглянуті деякі проблеми щодо технічного стану споруд щодо очистки 

стічних вод. 

 Необхідність очистки стічних вод не викликає ніяких сумнівів. Для 

покращення якості очистки води розробляються новітні технології, способи і 

методи. Але не варто забувати і про технічний стан очисних споруд та 

інженерних комунікацій. Як показує практика, технічний стан зазначених 

об’єктів, у непоодиноких випадках, залишає бажати кращого. Це стосується і 

будівельних конструкцій, і інженерних мереж. 

 Як приклад, на рисунках 1–3 наведені діючі очисні споруди та показані 

основні пошкодження конструкцій. За результатами обстеження встановлено, 

що загальний технічний стан комплексу очисних споруд оцінюється як 

непридатний до нормальної експлуатації (категорія технічного стану 3). 

Основними пошкодженнями будівельних конструкцій та інженерних мереж є: 

- корозія бетону; 

- руйнування бетону з оголенням і корозією арматури; 

- корозія закладних деталей; 

- руйнування цегляної кладки відстійників; 

- біозабруднення (трав’яна та чагарникова рослинність); 

- корозія сталевих елементів інженерних комунікацій (місцями до 100 %). 

  

Рисунок 1 – Загальний вигляд аеротенків 
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Рисунок 2 – Руйнування бетону та біозабруднення 

   

Рисунок 3– Корозія закладних деталей та руйнування цегляної кладки 

 

Можливими причинами виявлених пошкоджень є накопичення й циклічне 

заморожування та відтаювання вологи, вплив агресивного середовища та 

несвоєчасне проведення ремонтних робіт. 

Таким чином, якість очищення стічних вод у великій мірі також залежить 

і від технічного стану очисних споруд та інженерних комунікацій. 
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Секція 
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ТА БУДІВНИЦТВІ 
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ASPECT ENERGETIQUE D’EPURATION 

DES EAUX PAR FLOTTATION 
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1 Département D’Hydraulique, Université Badji Mokhtar – Annaba - Algérie 

Laboratoire des ressources naturelles et aménagement 
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ОЧИСТКИ ВОДИ ФЛОТАЦІЄЮ 

 

Аллауа А., Артамонов В., Василенко М. 

 

La flotation des eaux est bien appliqué pour éliminer d’elles des pollutions 

surtout mécaniques de grand echelle de dispersité qui sont au moins partiellement  

hydrophobisées. 

En ayant beaucoup des avantages téchnologiques et sanitaires la flotation 

possède génerallement le défaut principal qui consiste de consommer assez d’énergie 

nécessaire de former des bulles gaseuses transportantes de pollution correspondante 

fixée sur leur surfase. 

L’existence de téchnologies diverces de flottation fait certaines difficultes pour 

adopter l’une d’elles plus préférable. Ce choi est plus difficile car elles ont les 

éfficacités d’épuration  presque égales et ne se distinques générallement que par le 

mécanisme de formation des bulles gaseuses. 

En tenant compte l’importence globale de composant energetique des 

téchnologies utilisées il est utile d’évaluer par telles valeurs les méthodes de flottation 

les plus repandues en pratique d’éputation des eaux. Il s’agit de flottation sur pression, 

de flottation pneumatique et d’electroflottation. 
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Il est connue que l’efficacité de flottation de meme eau dépande générallement 

des diametres des bulles gaseuses formées et de surface totale de ces bulles. Ce 

phénomene nous permet d’adopter des pertes spécifiques d’energie (dépanses 

d’energie pour former 1 m2 des bulles) comme le parametre energetique de 

comparaison des éfficacites des méthodes de flottation. 

La flottation sur pression est basée sur la compression par une pompe de l’eau  

avec de l’air ejecté. La pression de pompe est choisie pour assurer la dissolution 

complet de l’air se trouvant à l’eau. Si la pression est brusquement chuttée jusqu’à celle 

atmospherique de l’air dissolu se dégage d’une maniere intence en formant des 

microbulles dont des diametres est a peu pret 20  .                 

Volum de gase se dégagé à l’eau pour la flottation sous pression est determiné 

comme 

                                                           
a

p WPK
V




  m3                                             (1) 

ou: 

K  – constante de dissolution de l’air, c2 / m2 ; 

pP  – pression manométrique de l’eau assurer par la pompe, N/m2 ; 

W  – volume de l’eau flottée, m3 ; 

a  – densité de l’air, kg /m3 . 

La surface totale des bulles de diameters  pD ,  qui sont formées de ce volume de 

l’air se dégagé est egale 

                                                                 
pD

V
F




6
 м2                                              (2) 

Les dépances d’énergie pour faire presser 1 m3 de l’eau jusqu’à la pression  pP  

sont 

                                                      pll PWHWgE        j                                (3)               

ou : 

l  – densité de l’eau, kg/m3 ;  

lH – pression de l’eau, m ; 
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g =9,81 – constante, m/c2.. 

Finalement les pertes spécifiques d’energie au but de former 1 m2 de surface des bulles 

d’air pour la flottation sur pression sont 

                                                          
F

E
e p   j/м2                                                       (4) 

En remplassant des valeurs correcpondantes des équations (1-3) nous aurons 

                                                           
K

D
e

ap

p





6


     j/m2                                          (5) 

La téchnologie de la flotation pneumatique utilize la pénétration de l’air par des 

plaques poreuses avec des pores assez fins. A ce cas les diametres des bulles obtenues 

de l’air dispersé sont 

                                                                               4 212  rDd                             (6)                                  

ou:  

r  – rayon des pores de plaque poreuse ; 

  – tention superficielle à la frontiere de partage “eau – air” 

De la formule (2) se determine le volume sommaire de l’air se trouvant en bulles don’t 

la surface totale est égale a  1 m2 

                                                                  
6

d

d

D
V                                                     (7) 

D’autres cote la pression de l’air livrée sous une plaque poreuse doit etre pas 

moin que celle déterminée par équation 

                                                              
r

HgP lld


                                               (8) 

Dans ce cas la valeur  lH   present (en m) la profondeur de cuve de flottation. 

Donc nous sommes obligés d’assurer la compression de volume  dV  d’air jusqu’à 

la pression dP  pour avoir la surface totale de 1 m2 des bulles dont des diametres sont 

dD . 

En presantant le processus polytrophe de compression de 1 kg d’air on peut 

mentioner que l’energie consommé est égale 
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ou : 

m=1,35 – indice de polytrophe ; 

1v  – volume initiale de 1 kg d’air à comprimer ; 

aP  – pression initiale de l’air à comprimer (atmospherique) ; 

dP  – pression d’air comprimé. 

On peut déterminer que les pertes specifiques d’energie au but de former 1 m2 

de surface des bulles d’air pour la flottation pneumatique sont 
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                               (10) 

Pour l’electroflottation il faut déterminer la depance d’energie de former de 1 m2 

de la surface des bulles gaseuses d’hydrogene d’ origine electrochmique dont des 

diametres fixee eD . Le volume necessaire s’hydrogene  eV   se determine selon 

l’équation (7). 

Ce volume correspond a la quantite  G   de gramme-équivalant d’hydrogene 

obtenu par voie electrochimique 

                                                                      
3104,22

2



 eV

G                                     (11) 

ou  22,4 . 10-3 volume d’un gramme-molecule de gase pour les conditions dit normales. 

                                                                       UGNe Fe                                     (12) 

ou: 

FN = 96400 – nombre de Faradey, k-c   

U  – tention du courant, v. 

Finalement nous avons 

                                                           UDNe eFe  9,14                                          (13) 

Le comparaison energetique pour les parametres habituels est presanté en 

tableau. 
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On peut remarquer que electroflotation est plus preferable au point de vue 

energetique. Au meme temps il faut mentioner que cet avantage electroflottation 

disparera assez vite pour les eaux peut sales car la tention est devenue trop augmentée. 

Pour cet raison il est preferable d’utiliser electroflottation pour éputation des eaux sales 

ou augmenter artificiellement leur salinite. 

Le dernier cas se realise pendant la dillution des eaux a epurer par celles de mer 

surtout quand le dernier est l’exutoire des eaux épurées.  

 

Flottation 

Equation de pertes 

specifiques d’energie 

Condition de 

realisation 

Valeur des 

pertes 

specifiques 

d’energie 

Sous pression 

K

D
e

ap

p





6


 pD = 2 . 10-5 m 

a = 1,29 kg/m3 

K =2,45.10-8 

c2/m2 

 

pe = 177,5 j/m2  

 

Pneumatique 

]1)[(
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= 1 . 10-5 m 

m = 1,35 

aP = 98066,5 

n/m2 

 = 73 . 10-3 n\m 

l = 1000 kg/m3 

g = 9,81 m/c2 

lH = 4 m 

 

 

 

 

de = 110,6 j/m2 

Electroflottation UDNe eFe  9,14  
eD = 1. 10-5 m 

U = 6 v 

 

ee = 86,2 j/m2 

 

Bien sur que le resultat obtenu n’est que partie energetique de processus comlexe 

de flottation. Par exemple nous n’avon pas comparé les pris des apparels formants les 

shemas téchnologique des moyens diverses de flottation.  

 

 

 

 

r
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УДК 332.3:528.9 

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ НАВКОЛО ТЕХНОГЕННО-

НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАСОБАМИ ГІС 

 

Дець Т. І., к.т.н., доцент, Янчук О. Є., к.т.н., доцент,  

Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Запропоновано підхід до проведення зонування земель засобами ГІС на 

основі оцінки комплексного розвитку території навколо техногенно-

небезпечних промислових об’єктів (на прикладі зони спостереження 

Хмельницької АЕС) 

 

Земля є основним національним багатством кожної країни. Тому на 

сьогоднішній день у практиці багатьох держав прийнята політика охорони та 

організації раціонального використання земель, а також планування їх розвитку.  

На території України знаходиться велика кількість потенційно еколого-

небезпечних промислових об’єктів, які значним чином впливають на регіональне 

планування та розвиток територій навколо себе. Вплив великих хімічних, 

металургійних і інших заводів, атомних електростанцій, розробок кар’єрів і 

родовищ корисних копалин на стан земельних ресурсів у більшій мірі є 

негативним. Спостерігається дисбаланс у структурі земельних угідь, істотно 

деградують природні ландшафти, внаслідок розвитку ерозійних процесів 

знижується родючість ґрунтів, збільшуються площі забруднених та порушених 

земель, активізуються небезпечні зсувові геологічні явища і процеси. 

Для організації раціонального використання земель навколо таких об’єктів 

необхідна їх чітка структуризація, класифікація сприятливості за оцінкою їх 

стану та, відповідно, зонування територій. Сучасним засобом вирішення 

поставленої задачі є ГІС-технології [1, 2]. 

Питання зонування земель в Україні присвячені наукові праці 

С. Ю. Булигіна, Д. С. Добряка, C. І. Іщука, О. П. Канаша, А. Г. Мартина, 

Л. М. Перовича, А. М. Третяка та інших. Вирішення ж проблеми із застосуванням 
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ГІС-технологій найрізноманітніших рівнів проектування висвітлено у працях 

В. О. Борового, Б. С. Бусигіна, О. Л. Дорожинського, О. О. Світличного, 

В. М. Самойленка та інших. 

Метою роботи є запропонувати нові підходи до проведення зонування 

земель засобами ГІС на основі оцінки комплексного розвитку території навколо 

техногенно-небезпечних промислових об’єктів (на прикладі зони спостереження 

Хмельницької АЕС). 

Комплексна оцінка стану територій у зоні впливу техногенно-небезпечних 

об’єктів дозволяє сформувати нові принципи організації територій 

землекористування і їх розвитку, охорони та раціонального використання 

земель, а також полегшує планування заходів спрямованих на підвищення 

розвитку територій та допомагає визначити першочерговість їх проведення [3].  

Проведення комплексної оцінки територій навколо екологічно-

небезпечних об’єктів для їх подальшого зонування складається з наступних 

етапів:  

1) виявлення основних параметрів розвитку об’єкта, виділення його 

структурних і функціональних підсистем, встановлення взаємозв’язків між 

властивостями об’єкта;  

2) визначення основних факторів впливу та їх важливості серед всіх інших 

на основі структурного аналізу функціональних підсистем;  

3) побудова шкали оцінки критеріїв впливу факторів на території в зоні 

спостереження АЕС;  

4) районування території за критеріями оцінки факторів;  

5) визначення оцінки кожного фактора на основі вагомості його впливу;  

6) зонування території на основі її комплексної оцінки.  

Розробка підходу до проведення комплексної оцінки територій у зоні 

спостереження АЕС детально розглядається у [4]. Проте у вказаній праці не 

достатньо приділена увага використанню ГІС-технологій, що значно 

пришвидшує та покращує результат дослідження. Застосування ГІС-засобів 

дозволяє оперувати даними на основі їх просторових взаємовідношень та 
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проводити комплексну оцінку ситуації на основі створеної бази локальних, 

регіональних географічних і екологічних умов, а також особливостей 

антропогенного навантаження на агроландшафти. 

Для зонування земель, насамперед, необхідно зібрати та обробити значну 

кількість картографічних матеріалів: існуючий стан території, ґрунтового 

покриву, рельєфу, щільності забруднень різного характеру і т.д. Також 

проводиться збір статистичних даних за об’єктом та поєднання її у вигляді 

атрибутивної інформації з картографічними матеріалами. Далі необхідно 

встановити критерії та оцінки зонування території. Можливості сучасних 

геоінформаційних технологій дають змогу поєднувати зображення декількох 

картографічних матеріалів та визначати межі елементів планування території. 

Тому, дотримуючись принципу переважання та однорідності на території того 

чи іншого критерію або оцінки, проводиться зонування земель. 

