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Однією із складових частин державного земельного кадастру є грошова 

оцінка земельних ділянок, яка визначається на рентній основі. Залежно від 

призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути 

нормативною та експертною. 

Завдання цього дослідження полягає в аналізі фактичних даних щодо 

експертної грошової оцінки земельних ділянок на первинному ринку і 

ландшафтно-екологічних властивостей території. Такий аналіз було виконано на 

прикладі міста Львова. 

Вихідними даними дослідження були фондові матеріали ТзОВ «Експертна 

група «Богдан». Інформація про 26 земельних ділянок міста Львова охоплювала 

адресу земельної ділянки, її площу, ціну продажу, функціональне використання та 

інженерні мережі. 

Експертна грошова оцінка земельних ділянок виконувалася на основі таких 

методів: 

 капіталізації чистого доходу від використання земельної ділянки; 

 зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок; 

 врахування витрат та спорудження об’єктів нерухомого майна на земельній 

ділянці. 

При проведенні аналізу також використано опубліковані і фондові 

матеріали кандидата географічних наук, доцента кафедри фізичної географії 

Круглова І.С. (Львівський національний університет ім. І.Франка). Дані 

ландшафтно-екологічної оцінки території міста Львова включають: оцінку 
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придатності природно-територіальних комплексів (ПТК) для будівництва; оцінку 

придатності (ПТК) для рекреації. 

Аналіз розподілу земельних ділянок на ландшафтній карті міста Львова 

показав, що земельні ділянки № 7, 12, 16, 23, 24 належать до Давидівського 

кряжу, № 4, 5, 8, 9, 14, 15, 18-20, 25 – до Львівського опілля, № 1 - 3, 6, 10, 11, 13, 

21, 22, 26 - до Любінської рівнини; земельна ділянка № 17 належить до Грядового 

Побужжя. 

Порівнюючи функціональне використання земельних ділянок із оцінкою 

придатності ПТК міста Львова дійшли висновку: 

1. Земельні ділянки № 7-10, 16, 20, які належать до комерційного призначення, 

краще використовувати для будівництва. 

2. Земельні ділянки № 2, 12-15, 24, 26, які призначенні для промисловості 

краще використовувати для рекреації. 

Таким чином, виконаний аналіз дає можливість виділити земельні ділянки, 

які не ефективно і нераціонально використовуються і рекомендувати змінити їх 

тип використання. У результаті таких змін будуть спостерігатися відмінності у 

вартості 1м² площі, і відповідно експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

СТВОРЕННЯ ДОСКОНАЛИХ КАРТ ГРУНТІВ – НАДАКТУАЛЬНА 

ДЕРЖАВНА КАРТОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

С. С. Бульба, А. В. Гожий, В. Б. Лемик, Д. В. Стахів 

 

1. Родючі грунти є одним із головних природних джерел існування людства 

на планеті Земля. Їх значення для життя людини на Землі не менш важливе ніж 

значення води і повітря. Із багатого розмаїття родючих грунтів найбільше 

природне значення, а значить і найбільшу господарську цінність, звичайно мають 

чорноземи . Для існування людства чорноземи важать значно більше ніж будь-яка 

інша земна порода чи корисна копалина. 
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2. Українські родючі землі є найбільшим національним багатством, 

надбаним нашим народом. В нашій державі збереження цього багатства для 

прийдешніх поколінь має стати громадянським обов'язком кожного свідомого 

українця. 

3. Зазвичай дбайливе господарське використання будь-якого багатства 

прийнято розпочинати з ретельного обліку його обсягів. Однак ні колись в СРСР, 

ні тепер в Україні обсягів нашого чорноземного багатства ніхто належним чином 

не визначав . Створені за часів СРСР загальнодержавна карта грунтів М 1: 200 000 

і карти грунтів М 1: 10 000 для землеробських районів є оглядовими, 

схематичними і для серйозного господарського використання на сучасному рівні 

в землеробстві не придатні. 

4. Незадовільне становище з картографуванням родючих грунтів 

ускладнюється ще й тим, що в державі вже фактично оголосили родючі землі 

товаром, хоча процес купівлі–продажу нового товару офіційно поки що не 

розпочався. Цей товар збираються подавати на ринок у вигляді двомірних 

поверхонь, тоді як в природі він фактично існує у вигляді трьохмірних 

просторових тіл. 

5. Проблема створення досконалих загальнодержавних і регіональних карт 

грунтів і їх запасів хоча б в масштабі 1: 10 000 є однією із найважливіших 

державних проблем, що потребує невідкладного розв'язку. Такі карти є основою 

не тільки для організації стеження за станом грунтів. Вони також є фундаментом 

для обліку, збереження і оптимального господарського використання найбільшого 

національного багатства – родючої землі. Більше того, без таких карт в державі не 

можна організувати охорону родючих земель у відповідності із “Земельним 

кодексом України”. Не маючи досконалих карт грунтів, також не можна 

об'єктивно встановити вартість родючих земель, а отже – не можна розпочинати 

широкомасштабні операції по їх купівлі–продажу. 

6. Досконале вирішення складної державної проблеми картографування 

грунтів не можуть забезпечити ні відомчі, ні комерційні картографо-геодезичні 
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служби. Це під силу лише Державній службі геодезії, картографії і кадастру 

України. 

 

 

ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

 

Гальченко Н.П., к.б.н., доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та 

кадастру 

Кременчуцький національний  університет імені Михайла Остроградського 

 

 

Проблема агрохімічного стану ґрунтового покриву привертала увагу з 

давніх-давен і до сьогодення, бо з кожним днем зменшується родючість ґрунту і 

відбувається деградація ґрунтового покриву. 

Мережа грунтового моніторингу – це постійні, геопозиціоновані і занесені у 

спеціальний державний реєстр земельні ділянки для проведення систематичних 

досліджень за змінами властивостей ґрунтів. Для кожної ділянки повинна бути 

задокументована історія. Ділянка повинна бути захищена від небажаних 

зовнішніх впливів. Розмір ділянки може варіювати, залежно від кількості 

вимірюваних параметрів і періодичності спостережень, від 100 м² до декількох 

десятків гектарів [3]. 

Моніторинг ґрунтів проводять на постійних ділянках (полігонах, 

майданчиках) з певним статусом і за певної кількості показників. Кількість 

ділянок повинна бути такою, щоб відбити всю різноманітність природних і 

господарських умов [2].  

Найбільш поширені індикатори, які використовують в оцінці стану ґрунтів 

майже в усіх країнах Європи: гумус, загальний вуглець, макроелементи, важкі 

метали, нітрати, рН, гранулометричний склад та ємність катіонного обміну. Менш 

популярні – щільність будови, агрегатний склад, пористість, електропровідність, 

хімічний склад ґрунтових розчинів. 
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В Україні в обласних центрах охорони родючості ґрунтів використовуються 

наступні показники: гумус; елементи живлення (азот, що легко гідролізується, 

рухомий фосфор, обмінний калій); кислотність (гідролітична та обмінна); рН 

(сольовий і водний); сума увібраних основ (Са+Мg); тип засолення; важкі метали; 

радіонукліди та залишки пестицидів. Серед вимірів, які необхідно додатково 

увести, - валові форми деяких елементів, органічні і неорганічні забруднювачі, 

зокрема і дифузного походження, окремі фізичні, хімічні і біологічні показники 

[1]. 