У роботі [5] для розв’язання задачі щодо зонування території 

використовувався геоінформаційний програмний продукт ArcGIS 9.3. Таким 

чином, на території 30-кілометрової зони спостереження Хмельницької АЕС 

були виділені характерні зони із різним рівнем розвитку території. На їх основі 

встановлено найбільш сприятливі та критично-небезпечні території для ведення 

сільськогосподарського виробництва та проживання населення: 

– критично небезпечна територія; 

– дуже несприятлива територія; 

– несприятлива територія; 

– малосприятлива територія; 

– відносно сприятлива територія; 

– сприятлива територія. 

При цьому оцінка комплексного розвитку територій населених пунктів не 

визначалася. 

Оцінна шкала розроблялася із врахуванням того, що фактори впливу на 

розвиток територій у зоні спостереження АЕС мають як позитивний, так і 

негативний вплив на неї.  
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Кількісний та просторовий аналіз моделі оцінки комплексного розвитку 

територій показав, що найбільший відсоток території зони спостереження 

Хмельницької АЕС, а саме 34,0 %, займають землі зі ступенем оцінки 

«малосприятлива територія». 

 

Рисунок 1 – Модель зонування територій у зоні спостереження  

Хмельницької АЕС на основі оцінки їх комплексного розвитку 

 

Таким чином, підхід до зонування земель навколо техногенно-небезпечних 

об’єктів на основі комплексної оцінки розвитку територій засобами ГІС 

дозволить вирішувати широке коло питань, пов’язаних із організацією та 

раціональним використанням забруднених територій. 
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РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ 3D КАДАСТРУ ЯК 

ЗАСОБУ МОНІТОРИНГУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
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Київський національний університет будівництва і архітектури  

 

Доповідь присвячена питанню розроблення концептуальної моделі 3D 

кадастру як засобу моніторингу і аудиту водних об’єктів населених пунктів. 

Запропонована модель створена відповідно до міжнародних стандартів роботи 

з геопросторовими даними, гармонізованих з вітчизняним законодавством. 

 

Вступ. Аналіз наукових праць у сфері 3D кадастру демонструє, що 

тривимірному обліку водних об’єктів, на відміну від нерухомого майна, 

приділено недостатньо уваги. Тому усталена практика щодо побудови 3D 

кадастру водних об’єктів – відсутня. З урахуванням цього, метою дослідження є 
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розроблення концептуальної моделі 3D кадастру як засобу моніторингу і аудиту 

водних об’єктів населених пунктів. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до міжнародних стандартів 

роботи з геопросторовими даними, в основу 3D кадастру водних об’єктів 

покладено об’єктно-орієнтовану модель даних «База геоданих» (Geographic 

Database – GDB), засновану на принципі реляційних таблиць. Включення до 

кадастрової системи інформації усіх видів можливе завдяки географічним 

наборам даних трьох основних типів: 1) класи просторових об’єктів (Feature 

classes); 2) растрові набори даних (Raster databases); 3) непросторові таблиці 

(Tables) [1]. 

Оскільки в основу 3D кадастру водних об’єктів покладена об’єктно-

орієнтована модель даних «База геоданих», для опису елементів системи 

використано уніфіковану мову моделювання UML (Unified Modeling Language) 

[2] – Рис. 1. 
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Рисунок 1– UML-діаграма моделі 3D кадастру водних об’єктів 
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Структура моделі «База геоданих», відповідно до вимог INSPIRE, включає 

такі змістові складові: набір базових даних; набір профільних даних; метадані. 

Набір базових даних визначає просторову організацію системи і включає такі 

пакети: «Топографічна основа» (у тому числі підпакети «Топо-графічний план 

території» і «Цифрова модель рельєфу»), «Об’єкти Державного земельного 

кадастру» (підпакети «Кадастровий поділ», «Об’єкти адміністративно-

територіального устрою», «Обмеження у використанні земель»), «Об’єкти 

містобудівного кадастру» (підпакети «Функціональне зонування території», 

«Обмеження у використанні території»), і «Ортофотоплани» [3]. Для цілей 

водного кадастру, до набору базових даних також включено пакет 

«Землевпорядна документація». 

Набори профільних даних являють собою сукупність тематичних 

геопросторових даних [4], що можуть бути згруповані у кластери (групи класів, 

пов’язані спільною функцією). При побудові концептуальної моделі 3D кадастру 

водних об’єктів використаний об’єктно-орієнтований принцип організації 

даних, який дозволив охарактеризувати положення кожного блоку інформації в 

системі і відтворити логічні взаємозв’язки між ними. Відповідно до цього 

принципу, об’єктом є реальна або абстрактна сутність, якій властиві стан, 

поведінка та індивідуальність [1]. Стан об’єкта характеризують пов’язані з ним 

атрибутивні дані, а його поведінка  реалізується у вигляді функціональних 

зв’язків [1]. У кадастровій системі об’єктами є базові одиниці обліку, якими у 

запропонованій системі виступають водні об’єкти, а також пов’язані з ними 

права, документи і платежі. Об’єкти, що мають спільну структуру і поведінку, 

об’єднують у класи [1]. Таким чином, концептуальна модель 3D кадастру водних 

об’єктів містить чотири основних класи: «Об’єкти водного кадастру», «Права на 

водні об’єкти», «Документи», «Платежі» (на Рис. 1 виділені жовтим кольором). 

Для підвищення стійкості системи створені два другорядних класи – «Документи 

про водні об’єкти» і «Правовстановлюючі документи», пов’язані з основними 

класами асоціативними співвідношеннями, що показують змістовий зв’язок. 
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Метадані представлені у моделі у вигляді зв’язків між структурними 

елементами і описують структуру та властивості інформації і призначені для 

ведення каталогів геоінформаційних ресурсів і забезпечення процесів 

автоматизованого пошуку й оцінки геопросторових даних користувачами [3]. 

Висновки. Запропонована концептуальна модель 3D кадастру водних 

об’єктів дозволяє підвищити ефективність прийняття управлінських рішень 

стосовно водних об’єктів, стимулюючи їх ощадливе і раціональне використання. 
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У статті розглянуто наукові підходи до визначення понять 

«інформаційне моделювання», «інформаційна модель» та обґрунтовано зв’язок 
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між ними. Проаналізовано еволюцію, етапи становлення та перспективи 

розвитку інформаційного моделювання  (ВІМ) в будівництві. 

 

Актуальність теми. Сучасний розвиток інформаційних технологій 

характеризується появою принципово нових підходів в архітектурно-

будівельному проектуванні, які полягають у створенні комп’ютерної моделі 

нової будівлі, що охоплює всі відомості про майбутній об’єкт – Building 

Information Model (BIM). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання необхідності 

запровадження і розвитку інформаційного моделювання в будівництві досить 

активно вивчається іноземними вченими, зокрема В. Талаповим,  

К. Сухачевим, А. Томана, Л. Устиновічюс та іншими. В Україні дослідженням 

проблематики BIM займаються: А. Білик, М. Беляєв, А. Тесьолкін, М. Барабаш, 

К. Київська. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційне моделювання будівель BIM  

давно набирає популярність в будівництві і архітектурі. Даний підхід (разом з 3D 

BIM бібліотеками від виробників будівельних конструкцій) вважається чудовою 

альтернативою 3D моделі автоматизованого проектування (CAD). Єдине 

середовище моделювання дозволяє проектувальникам зібрати в одному місці 

вихідну інформацію, напрацювання і результати візуалізації і оперувати ними на 

протязі всього життєвого циклу будівлі. Згодом такі напрацювання служать 

орієнтиром для всіх підрядників, незалежно від їх рівня, забезпечуючи 

планомірну реалізацію проектів з моменту задуму до обслуговування об'єктів в 

ході експлуатації. 

Концепція ВІМ – це набагато більше, ніж просто новий метод в 

проектуванні. Це також принципово інший підхід до зведення, оснащення, 

забезпечення; експлуатації і ремонту будівлі, до управління життєвим циклом 

будівлі, включаючи його економічну складову [1]. 

Спостерігаючи щораз швидший темп упровадження в практичну 

діяльність цілої низки інноваційних й інтелектуальних технологій, які значною 
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мірою автоматизують наше повсякденне життя, слід очікувати також на схожий 

тренд у сфері систем, що допомагають у проектуванні та реалізації будівельних 

інвестицій [2,3,4]. Видається, що на цьому полі система BIM має шанс стати 

безапеляційним лідером. Інформаційне моделювання в будівництві було 

започатковане в 1975 р. американським професором Чарльзом Істменом [4].  

У 1986 р. англієць Роберт Ейш вперше використав термін «Building 

Modeling» як інформаційне моделювання будівель. Він сформулював основні 

принципи інформаційного підходу до проектування:  

˗  тривимірне представлення об’єкта;  

˗  автоматичне отримання креслень на основі сукупності параметрів 

об'єкта та його елементів;  

˗  інтелектуальна параметризація об’єктів;  

˗  створення баз даних, що відповідають об’єктам будівництва;  

˗  розподіл процесу будівництва по часовим етапам. Переваги 

застосування BIM:  

˗ скорочення термінів проектування; 

˗  зменшення витрат на реалізацію проекту; 

˗  підвищення продуктивності праці завдяки простоті отримання 

інформації;  

˗  покращення процесів узгодження будівельної документації;  

˗  доступність конкретної інформації про виробників матеріалів, – 

кількісні характеристики для оцінки та проведення тендерів [4]. 
Будь-яка сучасна технологія постійно допрацьовується, і ми, в свою чергу, 

стежимо за тим, що відбувається в цьому році в сфері інформаційного 

моделювання будівель і BIM об'єктів [1, 3]. На даному рисунку зображено 5 

основних напрямків розвитку ВІМ. 
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Рисунок 1 – Напрямки розвитку Building Information Model (BIM) 

 

1. Розширення тривимірного простору – 4D, 5D і 6D  

Згідно з прогнозами, в 2018 році багатьма компаніями запланований вихід 

за рамки тривимірної просторової моделі 3D-BIM і використання 4, 5, а в деяких 

випадках і 6, вимірювань. Кожна з таких ступенів забезпечує накопичення дедалі 

більших обсягів інформації, це робиться в розрахунку на подальшу 

довгострокову експлуатацію будівлі. Кожен з рівнів відповідає рівню подання 

інформації. Більш простими словами ми можемо розкласти ситуацію наступним 

чином [3]: 

3D: відправною точкою служать інженерно-геологічні вишукування, 

питання безпеки, матеріально-технічне забезпечення і тому подібні питання 

4D: додавання фактора часу до моделі 3D – відмінно допоможе при 

плануванні 

5D: додавання витрат (на матеріали та інші) 

6D: додавання елементів, що дозволяють дотримуватися концепції сталого 

розвитку; сюди відносяться життєвий цикл проекту, питання споживання та 

генерації енергоресурсів і т.д. 

Розширення 
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3D-друк

Нормативно-правове 
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Замовлення продукту 
безпосередньо
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Існує і сьомий рівень (7D), який, в свою чергу, пов'язаний з 

експлуатаційно-технічним обслуговуванням будівлі. При цьому все 

перераховане так чи інакше стосується управління об'єктом . 

Отже, з кожним кроком у розвитку технологій інформаційного 

моделювання в будівництві (BIM) стоять додаткові можливості для зростання 

окупності інвестицій. 

2. 3D-друк 

Ще не так давно, 3D-принтери вважалися небаченою дивиною, а не 

серйозним інструментом, використовуваним в будівельній галузі. На наших очах 

вони перетворилися на доступний засіб, що доповнює результати розрахунків і 

моделювання натурної моделлю запроектованого об'єкта. Хоча, за своєю суттю, 

BIM і є віртуальним підходом, висновок моделей на 3D-принтери чудесним 

чином дозволяє зробити крок в сторону реальності. Поки подібні макети 

здебільшого використовуються під час презентацій на етапах залучення коштів і 

контролю за фінансуванням [3]. 

Таким чином, інвестор проекту не повинен бути інженером, щоб побачити, 

як буде виглядати об'єкт в «реальному житті». Просторова друк сприяє 

скороченню обсягу непридатних залишків, економії часу і коштів, оптимізації 

логістики при транспортуванні будматеріалів, а також спрощує відстеження 

змін, в тому числі несподіваних. Об'єкти можна друкувати, задіявши 

найрізноманітніші матеріали: полімери, сталь, бетон, графіт та інші матеріали.  

3. Нормативно-правове регулювання та сертифікація 

 Тенденція у всьому світі така, що уряду повсюдно позитивно оцінюють 

потенціал технологій інформаційного моделювання в світлі реалізації великих 

суспільно значущих проектів.  

Отже, 2D-моделі візуалізації здаються в наші дні застарілими і 

непривабливими, а тому перевага використання BIM в будівельних і 

інфраструктурних проектах не викликає сумнівів навіть на рівні урядів. При 

усвідомленні цього факту постає питання про сертифікацію, виробленні 

регламентів і їх дотриманні. Що стосується сфери архітектури, проектування та 
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будівництва, технології BIM, завдяки своєму комплексному підходу, часто 

обганяють технології 3D-моделювання САПР. 

Наприклад: Великобританія запровадила єдиний стандарт BIM для всіх 

будівельних проектів, пов'язаних з державним фінансуванням. У Британського 

інституту стандартів є знак якості і безпеки під назвою BSI Kite Mark ™, що має 

на увазі під собою сертифікацію моделей BIM; см. BS8541 (частини 1, 3 і 4). З 

технічної точки зору така сертифікація знаходить підтримку з боку IPE. Рівень 

якості, що забезпечується моделями BIM, повинен стати нормою в сфері 

інформаційного моделювання будівель [3]. 

4. Підтримка концепції сталого розвитку 

Будівельний сектор завжди приділяв належну увагу принципам 

дбайливого ставлення до навколишнього середовища та концепції сталого 

розвитку, але тепер ми бачимо, що дана тенденція знайшла своє відображення 

навіть на рівні програмного забезпечення. Технології інформаційного 

моделювання в будівництві ідеально підходять для цієї мети, при цьому самі 

інтелектуальні моделі здатні враховувати такі параметри як температура, площа 

поверхні, викиди CO2, властивості матеріалів та енергетичні характеристики вже 

на ранній стадії проектування, істотно економлячи майбутні витрати. 

Ряд організацій вже взяли на озброєння технології BIM, спрямовані на 

збереження навколишнього середовища. Моделі та інструменти BIM дозволяють 

акумулювати важливу для екологів інформацію, підтримуючи орієнтацію на 

повсюдне використання збірних конструкцій і утилізацію максимальної 

кількості відходів протягом життєвого циклу будівлі [3]. 

5. Замовлення продукту безпосередньо 

В цьому році ми можемо спостерігати розширення співпраці між 

виробничим сектором, постачальниками і розробниками програмного 

забезпечення BIM. Ряд виробників, такі як, наприклад, Hilti Corporation, 

максимально інтегрували свої продукти в додатку Autodesk AutoCAD, Revit і 

Inventor. Великі і інноваційні виробники представляють цифрову платформу 
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BIM в якості торгового майданчика з функцією прийняття важливих рішень до 

початку будівництва [3]. 

Важливою складовою цієї технології є єдиний інформаційний простір, база 

даних, що містить усю інформацію про технічні, правові, майнові, 

експлуатаційні, енергетичні, екологічні, комерційні та інші характеристики 

об’єкта будівництва. Завдяки високій точності та детальному опису моделі, ця 

технологія дає можливість проводити різні розрахунки (наприклад, 

енергоефективність та енергоспоживання будівлі, комплексні розрахунки на 

довготривалість, вогнестійкість та міцніть як усієї будівлі, так і її окремих 

елементів) та аналіз отриманих результатів [4]. 

Висновки. Таким чином, моделюванням інформації про будівлю має стати 

система, яка дозволить цифровий опис багатьох параметрів будівельного об’єкту 

на етапах проектування, реалізації та використання. 
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Актуальність роботи. Сучасна антропогенна діяльність людства 

обумовлює прогресуюче забрудненням атмосфери,  гідросфери та літосфери 

планети, яке з ряду факторів досягло чи навіть перебільшило дію адекватних 

природних чинників. Реальність свідчить, що консолідована протидія світової 

спільноти прогресивному погіршенню стану довкілля є недостатньою і потребує 

посилення, зокрема через розробку та обґрунтування нових теоретичних 

підходів і відповідних практичних рішень. 

Глобальність екологічної проблеми, яка стосується практично всіх 

територій планети, адекватно потребує не менш глобальної концепції її 

вирішення. 

Існуючі підходи та пропозиції, при всіх їх позитивних впливах на розвиток 

методології визначення, управління та цілеспрямованого корегування рівня 

екологічної безпеки взаємовідносин «людина-природа», мають загальним 

недоліком відсутність системного підходу до оцінки глобального екологічного 

впливу локальної антропогенної діяльності на навколишнє середовище. 

Принципово та грунтовно зазначену проблему окреслено та визначено 

об’єктивний вектор напрямку її вирішення  [1]  через  глобальний екологічний 

результат певної антропогенної діяльності, в якому інтегруються як її екологічні 

забруднення довкілля, так і глобальні екологічні результати її зовнішніх 

(сировина, напівфабрикати, готові вироби) компонентів. 

Характерним прикладом такого вращування є будівництво, де кінцевою 

продукцією постають готові будівельні об’єкти, а їх «сировиною» можуть бути 

металопрокат, залізобетонні вироби, пісок, вапно, цегла, цемент, столярні 

вироби, барвники тощо.   
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При наявності технічно альтернативних видів «сировини» їх сучасний 

вибір визначається суто економічним розрахунком з екологічними обмеженнями 

в рамках санітарно-захисної зони. В результаті не виключене стимулювання 

розвитку та масштабності виробництва такої сировини, технологія якої 

екологічно несприятливіша порівняно з іншими її видами. 

Метою даної роботи є розширення та поглиблення концепції глобального 

екологічного результату шляхом розробки та практичної апробації методики 

його визначення для виробництва силікатної цегли, яка є найпоширенішим 

конструктивним матеріалом будівництва.  

Матеріал і результати досліджень 

Силікатна цегла виготовляється з дешевої сировини, виробництво її має 

короткий цикл, визначається високою продуктивністю праці, потребує 

незначних капіталовкладень та характеризується низькою собівартістю 

продукції, створюючи загалом передумови для широкого використання в 

будівництві. 

В Україні діють ряд потужних заводів з виробництва силікатної цегли: 

ТОВ «Сумська силікатна цегла» у м. Суми, ДЗБМ «Дніпровський завод 

будівельних матеріалів» у м. Дніпро, ЗАТ «Олександрівський цегельний завод» 

у Миколаївській області, ДП «Світловодський завод силікатних виробів» у 

Кіровоградській області та інші.  

Силікатна цегла являє собою штучний камінь, вироблений з суміші вапна, 

кварцового піску та води, яка твердне під дією пару в автоклаві. 

Вапно із бункерів зберігання системою стрічкових конвеєрів подається у 

витратний бункер над млином. Від витратних бункерів конвеєром  пісок і вапно 

подається в кульові млини.  

Сировинну суміш виготовляють барабанним або силосним методами. При 

барабанному способі вапно і пісок разом загружають в гасильний барабан, де 

відбувається їхнє перемішування та гасіння  вапна;  при  цьому  процес   гасіння  

вапна  прискорюють за допомогою насиченої пари під тиском, який подають у 

барабан.  
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При силосному способі мелене негашене вапно та пісок завчасно 

перемішують та зволожують, а потім загружають до силосів, де відбувається 

процес гашення вапна (1,5-4 год.) 

Крім вапна та піску, складовою частиною сировинної суміші є незначна 

кількість води, яка необхідна для повного гашення вапна. При виготовленні 

кольорової силікатної цегли до суміші додаються лугостійкі та термостійкі 

барвники. Підвищена морозостійкість цегли забезпечується добавкою 

відповідних пластифікаторів. 

Формування силікатних цеглин-сирцю здійснюється пресуванням 

віддозованої кількості отриманої суміші у механічних пресах під тиском 15-20 

МПа. 

Цегла-сирець завантажується у автоклав, який герметизується і 

заповнюється перегрітою водяною парою. В автоклаві підтримується тиск до 12 

атм та температура біля 2000С. 

Зазначені умови радикально інтенсифікують в цеглині кристалізацію 

гідроксиду кальцію, який разом з частками піску формує вапняний каркас із 

агломератів кристалів вапна, що карбонізуються з утворенням карбонату 

кальцію. 

Таким чином, «сировинними» компонентами виробництва силікатної 

цегли постають пісок, вапно, вода та теплова енергія для отримання водяної пари 

і електрична енергія для приведення в дію механічних обладнання та пристроїв 

Питому потребу зазначених компонентів для виробництва 1000 шт. силікатної 

цегли наведено (табл. 1) за даними Олександрійського Миколаївської області 

силікатного заводу річною потужністю 70 млн цеглин. 

Теплову енергію та отримання технологічної водяної пари забезпечує 

спалювання кам’яного вугілля в заводській паровій котельні, розташованій на 

території підприємства. 
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Таблиця 1 – Питомі витрати на виробництво 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода на технологічні потреби забирається зануреним насосом з 

свердловини, яка також розташована на території заводу. 

Робота котельні та процесно-апаратного рішення зазначеної технологія 

виробництва силікатної цегли призводить до забруднення атмосфери 

продуктами згорання вугілля та викидами від формування цегли-сирця та її 

автоклавної обробки. 

У таблиці 2 наведено питомі, на 1000 штук цегли, маси забруднень у 

викидах заводу. 

Таблиця 2 – Питомі викиди силікатного заводу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сировинні та енергетичні потреби силікатного заводу забезпечуються 

діяльністю відокремлених від нього виробництв: 

- кар’єрний видобуток електричним екскаватором піску та його 

транспортування автосамоскидом; 

Показники Витрата 

Пісок, т 3,68 

Вапно, т 440 

Вугілля, т 0,20 

Вода, м3 0,67 

Теплова енергія, Мкал 408,1 

Електроенергія, кВт-год 36 

Забруднення  Викиди, кг  

Пил та зола 0,422 

Окис кальцію СаО 5,782 

Карбон (ІІ) оксид СО 3,313 

Двоокис азоту NO2 0,435 

Двоокис сірки SO2 1,885 

Вуглеводні CxHy 0,014 

Ванадій та його сполуки 0,003 
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- кар’єрний видобуток електричним екскаватором вапняку та його 

транспортування автосамоскидом; 

- випалювання вапняку та транспортування вапна автосамоскидом; 

- шахтний видобуток кам’яного вугілля та його транспортуванням послідовно 

потягом та автосамоскидом 

Поопераційні характеристики процесів, що забезпечують сировинні та 

енергетичні потреби заводу з виробництва силікатної цегли,  наведено у таблиці 

3.  

Таблиця 3 – Поопераційні забезпечення технології силікатного заводу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстані транспортування визначено орієнтовно відповідно географічного 

розташування силікатного заводу та підприємств-постачальників. 

Питомі сировинні витрати прийнято за чинним технологічним 

регламентом роботи силікатного заводу.  

Питома витрата вугілля розрахована за його теплотворною здатністю та 

коефіцієнта корисної дії парових котлів для силікатного заводу. 

Орієнтуючись на питомі поопераційні маси забруднень у викидах 

виробництва та доставки на силікатний завод кожного виду сировини та 

виробництва електричної енергії, визначено інтегральне забруднення 

атмосферного повітря від виробництва силікатної цегли. (таблиця 4). 

Процес Витрата, т 

Видобування піску, т 3,68 

Транспорт піску 10 км, самоскидом  3,68 

Видобування вапняку, т 0,88 

Транспорт вапняку 1 км самоскидом 0,88 

Випалювання вапняку, т 0,88 

Транспорт вапна 100 км самоскидом 0,44 

Видобування вугілля, т 0, 20 

Транспорт вугілля 500 км потягом 0,20 

Транспорт вугілля 10 км самоскидом 0,20 
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Таблиця 4 – Асортимент та питомі викиди  силікатного заводу і  підприємств-

постачальників 

 

Отримані результати свідчать, що вироблення 1000 штук силікатної цегли 

автоклавним способом обумовлене викидом у атмосферу 11835 кг забруднень. З 

врахуванням процесів забезпечення виготовлення цегли, які реалізуються 

підприємствами-постачальниками, глобальний екологічний результат 

Джерело 

викидів 

Питома маса забруднень викидів, кг/1000 силікатних цеглин 

СО2 СО NO2 SO2 Пил H2S СаО V CxHy NH3 

Видобуван

ня піску 

3394 55,4 2,1 15,4 101,8      

Транспорт 

піску 

 16,3 26,4  1,6    20,8  

Видобуван

ня вапняку 

59,3 1,0  0,3 1,8      

Транспорт 

вапняку 

 0,4 0,6      0,9  

Випалюван

ня вапняку 

336720 5490 213 1524 10100      

Транспорт 

вапна 

 19,5 31,6  1,9    24,9  

Видобуван

ня вугілля 

821,8 13,4 0,5 3,7 2,5 1,1   0,6 0,1 

Транспорт 

вугілля 

55,9 0,9 0,1 0,3 1,7      

Викиди 

зовні 

341051 5596,9 274,3 1543,7 10211,3 1,1   47,2 0,1 

Викиди 

заводу 

 3313,0 434,5 1884,9 405,0  5782,3 2,6 14  

Разом 341051 8909,9 708,8 3428,6 10616,3 1,1 5782,3 2,6 61,2 0,1 

Всього 358725 кг, з них 11835,3 кг силікатного заводу 



178 

 

виготовлення кожної 1000 силікатних цеглин оцінено в 30,3 рази більшим і викиди 

в атмосферу становлять 358726 кг. 

Очевидно, що аналогічна оцінка глобального екологічного результату іншого 

рядового будівельного виробу (наприклад обпаленої цегли) дозволить визначити 

екологічно переважний варіант, на який доцільно спрямувати відповідну галузь 

виробництва будівельних матеріалів. 
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УДК 34.349.6 

РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ 

МІСТОБУДІВНИМ ТА ЗЕМЕЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

 

Михальова М. Ю., к.т.н., доцент  

Київський національний університет будівництва і архітектури 

 

Земельні ресурси як соціально-економічну категорію потрібно розглядати у 

двох аспектах. З одного боку, земля є вразливим ресурсом, що потребує захисту та 

додержування відповідної державної політики. З іншого, це об’єкт, який має 

властивість впливати на соціально-економічний розвиток і створювати багатство, 

якщо права на нього мають статус товару. Це зумовлює проблеми щодо 

використання земель. В останній час виникає необхідність обмеження 

використання земель з метою забезпечення екологічно збалансованого розвитку 

територій. Усі обмеження спрямовані на забезпечення захисту загальних 

суспільних інтересів та прав землевласників/користувачів та третіх осіб. 
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Одним із актуальних, невирішених проблем, за часи запровадження 

приватної власності на землю, залишається неоднозначність ролі містобудівного 

права та діяльності при регулюванні землекористування. Необхідність 

врегулювання єдиного підходу щодо встановлення використання земель 

визначається також необхідністю встановлення обмежень відповідно до їх 

використання. 

Питання щодо регулювання обмежень у використанні земель регулюються як 

містобудівним, так і земельним законодавством. Зокрема, Земельним кодексом 

України, Законом України «Про державний земельний кадастр», державними 

будівельними нормами у сфері містобудівної діяльності тощо. 

Земельним Кодексом визначено, що на використання власником земельної 

ділянки або її частини може бути встановлено обмеження. Нормативно-правовими 

актами, договором, рішенням суду можуть бути встановлені такі обмеження у 

використанні земель: умова розпочати і завершити забудову або освоєння 

земельної ділянки протягом встановлених строків; заборона на провадження 

окремих видів діяльності; заборона на зміну цільового призначення земельної 

ділянки, ландшафту; умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, 

ділянки дороги; умова додержання природоохоронних вимог або виконання 

визначених робіт; умови надавати право полювання, вилову риби, збирання 

дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому 

порядку; обов’язок щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг [1]. 