Європейське бюро ґрунтів проводить постійний моніторинг земель, 

результати якого заносить у спеціальну базу даних. Розроблено загальну 

Європейську стратегію ґрунтів - програму, що зобов’язує країн-членів проводити 

дослідження земель та впроваджувати місцеві програми їх захисту від деградації. 

Кожна країна сама вирішуватиме, які території і від яких земельних загроз 

захищати, але стандарти й звітність будуть спільними. Наразі стратегія проходить 

процес затвердження, тому поки що діють національні механізми захисту ґрунтів. 

Маючи в своєму розпорядженні величезні загальні земельні ресурси, значно 

більші, ніж у Польщі, Норвегії і Франції; маючи найвищу частку (71%) цих 

земель під орними угіддями; маючи частку сільського населення значно вищу, 

ніж у всіх (за винятком Польщі і середньосвітового показника) порівнюваних 

країнах, незважаючи на всі ці потенціальні можливості і фактори, Україна разом з 

цим має самий низький серед порівнюваних країн індекс виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Однією з гострих екологічних проблем України є погіршення екологічного 

стану орних земель, забруднення їх токсичними речовинами різного походження, 

зниження ґрунтової родючості внаслідок різкого зменшення обсягу застосування 

органічних і мінеральних добрив. За таких умов найактуальнішим завданням 

науковців є розробка заходів щодо збереження фонду екологічно чистих земель 

України, підтримання на високому рівні родючості ґрунтів, підвищення стійкості 

рослин до некерованих техногенних навантажень [4]. 
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Визначення вмісту фосфору виконується за методом Чирікова. Для 

визначення рухомого калію в основних типах ґрунтів використовують різні 

методи, що відрізняються реактивом (екстрагентом). Основний метод визначення 

вмісту рухомого калію в ґрунтах – метод Чирікова. 

Рухомий азот визначається методом Тюріна-Кононової. Актуальну 

кислотність визначають у водній витяжці. Величину рН водної витяжки 

розраховують двома способами – електрометричним і колориметричним. 

Визначення гумусу в більшості випадків проводять за методом І.В.Тюріна, а вміст 

марганцю – за методом Пейве-Рінькіса [5,6,7,10]. 

Полтавська область володіє значними земельними ресурсами. Земельний 

фонд Полтавської області складає 2875,0 тис.га. Майже 76 % території області 

займають сільськогосподарські угіддя, понад 9,5 % - ліси і лісовкриті площі (табл. 

1). Сільськогосподарська освоєність території області становить 75,9 %, 

розораність – 61,2 %, лісистість – 9,5 %. Міста і інші населені пункти займають 

420 тис.га земельного фонду, або 14,6 %. Переважають сільськогосподарські 

землі, що знаходяться під ріллею, тобто використовуються для посіву та 

вирощування сільськогосподарських культур [1]. 

Таблиця 1 – Земельний фонд Полтавської області станом на 01.01.2014 року 

Види основних угідь, 

функціональне використання 

Площа земель Зміни за 

період з 

01.01.05 до 

01.01.14, 

тис.га 

всього, 

тис.га 

% від 

загальної 

площі 

Сільськогосподарські землі: 2182,2 75,9 -7,1 

у тому числі: рілля 1760,0 61,2 -75,5 

перелоги 45,2 1,6 +43,1 

багаторічні насадження 30,0 1,0 +3,8 

сіножаті і пасовища 347,0 12,1 +21,5 

Ліси і інші лісовкриті площі: 274,8 9,5 +3,2 

з них: вкриті лісовою рослинністю 270,9 9,4 +5,4 
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не вкриті лісовою рослинністю 3,9 0,1 -2,2 

Забудовані землі: 113,0 3,9 -5,9 

з них під: житловою забудовою 20,9 0,7 - 

промисловими об’єктами 10,1 0,3 - 

землі під відкритими розробками, 

кар´єрами, шахтами 
5,5 0,2 - 

землі комерційного використання 1,3 0,1 - 

громадською забудовою 13,8 0,4 - 

землі змішаного використання 0,6 0,1 - 

землі транспорту та зв´язку 26,7 0,9 - 

землі технічної інфраструктури 2,0 0,1 - 

Землі рекреації 32,1 1,1 - 

Відкриті заболочені землі: 85,8 3,0 +2,4 

Відкриті землі без рослинного або з 

незначним рослинним покривом 
13,0 0,5 -4,6 

Інші землі 57,7 2,0 +11,9 

Води (території, що вкриті поверхневими 

водами) 
148,5 5,2 - 

Разом 2875,0 100 - 

 

Ґрунти Полтавщини відносяться до таких основних типів: чорноземи, сірі 

лісові, піщані, заплавні, болотні. Серед ґрунтів області чорноземи глибокі та 

звичайні мають в своєму складі велику кількість поживних речовин. Вміст гумусу 

в мало гумусних 3,27 %, у середньо гумусних – 4,14 %. Реакція ґрунтового 

розчину близька до нейтральної (6,2-7,0), у вилугуваних слабо кисла (5,9), 

гідролітична кислотність – 2,90 мг/екв на 100 г ґрунту. Ці ґрунти є самі родючі на 

Полтавщині, вони придатні для вирощування сільськогосподарських культур і 

багаторічних насаджень [1]. 

Агрохімічний моніторинг земель здійснюється за такими показниками: 

вміст ґумусу, макроелементів (фосфору (Р2О5), калію (К2О)), рН тощо. 
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Нами було встановлено, що найбагатші на гумус чорноземи типові середньо 

гумусні (код агровиробничої групи 054) – 4,17 %, які займають 60369,2 га, а 

найбідніші - темно-сірі опідзолені та слабо реградовані ґрунти (код 

агровиробничої групи 040) - 2,45 %, які розташовані на 17800,7 га території 

області.  

1 Великобагачанський 13 Лубенський 

2 Гадяцький 14 Машівський 

3 Глобинський 15 Миргородський 

4 Гребінківський 16 Новосанжарський 

5 Диканський 17 Оржицький 

6 Зіньківський 18 Пирятинський 

7 Карлівський 19 Полтавський 

8 Кобеляцький 20 Решетилівський 

9 Козельщанський 21 Семенівський 

10 Котелевський 22 Хорольський 

11 Кременчуцький 23 Чорнухівський 

12 Лохвицький 24 Чутівський 

 

Уміст гумусу (%) в ґрунтах Полтавської області за результатами 

агрохімічного обстеження 2006-2010 рр. в розрізі районів поданий на рис.1. 

Рис. 1 – Вміст гумусу в ґрунтах області у розрізі районів 
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Вміст гумусу в ґрунтах із кожним роком знижується й знаходиться на 

низькому рівні (2-4 %). Це свідчить про те, що процеси мінералізації 

перевищують рівень надходження органічних речовин. 

 

Рис.2 – Вміст рухомих форм фосфору в ґрунтах області в розрізі районів 

На 2010 рік вміст рухомого фосфору (Р2О5) у більшості районів області є 

підвищеним (101,0−151,0 мг/кг), у Котелевському районі спостерігається його 

середній показник – 86,90 мг/кг. 