Однак, цей перелік не охоплює всіх обмежень, що можуть бути встановлені 

щодо використання земельних ділянок.  

Обмеження, що накладаються на використання земельних ділянок (крім 

обмежень, безпосередньо встановлених законом та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами) підлягають державній реєстрації в Державному 

земельному кадастрі, і є чинними з моменту державної реєстрації. Порядок ведення 

державного земельного кадастру визначає інший перелік обмежень щодо 
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використання земельних ділянок, що підлягають державній реєстрації. Цей 

перелік включає такі обмеження: охоронна зона, зона санітарної охорони, 

санітарно-захисна зона навколо об'єкта, зона особливого режиму використання 

земель, водоохоронне обмеження, земельні сервітути, право користування чужою 

земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), право користування чужою 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), території та 

об’єкти природно-заповідного фонду, зона особливого режиму забудови, зона 

радіоактивно забрудненої території, зона надзвичайної екологічної ситуації, Умова 

додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт [3].  

В містобудівному правовому полі обмеження використання земельних 

ділянок встановлюються містобудівним регламентом в межах територіальних зон, 

які формуються при розробленні містобудівної документації на місцевому рівні. 

Перелік планувальних обмежень, передбачених містобудівних законодавством 

включає обмеження, пов’язані з дотриманням санітарно-гігієнічних та 

природоохоронних норм, обмеження, пов’язані з поширенням інженерно-

геологічних умов, що є несприятливими для будівництва, обмеження, що пов’язані 

з охороною магістральних мереж інженерної інфраструктури, обмеження 

використання земельних ділянок за вимогами охорони пам’яток культурної 

спадщини [4].  

Перелік обмежень, визначених містобудівним та земельним законодавствами 

в значній мірі кореспондуються між собою. Але в результаті аналізу виявлено, що 

містобудівні планувальні обмеження не в повній мірі охоплюють обмеження, які 

підлягають реєстрації в Державному земельному кадастрі. 

Відсутність єдиного уніфікованого підходу до класифікації обмежень у 

використанні земельних ділянок може призвести до невиправданих та 

необґрунтованих управлінських рішень та порушення прав власників/користувачів 

та інвесторів. Це ускладнює ведення і взаємодію  земельного і містобудівного 

кадастрів та створення інтероперабельних геоіформаційних баз даних. 
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ВИБІР ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КАРТОГРАФІЧНИХ 

ПОБУДОВ 

 

Нестеренко С. В., к.т.н., доцент  

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
 

Для виконання картографічних побудов за допомогою комп’ютерної техніки 

необхідно дослідити особливості відтворення елементів картографічного 

зображення у системах автоматизованого проектування. Зроблена порівняльна 

характеристика відображення картографічних позначень у різних програмних 

забезпеченнях.  

 

Картографічне зображення відтворюється за допомогою графічних та інших 

засобів, що використовуються на картах для показу просторового розміщення 

явищ, їх поєднань, зв’язків і розвитку. При створенні топографічних планів і карт 

керуються [1, 2], але так як сучасні плани і карти створюються за допомогою 
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електронних систем, то є необхідність перевірити правильність відображення 

умовних позначень у різних програмних забезпеченнях, якими можуть 

користуватися інженери-картографи, таких як «AutoCAD», «Digitals», «Allplan» та 

«MapInfo». 

Умовні знаки в найпоширенішій системі автоматизованого проектування 

«AutoCAD» реалізуються блоками (точкові), типами ліній (лінійні), мультилініями 

(лінійні з постійною шириною), штрихуванням (заливки, штрихування площ), 

стилями текстів (написи, шрифти) [3]. Програма «Digitals», яка призначена для 

створення, редагування і перегляду топографічних і спеціальних карт, друку 

топографічних карт відповідно до вимог вітчизняних нормативних документів до 

умовних знаків, забезпечення робіт по землеустрою, веденню міського і земельного 

кадастрів, підтримує легенду умовних знаків, що містить одиночні, лінійні, лінійно-

орієнтовані, лінійно-масштабовані і площинні умовні знаки [4]. В програмі ПЗ 

«Allplan» є модуль Генплан  призначений для створення та редагування цифрової 

моделі рельєфу, ландшафтного та містобудівного проектування [5]. В «MapInfo» 

умовні знаки обираються відповідно до виду географічного об’єкту (точковий, 

лінійний, полігональний).  В програмі є стандартний набір умовних знаків, якого 

недостатньо для створення карт, тому потрібно додатково встановити бібліотеку 

умовних знаків. Порівняльна характеристика відображення блоків умовних 

позначень в «AutoCAD», «Digitals», «Allplan», «MapInfo», а також тих, які чітко 

визначає інструкція топографічного знімання, наведено у табл. 1, 2.  

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика умовних знаків [1] з бібліотеками 

ПЗ «AutoCAD», ПЗ «Digitals» 

Назва  

умовних знаків 

 «Умовні знаки для 

топографічних 

планів масштабів 

1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500» 

ПЗ «AutoCAD» ПЗ «Digitals» 
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Заводи, 

фабрики з 

трубами  
 

 

Електро-

підстанції, 

трансформа-

торні будки 
 

 
 

Загони для 

худоби  
 

 

Пасіки 
  

 
Будівлі 

вогнетривкі 

житлові    
Будівлі 

невогнетривкі 

житлові  
  

Путівці    

Таблиця 2 – Порівняльна характеристика умовних знаків [1] з бібліотеками 

ПЗ «Allplan»», ПЗ «MapInfo» 

Назва умовних 

знаків 

«Умовні знаки для 

топографічних 

планів масштабів 

1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500» 

ПЗ «Allplan» ПЗ «MapInfo» 

Види 

горизонталей 

   

Виходи нафти  ―  

Магістральні 

водопроводи 
   

 
Кабельна ЛЕП 

високої напруги  
―  

Газони 

   

Чагарники 

 
  

Напрям течії    
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При створенні легенди картографічних творів виявлені розбіжності між 

бібліотеками умовних знаків програм і стандартами, якими керуються інженери-

картографи. На основі [1-2] створені бібліотеки програмних забезпечень «Digitals» 

і «MapInfo».  

Відображення умовних знаків «Allplan» узагальнене, виключена деталізація 

позначень. Так як «Allplan» – це система автоматизованого проектування, створена 

німецькою компанією Nemetschek Allplan Systems GmbH, то й бібліотека умовних 

знаків відповідає стандартам Німеччини, вони не адаптовані до українських вимог 

і їх назви німецькою мовою [5]. Комп’ютерну програму «Allplan» можна 

використовувати для створення та редагування цифрової моделі рельєфу, 

ландшафтного та містобудівного проектування.  

ПЗ «AutoCAD» містить не редаговані умовні позначення, що значно 

відрізняються від стандартів. Проте на сьогодні «AutoCAD» широко 

використовується для створення цифрової топографічної продукції, тому потрібно 

не тільки вміти користуватися шарами програми, розділяючи різні елементи за 

певною ознакою, а й чітко дотримуватися картографічних стандартів. 

Отже, для виконання картографічних побудов і створення растрово-

векторних цифрових карт доцільно використовувати спеціальні програми типу 

«Digitals» і «MapInfo», адже вони містять нормативні атрибути відображення 

об’єктів. 

Література 
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3. Програми проектування: AutoCAD і огляд альтернативного програмного 
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EVOLUTION DU RISQUE D’INONDATION DANS LES ZONES URBANISEES. 

CAS DE LA VILLE DE ANNABA (NORD-EST ALGERIEN) 

 

L. Ouerdachi1, H. Boutaghane1, I. Sekhakhfa1, A. Djedaoune1,  

V. Artamonov2, M. Vacilenko2 
1 Département D’Hydraulique, Université Badji Mokhtar – Annaba - Algérie 

Laboratoire des ressources naturelles et aménagement 
2 Nationale Université Mikhail Ostrogradski – Krementchouk – Ukraine 

 

Résumé : L’Algérie est des pays méditerranées, les plus confrontés aux phénomenes de 

crues et d’inondations. Elles se manifestent souvent de facon catastrophique. Dans le but 

de protéger la ville contre les inondations, plusieurs études ont était menées et plusieurs 

ouvrages construits. Néanmoins, le danger persiste et inondations les ne cessent de se 

manifester de maniere brutale. Notre communication porte sur l’étude de la complexité 

du risque d’inondation en milieu urbain générée par la conjugaison de deux composantes 

de nature différente, l’aléa et la vulnérabilité. Si l'aléa a fait l'objet de nombreuses analyses, 

plus rares sont les études portant sur la vulnérabilité. Or, dans une ville de Annaba, la 

vulnérabilité est la composante prépondérante. L’aspect urbanisation et le mode de 

protection dominent l’aléa naturel.  

Mots Clés : risque, vulnérabilité, modélisation, simulation, inondation. 

 

 

http://digitals.at.ua/news/pro_programne_zabezpechennja
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РОЗВИТОК РИЗИКУ ЗАТОПЛЕННЯ В УРБАНІЗОВАНИХ ЗОНАХ. 

ПРИКЛАД МІСТА АННАБА (ПІВНІЧНИЙ СХІД АЛЖИРУ) 

 

Л. Уердаші, Х. Бутагхан, І. Сегкхакхфа, А. Джедаун, 

В. Артамонов, М. Василенко 

 

Анотація. Алжир серед середземноморських країн найбільше потерпає від 

злив і затоплень. Часто вони проявляються катастрофічними. З метою захистити 

місто від затоплень виконано багато досліджень і побудовано чимало споруд. Але 

небезпека існує і заломлення не перестають проявлятись несподівано. Наше 

повідомлення є результатом комплексного вивчення ризику затоплення 

урбанізованої території, обумовленого співпадінням дії двох компонентів різної 

природи: випадковості та вразливості. Якщо випадковість є об’єктом багатьох 

аналізів, то вивчень  вразливості  значно менше. Так в місті Аннаба вразивість є 

компонентом вирішальним. Аспекти урбанізації та спосіб захисту домінують над 

природною випадковістю. 

 

1. Position du probleme 

L’Etat a beaucoup investi : plusieurs études, beaucoup d’ouvrages projetés mais le 

probleme persiste et s’aggrave, POURQUOI ? Par l’analyse des résultats obtenus nous 

essayons d’ébaucher une explication et esquisser des solutions. 

2. Présentation de la zone d’étude 

2.1. Situation géographique 

La ville de Annaba et sa région se trouvent dans une assiette plate; presque au 

niveau de la mer, limitée а l’ouest par la chaоne montagneuse de l’Edough. Ce versant 

montagneux déverse toutes ses eaux pluviales vers la mer tout en traversant la ville, ce 

qui engendre en période pluvieuse des inondations au niveau de celle-ci. L’analyse des 
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plans actualisés nous ont permet de délimiter cinq bassins versant (voir figure 1), il s’agit 

par ordre de grandeur. 

BVferOiedBmihdid OuedEi 

 

 

 

Figure 1. Situation géographique de la ville de Annaba 

Le tableau 1 donne quelques caractéristiques des bassins extérieurs. 

Tableau 1 - Caractéristiques des bassins versants 

n ° 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Nom du b. v. Symbole Superficie [ha] Perimetre [km] 

1 Boudjemaa Boudjemaa 4750 30.3 

2 

 

Bouhdid Bouhdid 1939 20.35 

3 

 

Sidi Harb H 797 12.25 

4 

 

Oued Forcha F 711 12.15 

5 

 

Oued Kouba K 635 10.5 

 

Les bassins versant de la ville ont subies plusieurs changements, qui ont modifié 

leurs caractéristiques principales telles que la surface et le périmetre, ainsi que les 

conditions d’écoulements. 

3. Constats sur les inondations dans la ville de Annaba 

D’après une analyse des différentes inondations ayant frappes la ville on constate : 

3.1. La persistance des inondations malgré : 
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 Plusieurs études faites pour la protection de la ville contre les inondations 

(1982, 1984,2005); 

 Projection de plusieurs ouvrages de protection :  canaux et trois bassins de 

rétentions. 

Les йvйnements а l’origine des inondations dans la ville de Annaba de 1973 а 2005 

dans le tableau n°02 

Tableau n°02 -  événements à l’origine d’inondation dans la ville de Annaba 

no 

 

Début d’inondation Fin d’inondation Нeures durée 

d’inondation, 

Plui 

comulees, 

mm 

date heures date heures 

1 11/03/1973 16 : 45 12/03/1973 08 : 30 15 : 45 85,1 

2 25/03/1973 22 : 15 28/03/1973 08 : 00 57 : 45 152,3 

3 26/10/1982 08 : 04 29/10/1982 01 : 49 17 : 45 160,7 

4 10/12/1982 09 : 00 11/12/1982 08 : 00 23 : 00 47,0 

5 07/02/1996 08 : 15 08/02/1996 07 : 00 22 : 45 45,0 

6 29/11/2001 00 : 04 29/11/2001 04 : 19 04 : 15 27,1 

7 13/12/2005 07 : 10 14/12/2005 05 : 55 22:45 61,4 
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On constate que des événements de plus en plus faibles sont а l’origine des 

inondations 

3.2. Déplacement des points de débordement vers l’aval (la protection est ponctuelle et 

limitée) 

L’analyse des zones inondables durant les événements marquants de 1982 et de 

2005, nous constatons (voir figure no 3) un déplacement vers l’aval des points de 

débordement des cours d’eau de la ville. Sur fond de carte de 1992 de la ville de Annaba, 

nous avons représenté ce phénomene. 

Ceci est une conséquence des protections exécutées localement sans étude d’impact 

sur l’aval. En réalité il n’a y pas eu de traitement du problиme dans sa globalité. 

 

Figure n° 3. Déplacements des points d’inondation а travers le temps 

3.3. Urbanisation 

 L’urbanisation est l’élément principal qui a entrainé la modification de l’équilibre 

naturel qui protégeait la ville contre les inondations : 

 La modification de la nature de l’occupation des sols par une urbanisation non 

controlée et déforestation sauvage ; 

 L’enterrement et la dérivation de certain cours d’eau ; 
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 Occupation des lits majeurs des cours d’eaux ; dans le cas de l’Oued Kouba, c’est 

le lit mème de l’Oued qui est occupé ; 

 Modification des axes d’écoulements dans les versants ; 

 Le revètement de certains cours d’eaux, ce qui accélure les écoulements. 

 Enterrement de Chaвbets 

 Urbanisation de la plaine ouest qui été la zone naturelle d’épandage des crues 

 Exhaussement non étudié des sols. 

 

                                   a) photo de 1972                          b) photo de 1992 

 

(c) photo de 2005 

Figure n°04. Photos aériennes de l’occupation des sols dans la ville de Annaba 
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4. Conclusion et mise en perspectives 

Cette étude ne constitue qu’un questionnement sur le problиme des inondations dans la 

ville de Annaba. Elle pourra ètre prise comme point de départ pour une analyse profonde 

et détaillée du fait que nous avons travaillé avec les moyens que nous avons pu soutirer 

des différentes administrations. 

 

 

УДК 332.74 

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ЗІ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ КАРТИ 

ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА ЖОВТІ ВОДИ 

 

Петренко І. С., студент-магістрант 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

У роботі описана структура бази геопросторових даних, яка має 

відповідати призначенню та тенденціям розвитку ГІС для зберігання та 

оброблення атрибутивних і просторових властивостей об’єктів на прикладі 

освітніх закладів місцевого рівня. 

 

Інтерактивну карту (інтерактивну ГІС) можна використати як засіб 

адміністрування школами (для самих адміністрацій шкіл та міських відділів освіти), 

відстеження зносу будівель, прийняття рішень щодо необхідності ремонту, а також 

для інших потреб того чи іншого закладу освіти, в тому числі інформаційної 

довідки для батьків та школярів з приводу умов вступу до ліцеїв, гімназій, коледжів, 

дитячих садочків. 

Для створення картографічної основи перш за все треба обрати програму 

серед ArcGIS, Digital, K-Mine, та QGIS. Для  роботи щодо підготовки інтерактивної 

карти м. Жовті Води було обрано програму QGIS [1] через її безкоштовність, 

зручний інтуїтивний інтерфейс, швидкодію на «слабких» комп’ютерах, можливість 



192 

 

розширити і без того функціональну програму за потреби плагінами з 

розширеннями, котрі інколи заміщують собою цілі комп’ютерні програми. Також 

слід зауважити що дана тема є широко розкрита в тезових та статійних матеріалах 

[2] i [3], тож данні роботи є основою та навчальним матеріалом для виконання 

поставленої задачі.  

Також для створення картографічної основи виконано збір картографічних 

матеріалів таких, як: 

– генеральний план міста; 

– карта місцевості з Open Street Map; 

– карта Google Satellite. 

Для збільшення точності картографічних даних підібрані на територію 

досліджень супутникові знімки  прив’язано до системи координат WGS 84. 

Під час створення інтерактивної карти м. Жовті Води проаналізована 

кількість навчальних закладів на території міста, а саме: 

– 11 шкіл (в т.ч. ліцей та гімназія); 

– 14 дошкільних закладів освіти; 

– 3 внзIрівня акредетації; 

– 1 заклад позашкільної освіти. 

Всього 29 навчальних закладів різних ступенів та рівнів акредитації, з різними 

площами обслуговування, закріпленими за ними. 

На основі зібраних даних у базі даних будуть додані такі атрибути: 

– населений пункт; 

– назва закладу освіти; 

– адреса; 

– контактний номер телефону; 

– площа земельної ділянки; 

– площа обслуговування, закріплена за навчальним закладом; 

– КОАТТУУ земельної ділянки; 
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– будівлі та споруди (корпуси);  

– ступень для шкіл, тип для дитячого садка, рівень акредитації для ВНЗ; 

– форма власності; 

– індекс; 

– е-mail; 

– сайт; 

– директор; 

– уповноважена особа; 

– мова навчання; 

– профіль навчання (для шкіл); 

– ліцензована кількість учнів; 

– фактична кількість учнів; 

– кількість персоналу; 

– кількість класів (груп, гуртків); 

– кількість приміщень; 

– строк навчального року (початок, кінець, канікули); 

– початок кінець вступної кампанії; 

– необхідні документи та вступні екзамени; 

– рік побудови. 

Отже, дана інтерактивна карта (ГІС) допоможе навчальним закладам 

відстежувати свої потреби, ознайомитися всім бажаючим зі станом освіти в місті 

Жовті Води, батькам підібрати для дітей навчальний заклад за власними потребами. 

У майбутньому можливий трансфер даної інтерактивної карти на власно створений 

геопортал «Допомога випускникам і абітурієнтам спеціальності «Геодезія та 

землеустрій» за допомогою додатків та розширень вище згаданої платформи QGIS. 
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МІСЬКИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

 

Смілка В. А., к.т.н., начальник відділу 

Департамент містобудування та архітектури КМДА, м. Київ 

 

Модель сталого розвитку території повинна знаходитися в стані 

управління, тому необхідно створювати системи для контролю та оцінки 

показників розвитку населених пунктів і регіонів. Завданням цього дослідження є 

огляд європейської системи міського аудиту, призначеної для отримання 

об'єктивної інформації про якість життя в європейських містах. 

 

У Європейському союзі переважна більшість населення зосереджена у 

великих чи малих містах, і лише чверть європейців проживає на сільських 

територіях [1, 2]. Великі і малі міста є центрами культурного, політичного, 

соціального і економічного життя, вони відіграють вирішальну роль у розвитку 

Європи. Тому для посадовців, які приймають рішення в ЄС на будь-якому рівні –

національному, регіональному або місцевому, – необхідно чітке уявлення про 
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економічні і соціальні процеси, що відбуваються в містах та на прилеглих до них 

територіях.  

Європейські міста мають інструменти для підтримки та оцінки розвитку міст 

відповідно до політики об’єднання, зокрема системою отримання об'єктивної 

інформації про якість життя в європейських містах є система «Міський аудит», який 

реалізується спільними зусиллями міст-учасників і національних статистичних 

служб, Євростатом і Генеральною Дирекцією з регіональної політики Європейської 

Комісії [3]. 

Система «Міський аудит» є відповіддю на зростаючу потребу в інформації 

про міста. Основна мета системи полягає в наданні об'єктивних і придатних для 

порівняння статистичних даних по європейських містах, включаючи відомості про 

демографію, структуру домогосподарств, житло, охорону здоров'я, зайнятість, 

економічну активність, доходи, соціальні установи, освіту, охорону навколишнього 

середовища, культуру і туризм. В системі «Міський аудит» Євростат координує 

інформаційних підрядників – національні статистичні бюро, офіси міст і місцеві 

органи влади. 

Перша спроба зібрати дані про якість життя в європейських містах була 

зроблена в 1996 році, коли пілотним проектом було охоплено 58 великих міст із 

загальною чисельністю населення 42,6 млн осіб (в адміністративних межах), а з 

урахуванням прилеглих урбанізованих територій 27 міст – 70 млн осіб. 

Відсутність чіткої методики вибору міст для міського аудиту призводила до 

сумнівів і знижувала довіру до міжнародного порівняльного аналізу міст, відбір 

яких міг відбуватися за суб'єктивними ознаками. Щоб вирішити цю проблему, в 

2011 р. Європейська комісія розробила нову методику відбору міст. 

В ході класифікації та просторового відбору визначаються наступні складові: 

місто, функціональна міська комунікаційна зона, «велике місто». 
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Вибір міст. В основі методики класифікації лежить співвідношення щільності 

населення і меж адміністративно-територіальних утворень. Порядок проведення 

класифікації здійснюється в наступній послідовності: 

1) формування для країни регулярної сітки розміром 1 х 1 км. 

2) виділення кластерів з щільністю більше 1500 жителів на км. кв. 

3) угрупування просторового масиву кластерів з високою щільністю 

населення і виділення міст з мінімальним населенням 50 тис. жителів. 

4) порівняння площі муніципалітету з площею просторового масиву кластерів 

з щільним населенням. Подальшому аналізу підлягають міста, в яких хоча б 

половина населення проживає в виділених кластерах [4]. 

Схематично результат вибору міст відображено на рис. 1.  

У більшості випадків, місто може складатися з одного муніципалітету, який 

охоплює урбанізовані території. Після застосування цієї методики в деяких 

випадках були проведені незначні коректування. У зв'язку з тим, що кордон 

муніципалітету (або державний кордон) міг перетинати кластер, необхідно було 

визначити, до якого з муніципалітетів зарахувати населення території, щоб 

подальші дії були об'єктивними. 

 

Рисунок 1 – Технологія визначення міст для міського аудиту 

Прогнозується, що ступінь урбанізації території і чисельність населення 

європейських міст буде змінюватися повільно, а відповідно проведена класифікація 

буде актуальна протягом довгого часу. Таким чином, повторне проведення 
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класифікації не потрібно виконувати дуже часто. З урахуванням цих даних 

оновлювати кластеризацію території і визначати комутуючі області необхідно не 

рідше одного разу на десять років. У разі необхідності роботи з оновлення ступеня 

урбанізації території можна проводити через кожні п'ять років. У разі, якщо будь-

які межі муніципалітетів змінилися, в даному випадку, необхідно миттєве 

оновлення рівня урбанізації території. У разі необхідності ступінь урбанізації 

території може бути визначена для мережі більш високої роздільної здатності (сітка 

200х200 м або 100х100 м) [4]. 

Визначення функціональної міської комунікаційної зони. Після того, як міста 

визначені для цілей Міського аудиту, для них ідентифікується функціональна 

міська комунікаційна зона за такою методикою: 

 виділяють міста супутники, в яких мінімум 15 % зайнятих осіб працюють 

в іншому місті, такі міста вважаються підключеними. В цьому випадку, перше місто 

є частиною функціонального міського району другого міста і не має свого власного 

функціонального району; 

 виділяють прилеглі муніципалітети, принаймні 15 % працездатного 

населення яких працюють в місті; 

 території муніципалітетів об'єднуються в один функціональний міський 

район, а не суміжні муніципалітети відкидаються [4]. 

Приклад комунікаційної зони міста наведено на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Методика визначення комунікаційних зон міст. 
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Якщо один муніципалітет є частиною функціональних міських районів двох 

міст, наприклад, розташований між двома великими містами, то він повинен бути 

віднесений до функціонального району того міста, для якого вище відсоток 

працюючих жителів. До числа працездатного населення включаються всі 

працездатні особи (в тому числі які працюють за наймом, державні службовці та 

службовці). Студенти не повинні бути включені в число працездатного населення. 

Визначення «великого міста». У деяких випадках міська територія (щільно 

урбанізована територія) простирається далеко за межами міста (рис. 3). Для того, 

щоб краще вивчати, розуміти процеси і зв'язки в середині населених територій, 

необхідно розглядати їх «за межами міста», тобто може бути створений рівень 

«великого міста». Це досить поширений підхід для деяких столиць і великих міст, 

наприклад Великий Манчестер, Великий Ноттінгем [4]. 

На сьогоднішній день в рамках проекту здійснено збір інформації в шести 

часових зрізах: на 1996 г. - пілотний проект, на 2003 р. (1999-2003 рр.), на 2006 р. 

(2003-2006 рр.), на 2009 р. (2007-2009 рр.), на 2012 р. (2010-2012 рр.) на 2016 р. 

(2013-2015 рр.). На сьогодні програмою охоплено 1315 міст з 28 країн ЄС. 

 

Рисунок 3 – Визначення зон великого міста 

 

Досвід європейських країн вказує на направленість систем спостереження за 

урбанізованими територіями з точки зору екологічного спрямування. 
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Заповідання цінних природних комплексів являється не від’ємною частиною 

природоохоронних заходів. Необхідність подальшого формування науково 

обґрунтованої мережі заповідних територій відмічена в Законі України «Про 

природно-заповідний фонд України» від 1992 року 1. 

 Одним з найефективніших шляхів вирішення проблеми охорони природних 

багатств Полтавщини є створення «екологічного каркасу» – мережі природно-

заповідних територій та об’єктів, що забезпечує охорону біорізноманіття 

рослинного та тваринного світу на ландшафтному, ценотичному та популяційному 

рівнях.  

На території Кобеляцького району станом на 1994 рік знаходилося  14 

об’єктів і площею 4786,6 га, процент заповідності – 2,62 %.  У таблиці 1 є розподіл 

земель ПЗФ станом на 1994 рік. 

Таблиця 1 – Розподіл земель ПЗФ станом на 1994 рік 

Заказники 

Район Ландшафтні Гідрологічні Ботанічні Лісові 

Кобеляцький 3030,0 576,6 737,0 443,0 
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На рис.1 зображено відсотковий розподіл земель природно-заповідного 

станом на 1994 рік. 

 

Рисунок 1 – Розподіл земель природно-заповідного фонду станом  

на 1994 рік у % 

 

На території району у 1994 році у природно-заповідному фонді знаходилися 

тільки заказники, усі інші категорії були відсутні. 

Як видно із рис.1. на території Кобеляцького району переважали у 1994 році 

ландшафтні заказники і це становило 64 % від загальної площі ПЗФ району. 

А станом на 01.01.2019 рік знаходиться 9 об’єктів, які відносяться до категорії 

природно-заповідного фонду і збільшилася площа до 25151,6 га. 

Кількість об’єктів та площі змінилися в зв’язку із створенням регіонального 

ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» до якого увійшли ряд існуючих 

територій.  

Загальна площа земель Кобеляцького району становить 181318,0 га, а земель 

природно-заповідного фонду складає 25151,6 га, що становить близько 13,8 % від 

площі району, для всієї Полтавської області цей показник становить 4,2 %, як і в 

цілому для України [2].  