За результатами обстеження вміст обмінного калію (К2О) в ґрунтах 

Полтавської області на протязі всього обстеження знаходився у допустимих, 

необхідних межах для нормального живлення сільськогосподарських культур. 

Рис.3 – Вміст рухомих форм калію в ґрунтах області в розрізі районів 

Станом на 2010 рік вміст обмінного калію у більшості районів області був 
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Диканському, Полтавському, Машівському, Чутівському, Новосанжарському та 

Карлівському районах – високий рівень і знаходиться у межах 121,0−180,0 мг/кг 

(рис. 3). Середній показник по області становив 127,1 мг/кг. 

У цілому динаміка показника рН сольового ґрунту за всіма роками 

спостереження відповідає реакції ґрунту, що близька до нейтральної (рН = 5,6–

6,0). Водночас це є оптимальним і сприятливим її рівнем для підтримання 

родючості ґрунтів й отримання хороших урожаїв. 

Характеризуючи територію області за балом бонітету можемо зробити 

висновки, що 10 районів Полтавщини мають землі середньої якості, а 15 районів – 

розташовані на землях підвищеної якості [1]. 

У Машівському, Пирятинському, Чорнухинському та Лохвицькому районах 

найбільший відсоток площі еродованих земель, що використовуються під 

сільськогосподарські угіддя, а найменший відсоток у Хорольському, 

Семенівському, Глобинському та Козельщанському районах. 

Найбільше орних земель розташовано на схилах у Лохвицькому районі – 

12,3 тис. га. Найбільший відсоток по області з використання під ріллю ерозійних 

та ерозійно небезпечних земель належить Пирятинському та Чорнухинському 

районам. 

В середньому по області ерозійні землі використовуються під 

сільськогосподарські угіддя в незначних розмірах, розміщення на схилах орних 

земель зводиться до мінімуму. 

Відсоток еродованих та ерозійно небезпечних сільськогосподарських земель 

по області коливається в межах 5-62 % від загальної площі. Висока активність 

ерозії пов’язана з високою розораністю земель. Розораність території Полтавської 

області складає 61,2 %. Серед де градаційних процесів на території Полтавщини 

також має місце засолення ґрунту (по області сягає 109,9 тис. га) [1,9]. 

На фоні зростання обсягів виробництва обсяги викидів в атмосферу 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел поступово зменшилися; 

зростають обсяги скидання недостатньо очищених стоків, річки мають слабку 

дренажну спроможність, відбуваються постійні процеси берегоруйнування, 
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повільні темпи зниження обсягів загального водовідведення; перевищення вмісту 

ГДК по свинцю, кадмію та ртуті не виявлено; радіологічний фон у землях області 

не перевищує встановлені нормативи. 

Загальна ситуація щодо забруднення ґрунтів сільськогосподарського 

призначення у Полтавській області свідчить про можливість їх віднесення до 

земель, що придатні для створення екологічно чистих сировинних зон й 

вирощування екологічно чистої продукції [8]. 

Одним із чинників підвищення родючості ґрунту і на основі цього 

збільшення виробництва сільськогосподарської продукції є використання 

мінеральних та органічних добрив. Мінеральні добрива є найбільш дієвим і 

ефективним засобом підвищення врожайності сільськогосподарських культур. 

Одним із резервів підвищення родючості ґрунту є застосування зеленого добрива 

(посів сидеральних культур). Вирощування багаторічних трав дає змогу 

вирішувати цілий комплекс важливих проблем – від підвищення родючості 

ґрунтів до захисту їх від ерозії. 

Вносити добрива слід на науковій основі згідно з агрохімічними 

категоріями та рекомендаціями по раціональному використанню добрив [1]. 

Найбільші посівні площі області займають зернові культури (56,6% ). 

Основними виробниками зернових культур є Глобинський (197 тис. т), 

Новосанжарський (178 тис. т), Миргородський (163 тис. т), Семенівський (147 

тис. т), Кобеляцький (125 тис. т) райони.  

Провідна зернова культура Полтавщини — озима пшениця, найбільш 

сприятливими районами для вирощування – Оржицький, Лохвицький, 

Хорольський, Шишацький, Котелевський, Чутівський та Карлівський. 

Другою культурою за посівними площами та валовим збором зерна є ярий 

ячмінь, який може дати максимальний урожай на території Оржицького, 

Хорольського, Шишацького, Глобинського та Карлівського районів. 

Кукурудза за валовим збором зерна є першою серед зернових культур (836 

тис. т). Найбільш сприятливими для вирощування кукурудзи є Гадяцький, 
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Миргородський, Великобагачанський, Хорольський, Шишацький, Полтавський та 

Котелевський райони. 

Виробництво технічних культур на Полтавщині представлено 

вирощуванням цукрового буряка, сої та соняшника. Найбільшу ефективність 

посівів сої серед районів області мають Котелевський, Полтавський та 

Оржицький; цукрового буряка – Карлівський, Шишацький, Лохвицький, 

Карлівський та Оржицький райони; соняшника – Карлівський, Котелевський та 

Новосанжарський райони [1]. 

Таким чином, екологічний стан території області в розрізі районів, можемо 

зробити наступні висновки: 

- на фоні зростання обсягів виробництва обсяги викидів в атмосферу 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел поступово зменшилися; 

- зростають обсяги скидання недостатньо очищених стоків, річки мають 

слабку дренажну спроможність, відбуваються постійні процеси 

берегоруйнування, повільні темпи зниження обсягів загального водовідведення; 

- перевищення вмісту ГДК по свинцю, кадмію та ртуті не виявлено; 

- радіологічний фон у землях області не перевищує встановлені нормативи. 

Загальна ситуація щодо забруднення ґрунтів сільськогосподарського 

призначення у Полтавській області свідчить про можливість їх віднесення до 

земель, що придатні для створення екологічно чистих сировинних зон й 

вирощування екологічно чистої продукції. 

 Продуктивна здатність ґрунтів за природною родючістю визначається 

тільки природними чинниками ґрунтоутворення, тоді як ефективна – 

застосуванням додаткових матеріальних ресурсів у вигляді добрив і меліорантів в 

оптимальних обсягах, проведення зрошення. 

 Значний агроґрунтовий потенціал окремих культур, унікальність 

екологічних умов для деяких із них, наявність резервів для зрошення обсягів 

виробництва та стабільного попиту на високоякісну Полтавську аграрну 

продукцію зумовлюють інвестиційну привабливість області. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ КЛЕЄНОЇ 

ДЕРЕВИНИ ЗА ДІЇ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

 

Гомон С.С., к.т.н., проф., Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне 

Сасовський Т.А., асп.    Національний університет водного господарства та 

природокористування, м. Рівне 

 

Наведені результати експериментальних досліджень згинальних елементів 

із клеєної деревини за дії повторних навантажень.  Встановлено діаграму 

деформування та характер руйнування дощатоклеєних балок. 

 

Представлены результаты экспериментальных исследований изгибаемых 

элементов из клееной древесины при действии цикловых нагрузок. Установлено 

диаграмма деформирования и характер разрушения дощатоклееных балок. 

 

The experimental results of bending elements made of glued wood beams, 

fracture and deformation diagram of board-glued beams under the action of repeated 

loadings. 