0%

64%12%

15%

9%

Ландш. Гідр. Бот. Лісові
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Рівень сільськогосподарської освоєності земель – 78,69 %, рівень лісистості – 

10,0 %. 

У таблиці 2 представлено перелік територій та об’єктів ПЗФ станом на 2019 

рік. 

Таблиця 2 – Перелік територій та об’єктів ПЗФ Кобеляцького району станом 

на 2019 рік 

Території та об’єкти 
Загальнодержавного значення Місцевого значення 

Площа, га % Площа, га % 

Заказники ботанічні - - 55,00 0,2 

Заказники гідрологічні - - 576,60 2,3 

Заказники ландшафтні 1620,00 6,4 1120,00 4,5 

Заповідні урочища - - 200,00 0,8 

РЛП - - 21580,00 85,8 

 

Як видно із табл. 2 станом на 2019 рік на території району існують не тільки 

заказники, а і заповідне урочище і регіональний ландшафтний парк. На території 

району знаходиться 1 об’єкт загальнодержавного значення, а 8 об’єктів місцевого 

значення.  

На рис.2 зображено структуру ПЗФ за видами об’єктів у %. 
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Рисунок 2 – Структура ПЗФ за видами об’єктів, % 

Умовні позначення: 1 – заказники ботанічні місцевого значення (БЗ); 2 – заказники 

гідрологічні місцевого значення (ГЗ); 3 – заказники ландшафтні місцевого значення 

(ЛЗ); 4 – заповідні урочища місцевого значення (ЗУ); 5 – РЛП місцевого значення; 

6 – заказники ландшафтні загальнодержавного значення. 

 

На території району представлені: 1 РЛП (23200,0 га), 4 ландшафтні 

заказники (504,0 га), 1 ботанічний заказник (55,0 га), 2 гідрологічні заказники (576,6 

га), 1 заповідне урочище (200,0 га). 
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Рисунок 3 – Розміщення об’єктів ПЗФ району 

 Умовні позначення: 1 – РЛП «Нижньоворсклянський», 2 – ЛЗ «Жукове», 3 – 

ЛЗ «Перегонівський», 4 – ЛЗ «Шарівка», 5 – БЗ «Драбинівка», 6  – ГЗ  

«Глинський», 7 – ГЗ «Ситникове», 8 – ЗУ «Шкурине», 9 – ЛЗ «Ревущине» 

 

Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

містить відомості про правовий статус, належність, режим, географічне положення, 

кількісні і якісні характеристики цих територій та об'єктів, їх природоохоронну, 

наукову, освітню, виховну, рекреаційну й іншу цінність. 

Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

ведеться центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього 

природного середовища та його органами на місцях за рахунок державного 

бюджету.  
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Нижче представлена картка первинного обліку природно-заповідного фонду 

РЛП «Нижньоворсклянський».  

Розподіл території об’єкта ПЗФ за режимами охорони і використання 

 Назва режиму Площа Примітки 

га % 

160 01 000 0000 Заповідний, всього 1620,0 7,0 Розподіл за 

режимами охорони і 

використання  

160 01 001 0000 - абсолютно заповідний 570,0  

    З них:   

160 01 002 0000 - регульованої заповідності 2555,0 11,0 

160 02 000 0000 Заказний -  

160 03 000 0000 Непрямого використання та 

охорони 

18500,0 79,7 

160 04 000 0000 Прямого природокористування 525,0 2,3 

160 05 000 0000 Загальна площа об’єкта ПЗФ 23200,0 100 

 

Використання природних ресурсів та здійснення господарських заходів на 

території об’єкта ПЗФ 

Види використання об’єктів рослинного світу і грибів на території об’єкта ПЗФ 

    Показники Примітки 

170 01 001 0000 - сінокосіння Дозволено (з 1 червня) 

170 01 002 0000 - випасання худоби Дозволено (з 1 червня) 

170 01 003 0000 - заготівля (збір):   

170 01 003 0001            - ягід Дозволено 

170 01 003 0002            - плодів (горіхів)   

170 01 003 0003            - лікарської сировини  

170 01 003 0005            - грибів  

170 01 004 0000 Інші види використання об’єктів рослинного 

світу 

Дозволено 

170 01 004 0001 Рубки головного користування Заборонено 

Види використання об’єктів тваринного світу на території об’єкта ПЗФ 

    Показники Примітки 

170 02 001 0000 - мисливство : Дозволено (спортивно-

любительське в 

мисливський сезон) 

170 02 002 0000 Рибальство:  

170 02 002 0002      спортивно-любительське Дозволено (аматорське і 

спортивне  в 

позанерестовий період) 

       

 Розподіл земель в межах об’єкта ПЗФ за землекористувачами, власниками 

землі на 01.01.19 року. 
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№ Власники землі, землекористувачі та землі 

державної власності, не надані у власність або 

користування 

Площа 

  га % 

180 01 000 0000 1 Сільськогосподарські підприємства (всього земель 

у власності та користуванні) 

1789,9 7,7 

180 07 000 0000 2 Лісогосподарські підприємства 4473,0 19,3 

    3 Водогосподарські підприємства 16932,0 72,9 

    4 Установи та організації (Полтавський державний 

педагогічний університет) 

5,2 0,02 

180 11 000 0000  РАЗОМ ЗЕМЕЛЬ в межах об’єкта ПЗФ: 23200,0 100 

 

Рекреаційна цінність 

 Рекреаційні ресурси Одиниці виміру, 

га 

Наявні запаси 

210 01 000 0000 Ландшафтні:   

210 01 001 0000 - зона регульованої рекреації 1853,0  

210 06 000 0000 Кількість відвідувачів об’єкта 

ПЗФ 

15 тис.чол/га Не визначено 

210 07 000 0000 Кількість туристичних 

маршрутів 

5  

Наукові дослідження об’єкта ПЗФ 

 Назва теми, роки виконання Розробник, науково-дослідна установа 

230 01 000 0000 Здійснено  
230 01 001 0000 «Оптимізація природно-

заповідної мережі Полтавської 

області»,  1993-1994 рр. 

Міжвідомча комплексна лабораторія 

наукових основ заповідної справи України.     

Наукове обґрунтування доцільності 

створення орнітологічного  заказника 

загальнодержавного значення, 1994 р. (д.б.н. 

Андрієнко Т.Л.; к.б.н. Клєстов; спіроб. 

Лабор., інженер 1 категорії Розуменко О.Г.) 
230 01 002 0000 Проект створення РЛП 

«Нижньоворсклянський», 2001 р. 

Інститут ботаніки НАНУ. Міжвідомча 

комплексна лабораторія наукових основ 

заповідної справи України 

      Виконавці: д.б.н. Андрієнко-Малюк 

Т.Л., к.б.н. Прядко О.І., к.б.н. Онищенко 

В.А., к.б.н. Арап Р.Я. 
230 01 003 0000 «Інвентаризація природних 

комплексів найцінніших 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду Полтавщини 

(заказників, пам’яток природи, 

дендропарків, парків – пам’яток 

садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення», 

2002 р.  

Полтавська обласна організація 

Українського товариства охорони природи.   

Наукова характеристика, 2002 р. (д.б.н. 

Байрак О.М.; к.б.н. Стецюк Н.О.; к.б.н. 

Слюсар М.В.) 
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230 01 006 0000 Проект організації території, 

охорони, відтворення та 

рекреаційного використання 

природних комплексів і об’єктів 

РЛП «Нижньоворсклянський», 

2004 р. 

Інститут ботаніки НАНУ. Міжвідомча 

комплексна лабораторія наукових основ 

заповідної справи України. Виконавці: д.б.н. 

Андрієнко-Малюк Т.Л., к.б.н. Прядко О.І., 

к.б.н. Онищенко В.А., к.б.н. Арап Р.Я.  

 

Висновок про достатність площі об’єкта ПЗФ та  його охоронної зони 

Код  

240 01 000 0000 Проектується створення НПП «Нижньоворсклянський» з метою збереження 

цілісного комплексу. Охоронна зона об’єкта необхідно встановити 

 

Висновок щодо стану забезпечення збереження  природних комплексів об’єкта ПЗФ 

 Примітки 

250 01 000 0000 Збереження забезпечується при існуючому режимі 

утримування 

Необхідне винесення меж в 

натуру, зонування та 

облаштування об’єкта, 

проведення моніторингових 

наукових досліджень 

 

Висновок про природоохоронну цінність об’єкта ПЗФ 

 Ступінь цінності Примітки 

260 01 000 0000 Міжнародна Водно-болотні угіддя парку заслуговують 

міжнародного статусу 

 

Література 
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УДК 504.53.052  

ПРОДУКТ ВЕРМИКУЛЬТУРИ EISENIA FETIDA – БІОГУМУС ЯК 

ОРГАНІЧНЕ ДОБРИВО З ЕФЕКТОМ РЕГЕНЕРАЦІЇ ҐРУНТІВ  

 

Кравчук Г. І., к.с.-г.наук, доцент  

Вінницький національний аграрний університет 

 

Дослідженнями встановлено, що продукт переробки органічних відходів 

каліфорнійськими черв’яками (Eisenia fetida) – біогумус, має багатосторонню 

позитивну дію при регенерації ґрунтів,  окрім того багатий на азот (N 0,4-3,1 

мг/кг), фосфор (Р 1,3-2,9 мг/кг), калій (К 1,4-2,4 мг/кг), кальцій (Са 3,7–7,9 мг/кг), 

мідь (Сu – 2,8-6,3 мг/кг) і є ефективним органічним біодобривом.  

 

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища Вінницького 

національного аграрного університету вже більше 10 років співпрацює з 

вермигосподарством с. Стрижавка Вінницького району, що є найбільшим 

господарством такого типу в центральному регіоні України.  

В Україні родоначальниками промислового вирощування дощових черв'яків  

з виробництвом біогумусу у 1989 році стали фахівці агрохімічної лабораторії Івано-

Франківської області, під керівництвом академіка Мельника І.О. в яких було 

придбано маточне поголів'я червоного каліфорнійського черв'яка 

вермигосподарством в 1996 році. З того часу бере початок історія 

вермигосподарства с. Стрижавка Вінницького району [2].  

Світовий досвід вермикомпостування – виробництва і використання 

біогумусу свідчить про те, що на даний час немає органічного добрива, подібного 

до нього за ефективністю, екологічною якістю і надійністю. Це високоефективне 

концентроване добриво з ефектом захисту рослин від хвороб, засіб регенерації і 

новоутворення ґрунтів, підвищення врожайності сільськогосподарських культур 

порівняно з традиційними добривами.  
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Використання вермикомпосту як органічного добрива, покращує якість 

вирощеної продукції [1]. 

Біогумус містить велику кількість біологічно активних речовин: 1 м2 

біогумусу прирівнюється до 70 тис. м2 площі ґрунту. Специфічна мікрофлора здатна 

відновити мертвий грунт, тобто забезпечити усі її функції та здатність до високої 

родючості [4]. 

Основна мета вермикультури полягає в розведені черв'яків на органічних 

залишках ферм, полів, садів, городів, домашніх відходах із здобуттям при цьому 

екологічно чистого, високоефективного органічного добрива – вермикомпосту 

(біогумусу). По поживності він перевершує гній і звичайні компости в 8-10 разів. 

Мікроорганізми, що знаходяться у вермикомпості, сприяють переходу токсичних 

форм металів в малорухливі, блокують надходження в рослини радіонуклідів. 

 В процесі досліджень нас цікавили як екологічні фактори,  що мали вплив на 

стан популяції каліфорнійського дощового черв’яка (температура, вологість, 

кислотність, щільність та біомаса), так і вплив продуктів життєдіяльності Eisenia 

fetida на якість ґрунту.  

Вермигосподарство у селі Стрижавка складається із чотирьох виробничих 

ділянок, де здійснюються збалансовані за об'ємом і послідовно взаємозв'язані 

технологічні цикли переробки сировини і виробництва продукції . 

На першій ділянці (ферментації) ведеться прийом сировини, приготування 

компосту, ферментація і знезараження компосту від патогенної мікрофлори, яєць 

гельмінтів і насіння бур'янів . 

На другій ділянці компост під дією дощових черв'яків і супутньої мікрофлори 

переробляється в неповністю гуміфіковану сировину. Основний технологічний 

процес відбувається в ложах, послідовна робота в яких забезпечує ритмічність і 

рівномірність виробництва. 

Отриманий на другій ділянці сирець направляється на третю виробничу 

ділянку (гуміфікації), де відбувається його очистка від баластових з'єднань, повна 
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гуміфікація органічної складової частини біогумусу, гранулювання і доведення 

вологості до заданих параметрів . 

Отриманий біогумус направляється на четверту виробничу ділянку (готової 

продукції), де визначається його якість. Тут біогумус сортують, фасують, 

складають, звідси він відправляється до споживача [3]. 

При переробці черв'яками 1 т органічних відходів в перерахунку на суху 

речовину отримують 600 кг біогумусу, останні 400 кг трансформуються в 100 кг 

повноцінного білку у вигляді біомаси черв'яків.  

Виходячи з щорічного обсягу виробництва органічних добрив (близько 500 

млн. т), за умови його переробки може бути отримано близько 300 млн. т біогумусу, 

в якому міститься більше 11 млн. т азоту і калію, 20 млн. т фосфору в перерахунку 

на речовину, що діє.  

Здатність дощових черв'яків змінювати поведінку токсикантів в системі 

«грунт - рослина» або знижувати залучення до біологічного кругообігу речовин в 

концентраціях, що представляють небезпеку для живих організмів, дозволяє 

отримувати за допомогою біогумусу екологічно безпечну сільськогосподарську 

продукцію. Так, навіть за наявності важких металів в біогумусі вони містяться у 

вигляді комплексних з'єднань хелатного типу, що робить їх малодоступними 

рослинам. 

Встановлена також можливість біогумусу зв'язувати радіонукліди, що 

знаходяться в ґрунті і органічних добривах, різко зменшувати міграцію важких 

металів в рослин. 

Біогумус – високоефективне органічне концентроване добриво з ефектом 

захисту рослин від хвороб, засіб регенерації ґрунтів, що підвищує урожайність 

сільськогосподарських культур у порівнянні з традиційними добривами більше ніж 

у 2 рази, поліпшує якість продукції. 

Eisenia fetida  вживає безпосередньо відходи рослинництва і виробляє 

тваринний білок, скорочуючи біологічний цикл кругообігу білку в природі у двічі. 
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При цьому дає власну біологічну масу, а це коштовна добавка до раціону свиней, 

великої рогатої худоби, птиці, риби і інших тварин, оскільки в тілі черв'яка 

міститься 67-72 % білку, 7-19 % жирів, 18-20 % вуглеводів, 2-3 % мінеральних 

речовин. Також біологічно активні речовини та практично весь набір амінокислот. 

Червоний каліфорнійський черв'як перевершує своїх диких родичів по 

плодючості і живе до 16 років. 

Найціннішим продуктом переробки органічних відходів дощовими 

каліфорнійськими черв’яками (Eisenia fetida) є копроліти, що є основою біогумусу. 

Біогумус надзвичайно ефективне органічне біодобриво. Має здатність до 

утримування вологи, яку може акумулювати майже до 65 %.  

Проблема еродованості ґрунтів на Вінниччині  тісно пов’язана із проблемою 

збереження гумусу.  

За результатами випробовувань науково-вимірювальної лабораторії кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного 

аграрного університету біогумус має унікальний склад. Особливу цінність 

біогумусу надає наявність великої частки гумінових кислот, вміст яких коливається 

від 11 % до 17 % на суху речовину, а частка самої сухої органічної речовини 

коливається від 56 % до 63 %. 

Біогумус багатий на азот: N 0,4-3,1 мг/кг, фосфор: Р 1,3-2,9 мг/кг, калій: К 1,4-

2,4 мг/кг, кальцій: Са 3,7–7,9 мг/кг, магній: Мg  0,5-2,5 мг/кг, мідь Сu – 2,8-6,3  мг/кг. 

Копроліти, що виробляють каліфорнійські черв'яки, покращують ґрунтову 

структуру в результаті обволікання стінок ґрунту слизом, що оберігає її від 

розмивання водою. Під дією копролітів міняється також біохімічний склад ґрунту. 

Копроліти містять в 5 разів більше біологічного азоту; вони в 7 разів багатіше 

фосфором і в 11 разів калієм в порівнянні з поверхневим шаром родючого ґрунту. 

У копролітах зосереджується значна кількість кальцію, що забезпечує хорошу 

водоміцну структуру і високу водоутримуючу здатність. Разом з цим кальцій 
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знижує кислотність середовища і створює умови, що утруднюють розвиток хвороб 

рослин, наприклад фузаріозу, іржі, бактеріозу. 

Дослідженнями встановлено, що біогумус має багатосторонню позитивну дію 

на агрохімічні, фізико-хімічні, і біологічні характеристики ґрунтів і може бути 

використаний у відновленні ґрунтів пошкоджених ерозією.  

Так, при площі сільськогосподарських угідь Вінницької області 1866 тис.га, 

ерозією пошкоджено 596,8 тис. га, – 32,1 %. 

Для нас, екологів, цікавим є те, що окрім високої частки гумусу і достатньої 

кількості поживних речовин біогумус має здатність до пролонгованої дії і 

поступового забезпечення ними рослин, а також бути використаний при відновлені  

ґрунтів вражених ерозією. 

Створення вермигосподарства з розведенням Eisenia fetida особливо було б 

доречним у невеликих громадах та фермерських господарствах, які б поставили 

собі за мету вирощування екологічно якісної продукції з використанням біогумусу.  

В певній мірі розв’язання проблем з втратою родючості ґрунту на еродованих 

ділянках є розведення червоних каліфорнійських черв’яків (Eisenia fetida) та 

використання біогумусу і внесення його не менше 40 т/га безпосередньо на поля. 

Це забезпечить не тільки  відновлення гумусу при інтенсивній експлуатації 

агрофону, але й вирощуванні екологічно якісної продукції рослинництва.   

Підсумовуючи отримані результати у розведені дощових каліфорнійських 

черв’яків Роду Eisenia рекомендуємо впровадити вермиферми в господарствах та 

агропідприємствах, а продукти переробки - біогумус, використовувати для 

відновлення ґрунтів та вирощування екологічно якісної продукції рослинництва. 
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Витебская область – одна из шести областей Беларуси, расположена на 

северо-востоке страны. Витебская область граничит с Россией, Литвой и Латвией. 

Витебская область входит в еврорегион «Озерный край». Здесь находится 

свыше 2800 озер, более 500 рек. Лес занимает более трети территории области – 

около 60 % ее приходится на вековые хвойные леса. 

На 1 января 2019 года система особо охраняемых природных территорий 

Витебской области включает: Березинский биосферный заповедник, 2 

http://biodobrivo.com.ua/about-biohumus/composition-and-properties-of-bio-humus18.02.2011
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национальных парка – «Браславские озера» и «Нарочанский» (частично), 25 

заказников республиканского значения, 76 памятников республиканского значения, 

60 заказников и 162 памятника местного значения. Самыми крупными заказниками 

республиканского значения являются – «Красный Бор» в Россонском районе (34,2 

тыс. га), «Казьянский» в Шумилинском районе (26 тыс. га), «Освейский» в 

Верхнедвинском районе (27,7 тыс. га), «Ельня» в Миорском районе (25,3 тыс. га). 

Общая площадь особо охраняемых территорий Витебской области составляла 381,1 

тыс. га или 9,5 % от площади области. 

Нарочанский край известен своим природным разнообразием и особым 

ландшафтом, который образовался при отступлении Валдайского 

ледника около 15-20 тысяч лет назад. Именно тогда возникли 

знаменитые нарочанские озера. 

Национальный парк «Нарочанский» расположен на северо-западе страны и 

является частью Белорусского Поозерья. Национальный парк «Нарочанский» был 

образован в 1999 году для сохранения ландшафтов, биологического разнообразия и 

генетического фонда растительного и животного мира. 

Территория парка занимает более 87 тысяч гектаров, и кроме заповедных 

угодий (8,4 %) включает санаторно-курортную, хозяйственную зоны. 

Протяженность парка с севера на юг – 34 км, с запада на восток – 59 км. 

В парке – 36 памятников природы республиканского и местного значения. 

Здесь размещаются особо ценные природные комплексы. Это заказники: 

 «Голубые озера» (ландшафтный); 

 «Черемшицы» и «Швакшты» (гидрологические); 

 «Полуостров Черевки» (геологический); 

 «Некасецкий», «Рудаково», «Пасынки» (биологические). 

Водоемы занимают примерно пятую часть парка и относятся к 

бассейнам Немана и Западной Двины. Здесь же протекают реки Страча, Нарочанка, 
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Узлянка, Свирица. В границах национального парка расположено 43 озера, в том 

числе 4 группы: Нарочанская, Мядельская, Болдукская и Свирская. Жемчужины 

края – самое большое озеро Беларуси Нарочь (площадь 79,6 км²), Мястро, Баторино. 

Около 48 % территории парка покрыто сосновыми борами и березовыми 

рощами. Флора отличается многообразием мхов, лишайников, грибов, водорослей. 

Здесь насчитывается более 1400 видов высших растений, из них 114 занесены 

в Красную книгу Беларуси, в том числе самая красивая белорусская орхидея 

– венерин башмачок. 

На территории парка расположена самая большая курортная зона Беларуси, 

объединяющая 11 санаториев и оздоровительных центров. 

Одной из экологических проблем, стоящих перед нашей республикой и 

требующих неотложного решения, является сохранение биологического 

разнообразия растений как основы гомеостаза природных экосистем и сохранения 

жизни на земле.  

Особой охране со стороны государства подлежат редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды растений и животных. Следует отметить, что понятие 

«редкие и исчезающие виды» изначально было определено на международном 

уровне. Так, в соответствии с Соглашением о книге редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных и растений – Красной книге государств– 

участников СНГ, «редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных 

и растений означают те виды (подвиды, популяции) животных, растений и грибов, 

о которых имеются данные о сокращении численности и/или ареала, 

неблагоприятных изменениях условий их существования, крайней ограниченности 

распространения и малочисленности популяций, свидетельствующие о 

необходимости принятия специальных мер по их сохранению и восстановлению на 

территории государства». Данное понятие до последнего времени не раскрывалось 

в национальном законодательстве. С принятием в 2007 г. Закона Республики 

Беларусь «О животном мире» определены критерии отнесения отдельных видов 



216 

 

животных к «редким или исчезающим». Так, согласно ст. 1 вышеназванного 

Закона под дикими животными, относящимися к редким и находящимся под 

угрозой исчезновения видам, понимаются дикие животные отдельных видов, в 

отношении которых есть данные мониторинга животного мира и государственного 

кадастра животного мира, указывающие на ежегодное в течение десяти лет или трех 

поколений (из двух случаев выбирается большее по временному интервалу 

значение) сокращение их численности и (или) ареала, неблагоприятные изменения 

условий среды их обитания, ограниченность распространения и малочисленность 

популяций. 

Правовая охрана рассматриваемых видов растений и животных 

осуществляется по ряду направлений. Прежде всего они включаются в Красную 

книгу Республики Беларусь, которая является основным научным документом, 

определяющим современное состояние редких и находящихся под угрозой 

исчезновения на территории Республики Беларусь видов дикорастущих растений и 

диких животных. На основании данных Красной книги осуществляется 

долгосрочное прогнозирование и разработка практических мер, направленных на 

охрану, воспроизводство и рациональное использование таких растений и 

животных. Положение о Красной книге Республики Беларусь было утверждено 

Советом Министров БССР в 1979 г. Работу по выявлению на территории 

республики диких растений и животных редких видов проводит Национальная 

академия наук Беларуси. На основе полученных материалов данной научной 

организацией осуществляется подготовка обоснования необходимости включения 

отдельных видов в Красную книгу Республики Беларусь или их исключения из 

нее. Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких 

животных, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь, утвержден 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. Названный орган государственного управления 
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осуществляет ведение Красной книги Республики Беларусь, организацию учета и 

контроля состояния включенных в нее видов. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О животном мире» местные 

Советы депутатов передают под охрану пользователям земельных участков и (или) 

водных объектов выявленные места обитания диких животных редких видов. Такие 

действия производятся по представлению соответствующего территориального 

органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, согласованному с Национальной академией наук Беларуси. 

Пользователю земельного участка и (или) водного объекта, которому передается 

под охрану место обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь, выдаются паспорт места обитания таких 

животных и охранное обязательство, предусматривающее специальный режим 

охраны и использования этого места. 

Согласно ст. 24 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» 

самовольный сбор или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей либо совершение 

иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или 

нарушению среды произрастания, запрещаются. Аналогичную норму содержит 

Закон Республики Беларусь «О животном мире», в соответствии со ст. 17 которого 

запрещается самовольное изъятие диких животных, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, их незаконный оборот, а также 

совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению 

численности или нарушению среды их обитания. 

В качестве второго направления охраны редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений и животных можно назвать установление правил, 

содержащих запреты, требования о получении разрешения или другие специальные 

условия в отношении охраны, изъятия, содержания, хранения, экспонирования или 

торговли такими растениями и животными, сохранения, охраны и восстановления 
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среды их обитания (произрастания), а также в отношении экономической 

деятельности, в процессе которой они используются в качестве сырья, иных целях 

потребления или реализации. Такие правила устанавливаются Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Самостоятельным направлением охраны редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов дикорастущих растений и диких животных 

является регулирование международной торговли такими видами. В марте 1973 г. 

в Вашингтоне принята Конвенция по международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), которая 

вступила в силу 1 июля 1975 г. Конвенция по своему характеру является 

глобальной, и в настоящее время в ней участвует более 110 государств, включая 

Республику Беларусь. Необходимость принятия рассматриваемого документа была 

связана с тем, что международная торговля представителями дикой фауны и флоры 

является одной из причин сокращения популяций многих животных и растений. 

Поэтому в основу данной Конвенции положен согласованный сторонами-

участницами Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных и растений, торговля которыми может нанести ущерб их природным 

популяциям и, следовательно, торговлю которыми необходимо контролировать с 

помощью согласованных международных процедур. Последние включают в себя в 

основном выдачу разрешений установленного международного образца странами–

участницами Конвенции, по которым осуществляется экспорт, импорт и реэкспорт 

занесенных в согласованные Списки видов животных и растений. Действие 

Конвенции при этом распространяется как на виды, так и на их части и дериваты. 

Административным органом по Конвенции СИТЕС в Республике Беларусь, 

выдающим такие разрешения, является Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь. 
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Розглянуто роль водних територій у формуванні агроландшафту. Водні 

території розглядаються з точки зору додаткового джерела вологи. Внаслідок 

впливу водних територій зменшується континентальність клімату, тобто хід 

температур стає плавним, добова амплітуда температур повітря зменшується, 

вологість повітря збільшується, збільшується кількість опадів, весняні заморозки 

припиняються в більш ранні терміни, осінні заморозки наступають пізніше. 

 

Очевидно, що наявність заводнених ділянок (далі – водойм) в складі території 

агроландшафту обумовлює формування його мікроклімату, локально 

сприятливішого для ведення сільськогосподарського виробництва. 

Зазначена локальність визнається теоретично і підтверджена практично, але 

сучасне визначення її масштабності має фрагментарний та суто експериментальний 

характер, недостатній рівень обгрунтованості якої стримує впровадження 

просторово-функціонального методу землевпорядного напрямку формування 

стійких агроландшафтів [1]. 

Кліматичний вплив водойм обумовлюється інтенсивним випаровуванням 

води з їх поверхні і опосередкованими початковими насиченнями навколишнього 

повітря вологою та адіабатичним пониженням його температури. 