 

Ключові слова: деревина, дощатоклеєні балки, стиск, розтяг, деформації. 

 

Стан питання та задачі дослідження. 

Проблема надійності конструкцій з деревини була та лишається однією з 

найактуальніших у практиці будівництва. Балки з клеєної деревини широко 

використовуються в будівельній практиці. Вони входять до складу різноманітних 

будівель і споруд, використовуються в естакадах, мостових конструкціях, в 

перекриттях спеціальних споруд.  

        Минуло більше 70 років від того часу, коли була  розроблена теорія 

граничної рівноваги [1,2]. Ця теорія виявилась стержнем, навколо якого стала 

створюватись сучасна теорія розрахунку будівельних конструкцій. На основі 

теорії граничної рівноваги розроблені методи розрахунків конструкцій за 

граничними станами. Спираючись на теорію рівноваги, на основі подальших 

теоретичних та експериментальних досліджень, був розроблений  метод 

розрахунку конструкцій з деревини. Велике значення мають уточнення міцнісних 
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і деформативних характеристик елементів з деревини за дії статичних та 

повторних навантажень, так як велика кількість конструкцій при експлуатації 

знаходиться саме в таких умовах експлуатації. 

Чинні нормативні документи з проектування конструкцій з деревини [3,4,5] 

рекомендують зусилля від дії зовнішніх навантажень визначати за методом 

граничної рівноваги, за яким зусилля в елементах конструкцій обмежені 

граничними умовами, які на сучасному етапі розвитку теорії розрахунку не 

відповідають уявленням про роботу деревини, тобто, не враховують повних 

діаграм її деформування.  

Виходячи з наведеного, подальше дослідження роботи балок з клеєної 

деревини за дії одноразових і повторних навантаженнях та розробка методики їх 

розрахунку на основі деформаційної моделі є задачею актуальною і необхідною 

для подальшого розвитку теорії розрахунку  конструкцій з деревини. 

       Метою даної роботи є встановлення напружено-деформованого стану в 

нормальному перерізі елементів з деревини на різних етапах завантажень. 

Пропонується вважати руйнуванням елементу з деревини у момент, коли 

деформації в найвіддаленішій точці від нейтральної лінії розтягнутої чи стиснутої 

зони досягають граничного значення. 

Методика досліджень. 

З огляду на зазначену мету були проведені експериментальні дослідження і 

проаналізовано напружено-деформований стан роботи балок з деревини за  дії 

повторних короткочасних навантажень, які досліджувалися в лабораторії кафедри 

промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд  Національного 

університету водного господарства та природокористування. 

Основна частина. 

Для проведення експериментальних досліджень була прийнята статична 

схема - балка на двох опорах, прольотом 3 м, завантажена двома симетрично 

зосередженими силами, відстань між якими складала 900мм. Зовнішнє зусилля 

створювалося за рахунок домкрата, а величина навантаження фіксувалося дина-

мометром (рис.1). Навантаження на балку прикладалося ступенями по (0,1…0,15) 
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від орієнтовного руйнівного зусилля. Під час проведення експерименту 

виконувалося фотографування дослідних зразків [4]. 

       Для вимірювання деформацій деревини балок з клеєної деревини були 

наклеєні тензодатчики у верхній, нижній зонах балок, а також по висоті  бічних 

поверхонь в зоні чистого згину.  Схеми розміщення тензодатчиків зображені на 

рис.2. 

       Згідно з поставленими задачами було випробувано 4 зразки дощатоклеєних 

балок на статичні навантаження, 2 балки – на повторні малоциклові навантаження 

з режимом роботи (0,2-0,4)Мр, 2 – на повторні малоциклові навантаження з 

режимом роботи (0,2-0,6)Мр та 2 – на повторні малоциклові навантаження з 

режимом роботи (0,2-0,8)Мр  за відповідною методикою досліджень. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Вигляд дослідної установки та розташування приладів на балці 

       Основними показниками, які фіксувалися при випробуванні дощатоклеєних 

балок були деформативність, несуча здатність  і кількість циклів навантажень, які 

витримав зразок при певному рівні завантаження. 

       За отриманими експериментальними даними за дії статичного навантаження 

були побудовані діаграми деформування найбільш віддалених шарів деревини 

стиснутої та розтягнутої зон балки  та графік середніх статистичних значень зміни 

нейтральної лінії при роботі на чистий згин. 
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                                    Рис.2 Схема розміщення тензорезисторів 

        Зразки  БДК-4, БДК-5 випробовувалися за дії рівня навантаження (0,2 - 

0,4)Мр  від руйнівного моменту балок,  який був встановлений за дослідженням 

балок, що працювали за дії статичного навантаження [6]. Після прикладення 50-ти 

циклів повторних навантажень, на основі зупинки приросту деформацій в 

стиснутій та розтягнутій зонах елемента, балка була розвантажена до М=0 і на 51 

циклі була зруйнована статичним навантаженням.  

        Зразки БДК-6 та  БДК-7  випробовувались за повторних навантажень рівнів 

(0,2- 0,6)Мр  від руйнівного, тобто зразки працювали в діапазоні значень 

навантажень, які створювали режим роботи від 0,2Мр = 0,54Кн∙м до 0,6Мр = 

1,62Кн∙м, за приросту моменту на кожному ступені прикладання навантаження  

∆Мр =0,26Кн∙м на кожному циклі завантаження-розвантаження.. Зразок БДК-6 

втратив несучу здатність з досягненням граничних деформацій на 141 циклі 

завантаження під навантаженням 3,6 кН. Зразок БДК-7 не втратив несучої 

здатності з досягнення граничних деформацій за 500 циклів завантаження і на 

основі зупинки приросту деформацій в стиснутій та розтягнутій зонах елемента, 

балка була розвантажена до М=0 і на 501 циклі була зруйнована статичним 

навантаженням. 

       Зразки БДК-10 та  БДК-11  випробовувались за повторних навантажень 

рівнів (0,2- 0,8)Мр  від руйнівного, тобто зразки працювали в діапазоні значень 

навантажень, які створювали режим роботи від 0,2Мр = 0,54Кн∙м до 0,6Мр = 

2,25Кн∙м, за приросту моменту на кожному ступені прикладання навантаження  

∆Мр =0,26Кн∙м на кожному циклі завантаження-розвантаження. Зразок БДК-10 



 24 

втратив несучу здатність з досягненням граничних деформацій на 11 циклі 

завантаження під навантаженням 4,8 кН. Зразок БДК-11 втратив несучу здатність 

з досягненням граничних деформацій на 10 циклі завантаження під 

навантаженням 4,8 кН.  

       При роботі балок за дії повторних навантажень деформації  фіксувалися на 

кожному з циклів малоциклового  (навантаження – розвантаження), аж до втрати 

несучої здатності (рис. 3).  

 

Рис.3 Діаграма деформування дощатоклеєної балки БДК-10  за дії повторних 

навантажень 

             На підставі обробки результатів експериментальних  випробувань   за 

середніми значеннями деформування найвіддаленіших розтягнутих та стиснутих 

шарів балок і були    побудовані    діаграми    залежностей  ( uМ  ) для першого, 

другого, п’ятого, десятого циклів. Деформування найбільш віддалених шарів 

деревини стиснутої та розтягнутої зон деревини балки  БДК-10 представлено на 

рис. 3.    

       Руйнування досліджуваних балок відбувалося в зоні чистого згину, характер 

руйнування  можна побачити на рис.4.     
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а)  

б) 

 

 

  Рис. 4. Характер руйнування дощатоклеєних балок:  а) БДК-10;    б) БДК-11. 

Висновки 

1. В результаті запропонованої методики досліджень були встановлені 

закономірності деформування стиснутої та розтягнутої зон згинальних елементів 

з клеєної деревини за статичних та повторних навантажень.  

2. Встановлено вплив повторних навантажень на несучу здатність балок з клеєної 

деревини. 

3. Встановлено характер руйнування елементів з клеєної деревини за дії 

статичних та після дії повторних навантажень.   
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ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ ТОЧНОСТІ КООРДИНАТ МЕЖОВИХ ТОЧОК 

НА ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

 

Домашенко Г.Т., канд. техн. наук, доцент кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру 

Кременчуцький національний  університет імені Михайла Остроградського 

 

Площа земельної ділянки на сучасному етапі земельних відносин є її дуже 

важливою кількісною характеристикою, а функція для визначення площі – однією 

із стандартних функцій в кадастрових геоінформаційних системах. До точності 

визначення площ земельних ділянок пред`являються дуже високі вимоги. Згідно з 

[6] нижня межа точності для визначення площ в містах республіканського та 

обласного підпорядкування складає 0,001га, в містах районного підпорядкування і 

селах 0,015га тощо. 

Але ці допуски враховують лише технічні параметри, не беручи до уваги 

економічні – вартості землі і нерухомого майна. Таке питання виникає при 

проведенні операції купівлі продажу земельних ділянок, грошовій оцінці ділянок 

та визначенні їх стартової ціни. 

Здійснення оцінок вартості земельних ділянок та нерухомого майна 

обумовлює диференціальний підхід до точності визначення положення межових 

точок земельних ділянок та положення контурів будівель і споруд, а також 
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інженерно-технічних мереж, розташованих на ній. Грошова оцінка об`єктів 

нерухомості здійснюється різними методами. Ці методи ґрунтуються на ринковій 

ціні об`єктів нерухомості або безпосередньому розрахунку їх дійсної вартості, 

виходячи із нормативних цін. В усіх випадках при визначенні вартості 

нерухомості враховуються геометричні параметри (площа, об`єм, протяжність 

тощо), які визначаються з геодезичних вимірювань, а також кадастрові 

характеристики, як самого об`єкта, так і навколишнього середовища. 

Відхилення значень цих характеристик від неймовірніших і помилка в 

результатах визначення геометричних і кадастрових параметрів будуть впливати 

на величину вартості цих об`єктів. 

Розглянемо вплив економічних факторів на точність геодезичних 

вимірювань при кадастрових зйомках на прикладі визначення площі земельних 

ділянок. 

Помилки у визначенні площ земельних ділянок при проведенні 

інвентаризаційних зйомок згідно з [3] визначаються із співвідношення: 

                    
P

P
 = 
1000

1
            або ΔР ≤ 0,001Р                        (1) 

Виходячи з цього співвідношення вартісний еквівалент величини помилки площі 

при певному значенні ціни одного кв.м землі можна виразити [1]: 

                                              ΔС ≤ 0,001 Р Ц                                                (2) 

де ΔС відхилення ціни земельної ділянки від імовірної,   Р – площа ділянки, Ц – 

ціна квадратного метра землі. 

Таким чином, помилка в площі одержує вираження в одиницях вартості 

земельної ділянки. 

Ціна квадратного метра землі в населених пунктах розраховується згідно із 

затвердженою Кабінетом Міністрів України методикою грошової оцінки земель 

населених пунктів. З врахуванням коефіцієнту функціонального використання, 

коефіцієнту, що враховує ступінь містобудівної цінності територій у межах 

населеного пункту та коефіцієнтів, що враховують інші фактори 
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місцерозташування ділянки ціна одного кв. метра землі для одного міста може 

бути різною. 

Наприклад для м. Львова [1] ціна одного кв. метра: 

а) земель житлової забудови – 504грн; 

б) земель рекреаційного призначення – 252грн; 

в) земель комерційного використання – 1260грн. 

Розрахунок вартісного еквіваленту помилки площі  ΔР при Р = 2000кв.м в 

залежності від функціонального використання землі і її ціни дозволяє одержати 

такі результати: 

У випадку  а)  - ΔС = 1008грн.; у випадку б) – ΔС = 504грн., а у випадку в) – ΔС = 

2520 грн. 

Наведені результати показують, що ціна помилки в визначенні площі згідно 

з виразом (2) для земель а) і в) достатньо значима ( особливо для земель в). Отже 

допуски на помилку в площі земельної ділянки, що регламентуються [6] не 

завжди прийнятні для замовників. У таких випадках необхідно задаватись 

необхідною точністью визначення площі і виходячи з неї, виконувати розрахунок 

точності координат межових точок. 

Розкриємо сутність цього підходу. Площа земельної ділянки аналітичним 

способом визначається через координати межових точок за формулами: 

                                                  Р = 
2

1



n

i
ix

1

 ( yi+1- yi-1 )    або 

                                                    Р = 
2

1



n

i
i
y
1

 ( xi-1- xi+1 )                              (3) 

де i = 1,2,3…..n – номера (за годинниковою стрілкою) вершин багатокутника з 

координатами x, y. Якщо припустити, що координати у формулі (3) були одержані 

в результаті зрівнювання полігонометричних ходів параметричним способом, тоді 

середню квадратичну помилку визначення площі можна вирахувати за формулою: 

                                                      mp = μ QFTF                                       (4) 
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де μ – помилка одиниці ваги, F – вектор – стовпчик коефіцієнтів вагових функцій, 

Q – матриця вагових коефіцієнтів, яка дорівнює оберненій матриці  

N-1 нормальних рівнянь 

                                                        N = AT PA                                     (5) 

де  А – матриця коефіцієнтів рівнянь поправок, Р – матриця ваг вимірів. 

Із формул (4) і (5) бачимо, що строгий спосіб оцінки точності площі ділянки 

передбачає наявність оберненої матриці нормальних рівнянь, одержаної при 

зрівнюванні усіх геодезичних вимірів. На практиці одержання такої матриці 

пов`язано з певними труднощами, тому дуже часто площу ділянки вираховують 

строгими способами, а оцінку точності виконують за наближеними формулами. 

Для цього продиференціюємо формули (3) і знайдемо: 

                          2dP = 


n

i 1

( yi+1 - yi-1) dxi + 


n

i 1

xidyi+1 + 


n

i 1

xidyi-1   

Врахуємо, що 

                           


n

i 1

xidyi+1 = 


n

i 1

xi-1dyi       і    


n

i 1

xidyi-1 = 


n

i 1

xi+1dyi,  

тоді 

                             2dP = 


n

i 1

( yi+1 - yi-1) dxi + 


n

i 1

( xi-1 - xi+1) dyi                    (6) 

Переходячи від диференціалів до середніх квадратичних помилок, 

одержимо: 

                      m p
2  = 

4

1
{ 



n

i 1

( yi+1 - yi-1)
2 
mxi
2  +  



n

i 1

( xi-1 - xi+1)
2 
myi
2 }          (7) 

де mxi, myi – середні квадратичні помилки координат межових точок. Враховуючи, 

що mxi
=myi

=mt i
 та виконавши ряд математичних операцій отримаємо: 

                             m p
2  = 

8

1



n

i 1

[( yi+1 - yi-1)
2  + ( xi-1 - xi+1)

2  ]  mt i
2                   (8) 

Так як 
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                                              (yi+1 - yi-1)
2 +( xi-1 - xi+1)

2 = D ii
2

1,1 
 

де  D ii 1,1   - довжина лінії, що з`єднує точки  i+1 та i-1. 