Інтенсивності молекулярної та турбулентної (остання є визначальною при 

вітровій погоді) дифузій водяного пару у зволоженому повітрі функціонально 

характеризують зміну його  початкових вологості та температури при збільшенні 

відстані від джерела випаровування і дозволяють встановити радіус сприятливого 

впливу водойми на мікроклімат агроландшафту. 
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Базовим для оцінки кліматичного впливу заводнених територій на довкілля 

агроландшафту є маса випареної води, що визначається кількісно за рівнянням 

Дальтона [2–3], яке описує залежність швидкості випаровування від факторів 

оточуючого середовища: 

 f
P

eE
СW


  кг/(м2 с);                                       (1) 

де W – швидкість випаровування, кг/(м2 с); 

E  – пружність насичення водяного пару у повітрі при його дійсній 

температурі, гПа;  

e  – фактична пружність водяного пару у повітрі, гПа; 

P  – атмосферний тиск, гПа; 

С  – коефіцієнт пропорційності, кг/(м2 с); 

 f  – функція визначення впливу вітру. 

В практичних розрахунках величина h шару води, випареної з водної 

території визначається за рівнянням:  

                                          )72,01()(15,0 200200 weЕh    мм/добу,                        (2) 

де   – тривалість, за’яку визначається результат випаровування води з водної 

території, діб;  

200e  – середня пружність водяного пару в повітрі на висоті 2 м над поверхнею 

водойми, гПа;  

200w   – середня швидкість вітру на висоті 2 м над поверхнею водойми, м/с. 

З рівняння (2) та співвідношення розмірностей випливає, що 1 мм/добу 

випареної з поверхні водойми води еквівалентний середній швидкості 

1,16·10-  кг/м2с отримання водяної пари. Орієнтуючись на необхідність визначати 

кліматичний впив водойми в різні (зокрема екстремально несприятливі для росин) 

відрізки часу, швидкість випаровування становитиме 

                                    )72,01()(1074,1 200200

6 weЕW    , кг/м2с,                        (3) 
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де   визначається в секундах, а величини E , 200e , 200w  приймаються 

миттєвими, або усередненими за відповідний відрізок часу. 

Визначення величини впливу відстані від водойми на показники мікроклімату 

відповідної частини агроландшафту, потребує оцінки інтенсивностей молекулярної 

та турбулентної дифузій, що є [4] нелінійними та нестаціонарними, мають 

тривимірну флуктуацію та дисипативність, залежні від початкових кліматичних 

умов, стійкості температурної, вітрової та вологісної стратифікацій атмосфери, 

рельєфу території та стану і вологості її поверхневого шару тощо. 

Вирішення багатопараметричної задачі такої складності потребує розробки та 

обгрунтування адекватної математичної моделі. 
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СТАН ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНИХ ТА БІОСФЕРНИХ 

ЗАПОВІДНИКІВ В УКРАЇНІ 

 

Петраковська О. С., д.т.н., завідувач кафедри, Богатир Д. В., аспірантка, 

асистент  

Київський національний  університет будівництва і архітектури 

 

Проаналізовано сучасний стан формування земель природних і біосферних 

заповідників в Україні. Визначені  основні типи формування земель суворої охорони, 

та їх недоліки. 

 

Природні та біосферні заповідники є природними об’єктами природно-

заповідного фонду (далі – ПЗФ), що мають загальнодержавне значення. Біосферні 

заповідники також можуть набувати міжнародний статус, так як можуть 

включатися в установленому порядку до Всесвітньої мережі біосферних резерватів 

у рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера [1]. Землями природних та 

біосферних заповідників, як і ПЗФ в цілому є ділянки суші і водного простору з 

природними комплексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, 

екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до 

закону надано статус територій та об’єктів природно-заповідного фонду [1].  

За період з 1991 року по 2017 рік площа ПЗФ зросла з 1,31 млн.га до 3,99 

млн.га. Таке зростання, за роки становлення України як суверенної держави, більш 

ніж у тричі збільшило показник заповідності з 2,7 % до 6,6 %, однак не зважаючи 

на це, темпи розвитку ПЗФ значно відстають від задекларованих у програмних 

документах [2]. Аналіз об’єктів ПЗФ земель станом на 1 січня 2016 року, ілюструє 

що площа біосферних заповідників складає 6,17% від загальної площі ПЗФ (252,1 

тис.га), а природних заповідників – 5,03 % (205,3 тис.га) (рис.1) [3]. 
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Рисунок 1 – Структура земель ПЗФ за площею 

 

Природні заповідники і біосферні заповідники є природоохоронними, 

науково-дослідними установами загальнодержавного значення. Перші 

створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних для 

даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, 

підтримання природних спонтанних процесів і явищ, вивчення природних процесів 

і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього 

природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та 

екологічної безпеки. Другі – з метою збереження у природному стані найбільш 

типових природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного 

моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, його змін під дією 

антропогенних факторів [1]. 

На сьогодні в Україні дев’ятнадцять природних заповідників і п’ять 

біосферних (рис.2). Станом на 2018 рік в Україні створена Національна мережа 

біосферних резерватів ЮНЕСКО, яка складається із восьми об’єктів, три з них є 

транскордонними біосферними резерватами. (табл.1) [4]. Загальна площа 

біосферних резерватів ЮНЕСКО в Україні становить близько 5 тис. км², що 

відповідає 0,8 % загальної площі території країни [5]. Транскордонні біосферні 

6,17%

5,03%

32,13%

19,25%

33,89%

0,05%

2,40%
0,71% 0,01% 0,04% 0,33% Біосферні заповідники

Природні заповідники

Національні природні парки

Регіональні ландшафтні парки

Заказники

Ботанічні сади
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резервати найбільш розосереджені в Західній та Південно-Західній частині країни, 

це румунсько-український транскордонний біосферний резерват «Дельта-Дунаю», 

складовою якого є Дунайський біосферний заповідник.   

 

Рисунок 2 – Розосередження біосферних та природних заповідників в Україні  

Таблиця 1 – Біосферні резервати України 

Назва біосферного 

резервату 

Рік надання 

статусу 
Складові об’єкти ПЗФ 

Чорноморський 1984 Чорноморський БЗ 

«Асканія-Нова» 1985 БЗ «Асканія-Нова» 

Карпатський 1992 Карпатський БЗ 

Транскордонний 

«Східні Карпати» 

1998 • Ужанський НПП, Надсянський 

РЛП (Україна) 

• Бещадський НП та РЛП «Цісна 

Ветліна», «Долина Сяну» (Польша) 

• НП «Полонини» (Словаччина) 

Транскордонний 

«Дельта-Дунаю» 

1998 • Дунайський БЗ 

• Дельта Дунаю (Румунія) 

Транскордонний 

«Західне Полісся» 

2002  • НПП Шацький (Україна) 

• БР «Західне Полісся» (Польща) 
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• БР «Прибузьке Полісся» 

(Республіка Білорусь) 

Деснянський 2009 ----- 

«Розточчя» 2011 ПЗ «Розточчя» 

НПП Яворівський 

РЛП «Равське Розточчя» 

ОЗ «Янівські Чаплі» 

*БЗ – біосферний заповідник; НПП – національний природний парк; НП – національний парк; 

РЛП – регіональний ландшафтний парк; БР – біосферний резерват; ПЗ – природний заповідник; 

ОЗ – орнітологічний заказник. 

Тристоронній  білорусько-польсько-український біосферний резерват 

«Західне Полісся», який включає Шацький національний природний парк 

(Україна), біосферний резерват «Прибузьке Полісся» (Республіка Білорусь), 

«Західне Полісся» (Польща), та польсько-словацько-український біосферний 

резерват «Східні Карпати», що складається з Бещадського національного парку і 

двох ландшафтних парків «Цісна Ветліна» і «Долина Сяну» (Польща), 

національного парку «Полонини» (Словаччина),  Ужанського національного 

природного парку і Надсянського регіонального ландшафтного парку (Україна) 

(рис.3) [4]. 

 

Рисунок 3 – Розосередження біосферних резерватів в Україні 
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Таким чином, біосферні резервати можна вважати окремою категорією  

об’єктів ПЗФ, яка у своєму складі може  включати не тільки землі біосферних 

заповідників, а й  землі інших категорій об’єктів ПЗФ, такі як національні природні 

парки, ландшафтні регіональні парки, природні заповідники, тощо. 

При аналізі класифікації природоохоронних територій Міжнародного союзу 

охорони природи (далі – МСОП) виявлено, що землі як природних так і біосферних 

заповідників відносяться до території суворої охорони (англ. Strict Protection) [6]. 

Категорії природно-заповідних територій  МСОП наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Категорії природно-заповідних територій МСОП 

Категорія Категорії МСОП Характер управління та 

охорони 

Відповідник в 

Україні 

І- Strict Protection – територія суворої охорони 

Іа Strict Nature Reserve – 

Природний резерват 

суворої охорони 

Наукові дослідження та 

моніторинг навколишнього 

природного середовища 

Природний 

заповідник 

Іb Wilderness Area – 

Територія для 

збереження дикої 

природи 

Охорона дикої природи без 

втручання в природні процеси 

Немає, але за 

деякими 

спостереженнями 

- біосферний 

заповідник 

 

У результаті дослідження підходів формування земель заповідників можна 

виділити два основних:  

 кластерного типу формування заповідних ядер, коли територія 

заповідників має фрагментарне розташування; 

 шляхом створення на основі інших об’єктів ПЗФ за допомогою 

розширення, коли заповідні ядра об’єднані з іншими функціональними зонами та 

мають суцільний характер [7].   

Чинним законодавством України не врегульовані питання  відведення земель 

для об’єктів ПЗФ суворої охорони, чітко не встановлено на якому етапі формування 
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заповідників має розроблятися землевпорядна документація, що є підставою 

реєстрації земель у Державному земельному кадастрі. Це призводить до 

розташування в межах заповідників земель інших категорій, які апріорі суперечать 

статусу особливої сурової охорони цих об’єктів ПЗФ. Відсутність відповідної 

землевпорядної документації також призводить до ускладнення обмеження певних 

видів діяльності в межах заповідників, спричиненого відсутністю достовірної 

інформації щодо меж об’єктів. Особливо це стосується біосферних резерватів, які  

включають землі різних об’єктів ПЗФ з власним функціональним зонуванням, а в 

сукупності ще мають зонування біосферного резервату як окремого об’єкту. Таким 

чином питання вдосконалення методів землеустрою земель суворої охорони є 

актуальним питанням сьогодення, рішення якого спрямоване на  охорону 

навколишнього середовища та  гарантію прав власників різних форм власності. 
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УДК 332.3 (182) 

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Передерій Д. А., студент, Міхно П. Б., к.т.н., старший викладач  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Розглянуто способи визначення площі земельної ділянки. Виконано 

порівняльну оцінку точності визначення площі контуру земельної ділянки на 

місцевості електронними тахеометрами 3Та5Р та GTS239N.  

 

Як відомо, площа земельної ділянки може бути визначена графічним, 

механічним, аналітичним або графоаналітичним способами [1, 2]. 

Апріорі, найбільш точним способом вважається аналітичний із обчисленням 

площі земельної ділянки за відомими координатами вершин її кутів повороту. У 

такому разі на точність визначення площі впливає середня квадратична похибка 

визначення координат та розміри ділянки. Координати можна зняти з карти або 

плану, або безпосередньо виміряти на місцевості. 

Для визначення площі ділянки, що має форму багатокутника, 

використовують формулу (1): 

   2P = ∑ Xi 
n
i=1 (Yi+1– Yi−1) =  ∑ Yi

n
i=1 (Xi−1 − Xi+1),                 (1) 

де P – площа ділянки; 

 n – кількість вершин кутів повороту межі ділянки; 
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 Xi, Yi – координати вершини кута повороту межі ділянки. 

Якщо земельна ділянка має просту геометричну форму (трикутника, 

прямокутника, рівносторонньої трапеції), то площу такої ділянки зручніше 

визначити за польовими вимірюваннями її розмірів на місцевості. 

Для визначення площі ділянок за результатами лінійних і координатних 

вимірювань на місцевості застосовують формули аналітичної геометрії та 

тригонометрії залежно від форми фігури. 

У парку «Ювілейний» м. Кременчука електронними тахеометрами 3Та5Р та 

GTS239N шляхом вимірювання довжин сторін ділянки та безпосереднім 

вимірюванням у спеціальній програмі програмного забезпечення тахеометрів було 

визначено площу контуру клумби. 

При вимірювані площі ділянки за допомогою відповідної програми [3, 4] 

електронним тахеометром 3Та5Р отримано значення 101 м2, електронним 

тахеометром GTS239N – 100,743 м2.. Результати визначення площі земельної 

ділянки за лінійними вимірюваннями наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Результати визначення площі ділянки за лінійними 

вимірюваннями 

Допустима відносна точність визначення площі при інвентаризації становить  

1

1000
. 

Результати лінійних вимірювань Si, м 
Sсер Р, м2 

Si
ʹ Si

ʹʹ 

GTS239N 

2,320 2,328 2,324 
100,810 

43,372 43,383 43,378 

3Та5Р 

2,330 2,322 2,326 
100,892 

43,382 43,370 43,376 
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Відносна точність визначення площі ділянки електронним тахеометром 

3Та5Р становить 
1

935
 , а тахеометром GTS239N – 

1

1504
. 

Як можна побачити за результатами вимірювання площі у спеціальній 

програмі тахеометр 3Та5Р заокруглює результат до 1 м2. Згідно із Порядком 

проведення інвентаризації земель [5] така точність достатня, проте внаслідок 

заокруглення відносна точність площ дрібних ділянок у населених пунктах може 

перевищувати допустиму. 

Досліджено особливості аналітичного способу визначення площі земельної 

ділянки із застосуванням електронних тахеометрів для потреб інвентаризації 

земель. На підставі результатів визначення площі земельної ділянки та оцінки 

точності можна розробити рекомендації щодо вибору електронного тахеометра 

(серед можливих альтернатив відповідного класу точності). 
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