Тоді формула  (2.18) набуде вигляду 

                                      m p
2  = 

8

1



n

i 1

D ii
2

1,1  mt i
2                                         (9) 

Якщо допустити, що всі межові точки були визначені з однаковою точність, 

то формула (9) запишеться так: 

                            m p
= 

8

mt
D ii

n

i
1,1

1




                                    (20) 

Формула (20) дає можливість вирахувати середню квадратичну помилку 

площі земельної ділянки за відомими координатами  точок її меж та середньою 

квадратичною помилкою визначення цих координат. 

Але формулу (20) можна використати і для вирахування очікуваної 

середньої квадратичної помилки mt координат межових точок, якщо задана 

точність визначення площі ділянки – mр.  Тобто, 

                                            mt = 






n

i
ii

p

D
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1
1,1

8
                                        (21) 

і відомо що середня квадратична помилка ml положення межової точки дорівнює 

                                           ml = 22
y

m
x
m                                                (22) 

де  mx; my – середні квадратичні помилки визначення координат межових точок. 

Якщо     mx = my = mt         то 

                                          ml = mt 2                                                     (23) 

Також відомо, що середня квадратична помилка mp  визначення помилки 

ділянки дорівнює половині граничної помилки визначення цієї площі. 
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Розрахуємо значення  очікуваної помилки  ml положення межових точок 

ділянки площею  Р = 2га.    

Визначаємо значення    ΔΡ за (4.1): ΔΡ =  20000м2/ 1000 = 20м2; 

  вираховуємо значення   mp :            

                                     mp  = 
2


 = 

2

20 2м
 = 10м2  

 вираховуємо значення   mt  за (21):  

                                смм
мм

mt 9,17179,0
2000000

80

])2000()1000[(

108 2

4

1

22

2









 

За (22)   знаходимо mι = 25,3 см  і Δгр = 50,6см. 

Для прямокутної ділянки площею Р = 1000 кв.м зі сторонами  S1 = 100м, S2 = 

10м  

                                           ΔР = 1м2     mp = 0,5 м2 

Тоді   mt  = 0,020м = 2,0см;    mℓ  = 2,8см;   Δгр = 5,6см. 

Аналіз одержаних результатів показує, що: 

а) чим менша площа ділянки, тим вище повинні бути вимоги до точності 

визначення положення межових точок; 

б) при невеликих площах геодезична зйомка межових точок способом полярних 

координат чи способом прямокутних координат (формули 1-17 ) з використанням 

теодолітів точності 30`` та при віддаленні межових точок від пунктів геодезичної 

основи на 20м не може забезпечувати необхідну точність визначення положення 

межових точок. 

Використаємо далі запропонований вище алгоритм розрахунку очікуваної 

середньої квадратичної помилки mι положення межових точок земельної ділянки, 

виходячи не з регламентованої точності площі [6], а керуючись економічними 

вимогами, тобто, щоб вартісна величина ΔС помилки площі ділянки не 

перевищувала певної величини. 

Наприклад: нехай вартісний еквівалент ΔС помилки площі Р=2 га не 

перевищує 1000грн., ціна одного кв. метра землі 1260 грн.  
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Перепишемо формули (1) і (2) у вигляді  

                     ΔР ≤ ƒР;   ΔС ≤ ƒ  Р  Ц                           (24) 

Звідки коефіцієнт ƒ дорівнює 

                                                      ƒ = ΔС/РЦ 

для даного прикладу ƒ = 1000грн./20000 × 1260 грн. = 0,00004. 

Вираховуємо ΔР = ƒ × Р = 0,00004 × 20000м2  = 0,80м2. 

Далі вираховуємо  mp і  mt  : 

mp = ΔР/2 = 0,40 м2 

mt = 8 × 0,40 м2/ 200000 = 0,0071м = 0,71 см. 

Порівняння значення середньої квадратичної помилки mt = 17,9см 

координат межової точки, одержаного у випадку, коли помилка площі ΔР 

приймалась рівній допустимій із [6] та значення mt = 0,7см, одержаного у випадку, 

коли задається прийнятний для замовника вартісний еквівалент помилки площі 

ΔС, показує, що при виконанні економічних умов замовника потрібно 

підвищувати точність визначення межових точок більш ніж на порядок. 
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РОЗМЕЖУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

 

Дрібний М.М., Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва  

 

Заходами з реформування земельних відносин сформовано три рівноправні 

форми власності на землю, серед яких питома вага приватної неухильно зростає. 

Землі приватної власності є об’єктами цивільно-правових угод, предметом 

іпотеки, тому правовий режим їх використання на практиці є більш визначеним.  

Сучасне законодавство окрім розподілу власності за формами, класифікує це 

право за суб’єктивним правом, а саме закріплює право власності на землю 

громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави.  

Загальнодержавний економічний і соціальний розвиток залежить від 

величезного ресурсного потенціалу, вираженого також у якості нерухомого, що 

зосереджений у населених пунктах. Урбаністична концентрація населення та 

галузей народного господарства створюють багатофункціональний виробничий, 

науковий та культурний потенціал, що є унікальним специфічним ресурсом 

зосередженим у містах. 

Землі та майно населених пунктів завдяки своїм багатофункціональним 

особливостям, дають суттєві надходження до державного та місцевого бюджетів, 

а особливо із залученням їх до обігу на ринку земель. Це повинно сприяти 
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розвитку іпотечних відносин, інституту власності на землю, та вдосконалити 

механізм державного регулювання економічних відносин. 

У процесі реформування земельних відносин виникли проблеми, пов’язані з 

формуванням у населених пунктах та за їх межами земельних ділянок усіх форм 

власності. Тому питання розмежування земель державної і комунальної форми 

власності є актуальним  

На сучасному етапі становлення земельних відносин є пошук можливих 

шляхів залучення земель до комунальної форми власності, що буде відповідати 

реалізації заходів з формування ринку землі. Для досягнення поставлених цілей 

необхідне законодавче обґрунтування даного питання. 

Відповідно до Закону України “Про розмежування земель державної та 

комунальної власності” від 5 лютого 2004 р. №1457-ІV до земель комунальної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути передані:  

1) усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної власності та 

земель, віднесених до державної власності;  

2) земельні ділянки за межами населених пунктів, на яких розташовані 

об'єкти комунальної власності;  

3) землі запасу, які раніше були передані територіальним громадам сіл, 

селищ, міст відповідно до законодавства України;  

4) земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що є 

спільною власністю територіальної громади та держави. 

Землі населених пунктів мають достатній потенціал, виражений на даний 

час землями запасу та землями не наданими у власність та постійне користування 

у складі державної власності, який необхідний для повноцінного функціонування 

ринку земель населених пунктів, сприяння розвитку іпотечних відносин у містах.  

Для залучення земельних ділянок до економічного обороту необхідно на основі 

розмежування форм власності провести порівняльну нормативну та експертну 

грошову оцінку. Для відображення показників цієї оцінки необхідно скласти 

технічний паспорт на кожну земельну ділянку. 
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Економічний оборот земельно-майнових відносин у населених пунктах 

необхідно пов’язати з єдиною програмою управління земельними ресурсами та 

менеджментом, ці питання потребують прийняття Закону України «Про ринок 

землі» і поширення питань щодо зміни цільового та функціонального 

використання землі на ринкових засадах. 

Землі значна питома вага яких зосереджена в межах населених пунктів 

будуть залучені до економічного обороту, суб’єкти якого, а це територіальні 

громади сіл, селищ, міст в особі фізичних і юридичних осіб будуть мати постійне 

джерело надходжень до місцевих бюджетів, що буде сприяти соціально-

економічному розвитку регіонів. 

 

ДО ВИБОРУ РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

СКЛАДНИХ ФОРМ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ПРОСТОРОВИХ ПЕРЕРІЗІВ ПРИ ЗГИНІ З 

КРУЧЕННЯМ НА ОСНОВІ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 

 

Клюка О. М., канд. техн. наук, доцент, Жорняк М. С., канд. техн. наук, доцент 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

У реальній практиці промислового та цивільного будівництва з 

використанням широко розповсюджених залізобетонних конструкцій 

зустрічається значна частина конструктивних елементів як звичайних, так і 

попередньо напружених, які в процесі довготривалої експлуатації піддаються 

сумісній дії різних силових факторів, що викликають в поперечному перерізі 

складний напружений стан, одним із різновидів якого є згин з крученням. 

Виконані в свій час в лабораторії теорії бетону і залізобетону науково- 

дослідного інституту бетону і залізобетону (м. Москва) під керівництвом відомого 

в науковій сфері проф. О. О. Гвоздєва широкі експериментально-теоретичні 

дослідження [1, 2] роботи звичайно армованих залізобетонних елементів 

прямокутного профілю, що зазнають сумісної дії згинаючих та крутних моментів, 
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дозволили висунути перші теоретичні пропозиції щодо розрахунку несучої 

здатності таких елементів, які лягли в основу спочатку СНиП ІІ-В.1-62 [3], а потім 

в нову його редакцію СНиП 2.03.01-84*[4]. 

Незважаючи на появу ще в 1984 р. міжнародних [5], у 2002 р. білоруських 

[6], а в 2003 р. нових російських [7] нормативних документів, які рекомендують 

виконувати розрахунок міцності поперечних перерізів залізобетонних елементів 

під дією зовнішнього навантаження на основі деформаційної моделі, згідно з 

якою напруження за висотою стиснутої зони бетону розподіляються за 

криволінійним законом, в Україні розрахунок залізобетонних конструкцій, 

незалежно від умов силового впливу, форми поперечного перерізу та способу 

армування, до недавнього часу виконувався за методикою радянських норм [4], 

при якій напруження в стиснутій зоні бетону, при наявності останньої, 

розподілялись за її висотою за прямокутним законом, що явно не відповідає 

фактичному напруженому стану поперечного перерізу. Лише після введення в дію 

з 1.07.2011 р. нового українського нормативного документу  [8] вітчизняні 

проектувальники перейшли на розрахунок залізобетонних конструкцій за 

деформативною схемою.  

Так на протязі останніх років українські вчені запропонували методику 

розрахунку елементів залізобетонних конструкцій, що працюють в умовах згину 

[9], косого згину [10], центрального та позацентрового стиску [11] на основі 

деформаційної моделі. Ці вагомо аргументовані наукові методи базуються на 

універсальних фізичних та теоретичних розрахункових схемах, що враховують 

реальний напружений стан поперечного перерізу залізобетонних елементів на 

межі вичерпання несучої здатності залежно від характеру впливу зовнішнього 

навантаження. 
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Рис. 1. Розрахункова схема для визначення несучої здатності звичайно армованого 

залізобетонного елемента прямокутного профілю з одиночною арматурою при згині з 

крученням на основі деформаційної моделі:  

       а – аксонометричний вигляд  розрахункової схеми; б – горизонтальна проекція 

залізобетонного елемента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. До розрахункової схеми для визначення несучої здатності звичайно армованого 

залізобетонного елемента прямокутного профілю з одиночною арматурою при згині з 

крученням на основі деформаційної моделі: 

а – поперечний переріз залізобетонного елемента; 

б – епюра внутрішніх зусиль в поперечному перерізі 
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Рис. 3.  Розрахункова схема для визначення несучої здатності попередньо напруженого 

залізобетонного елемента прямокутного профілю з подвійним армуванням при згині з 

крученням на основі  деформаційної моделі: а – аксонометричний вигляд  розрахункової схеми; 

б – горизонтальна проекція залізобетонного елемента 
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Рис. 4. До розрахункової схеми для визначення несучої здатності попередньо напруженого 

залізобетонного елемента прямокутного профілю з подвійною арматурою при згині з 

крученням на основі деформаційної моделі: 

а – поперечний переріз залізобетонного елемента; 

б – епюра деформацій; в – епюра внутрішніх зусиль у поперечному перерізі 
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Авторами робіт [12…14] розроблені розрахункові схеми (див. рис. 1…4) та 

запропонована методика визначення несучої здатності просторових перерізів 

звичайних та попередньо напружених елементів прямокутного профілю з 

одиночною та подвійною арматурою при згині з крученням на основі 

деформаційної моделі. Особливістю запропонованої методики є те, що, на відміну 

від [4], руйнування елемента відбувається не за пласким перерізом, коли стиснута 

зона розташовується по лінії, що з’єднує кінці похилої тріщини руйнування 

(гіпотеза пласких перерізів при згині з крученням недійсна), а розташовується під 

кутом від 45° («чисте» кручення) до 90° («чистий» згин), що визначається за 

спеціальною залежністю, яка враховує співвідношення діючих крутного та 

згинаючого моментів. Крім того, враховуються всі чотири гілки поперечної 

арматури, розташовані біля вертикальних та горизонтальних граней перерізу, які 

утворюють дві складові внутрішнього крутного моменту та урівноважують 

діючий крутний момент від зовнішнього навантаження. 

В процесі проектування та будівництва промислових об’єктів часто 

зустрічаються елементи залізобетонних конструкцій більш складних поперечних 

перерізів (тавр, двотавр, Г-подібний, кільцевий та ін.), які, у випадку неминучих 

ексцентриситетів зовнішнього навантаження  та внутрішніх зусиль відносно 

центру кручення, в тій чи іншій мірі піддаються стисненому крученню. До них 

відносяться прогони, укладені по верхніх поясах одно- або двопохилих балок чи 

ферм покриття, несиметричні перерізи горизонтальних елементів фахверків, 

підкранові балки мостових і консольних кранів, опори ліній електропередач та 

зв’язку, контактної та освітлювальної мережі при аварійних режимах роботи. З 

метою економії арматурної сталі, повного використання її міцності та 

забезпечення тріщиностійкості бетону (у випадку експлуатації в агресивному 

середовищі) такі елементи доцільно виготовляти попередньо напруженими. 

Найбільш характерними та широко використовуваними в цьому відношенні  є 

підкранові балки таврового перерізу при прольоті 6 м та двотаврового перерізу 

при прольоті 12 м. 
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При сумісній дії крутного та згинаючого моментів і поперечному перерізі 

кожного із типів підкранових балок в цілому можливі три випадки розташування 

нейтральної осі:   

- в межах товщини полички (верхньої полички); 

- по нижній грані полички (верхньої полички); 

- в межах висоти стінки балки. 

В роботах  [15, 16] зроблена перша спроба розробки розрахункової схеми та 

визначання несучої здатності просторового перерізу  звичайно армованого 

таврового профілю з одиночним та подвійним армуванням  при сумісній дії 

крутного та згинаючого моментів у першому випадку розташування нейтральної 

осі у поперечному перерізі елемента. В подальшому передбачається розробка 

розрахункових схем та визначання несучої здатності просторового перерізу  

звичайно армованих та попередньо напружених елементів таврового і 

двотаврового профілів з одиночним та подвійним армуванням  при сумісній дії 

крутного та згинаючого моментів у всіх  випадках розташування нейтральної осі у 

поперечному перерізі елемента та розмежування розрахункових випадків.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Козарь В.І., канд. техн. наук, доцент Кременчуцький національний  

університет імені Михайла Остроградського 

Гальченко Н.П. канд. біол. наук, доцент Кременчуцький національний  

університет імені Михайла Остроградського 

Козарь Л.М., ст..викл. Кременчуцький національний  університет імені 

Михайла Остроградського 

 

В основі вирішення багатьох задач лежить обробка інформації. Для 

забезпечення обробки інформації створюються інформаційні системи. Більшість 

існуючих інформаційних систем звичайно є автоматизованими, тобто 

використовують які-небудь технічні засоби, а зокрема ЕОМ [1]. 

Різноманітні факти, явища реального світу та інші дані, що накопичуються 

людством тою чи іншою мірою містять так звану “просторову” складову. 

Просторовий аспект є в інформації про будинки та споруди, земельні ділянки, 

водні, лісові та інші природні ресурси, вулично-дорожню мережу та інженерні 

комунікації. Дані про просторові об’єкти, забезпечені вказівкою на їх локалізацію 
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у просторі, називають просторовими, або географічними даними [2]. Особливі 

інформаційні системи, орієнтовані на маніпулювання географічними даними 

називаються географічними інформаційними системами. 

Географічна інформаційна система (геоінформаційна система, ГІС) – 

інформаційна система, що забезпечує збір, зберігання, обробку, доступ, 

відображення і розповсюдження просторово-координованих даних (просторових 

даних). ГІС містить дані про просторові об’єкти у цифровій формі, включає 

відповідний задачам набір функціональних можливостей, у яких реалізуються 

операції геоінформаційних технологій, підтримується програмним, апаратним, 

інформаційним, нормативно-правовим, кадровим і організаційним забезпеченням 

[2]. Звичайно, така система оперує також даними непросторового характеру, але 

вони, як правило зв’язані з об’єктами, що мають просторову прив’язку. Головна 

відмінність ГІС-технологій від технологій традиційних інформаційних систем – 

це зв’язок між геометрією картографічної інформації та атрибутивними даними в 

традиційній формі. 

За територіальною ознакою розрізняють глобальні (планетарні), 

субконтинентальні, національні (державні), регіональні, субрегіональні, локальні 

(місцеві) ГІС. За предметною областю інформаційного моделювання бувають 

міські (муніципальні), природоохоронні, земельні та інші ГІС [2]. 

Популярність ГІС у всьому світі зростає досить швидко, про що свідчать 

темпи росту продажів програмних продуктів для розробки й використання ГІС. 

Велика кількість сучасних геоінформаційних систем і технологій дозволяє 

вирішувати безліч завдань від суто інформаційних до управлінських і експертних. 

Найбільш широке використання на сьогоднішній день ГІС отримали у наступних 

галузях [3]: 

 в інформаційно-довідкових системах; 

 у системах ведення кадастру; 

 у системах управління комунальним господарством та інженерними 

комунікаціями; 

 у системах моніторингу; 
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 при проведенні наукових досліджень. 

Така різноманітна сфера застосування геоінформаційних систем і 

технологій пояснюється певними перевагами у порівнянні з традиційними 

технологіями [3]: 

Об’єднує в єдину систему просторову інформацію подану в різних формах 

та інформацію інших типів, створює узгоджену структуру для аналізу 

географічних даних. 

Завдяки переведенню карт та інших джерел просторової інформації в 

цифрову форму, відкриває нові шляхи маніпулювання географічними знаннями і 

робить загальнодоступною процедуру їх відображення. 

Базуючись на даних про топологічні відносини, виявляє взаємозв’язки між 

різними процесами і явищами. 

Відкриває доступ до даних адміністративного характеру (володіння 

власністю, відомості про податки, комунальні інженерні мережі, джерела 

забруднення і їх вплив на об’єкти) через їх географічне положення. 

У поєднанні з іншими інформаційними технологіями (супутникова 

навігація, дані дистанційного зондування, INTERNET), дозволяє швидко 

отримувати і використовувати актуальну інформацію про розміщення та стан 

просторових об’єктів. 

Звичайно, основними замовниками і споживачами геопросторових даних є 

органи державного управління різного рівня. Вони також є основними джерелами 

статистичних даних та даних про стан ресурсів і довкілля. Тобто, саме вони в 

першу чергу потребують створення інформаційних систем для прийняття рішень 

на основі ГІС-технологій. Наслідком невикористання можливостей 

геоінформаційних систем можуть бути грубі помилки при прийнятті рішень щодо 

використання територій, покращення життєвих умов, ймовірності екологічних 

криз тощо. 

У загальному випадку реалізація геоінформаційних проектів, тобто 

створення ГІС, включає наступні етапи [2]: 



 45 

 передпроектні дослідження, у тому числі вивчення вимог користувачів і 

функціональних можливостей програмних засобів ГІС, що 

використовуються, техніко-економічне обґрунтування, оцінка 

співвідношення “витрати/прибуток”; 

 системне проектування ГІС, включаючи розробку ГІС; 

 тестування ГІС на невеликому територіальному фрагменту чи тестовій 

ділянці; 

 впровадження ГІС; 

 експлуатація та використання ГІС. 

На кожному з цих етапів перед українськими розробниками виникає багато 

проблем як технологічного, так і концептуального характеру [3, 4]. Найбільш 

суттєвими з них є наступні. 

Нерозуміння необхідності використання нових технологій інформування. 

Досвід розвинених країн свідчить, що саме геоінформаційні технології є найбільш 

ефективними засобами для створення і використання реальних інформаційних 

ресурсів. В цих країнах створюються всі умови для впровадження ГІС у різні 

галузі людської діяльності. Наприклад, у країнах Європейської співдружності 

діють програми по розробці загальноєвропейської бази просторових даних, ООН 

створила постійну комісію по ГІС-інформації. В Україні через нерозуміння чи 

відсутність звичок отримувати розширену інформацію від ГІС в цьому напрямку 

робиться дуже мало. 

Децентралізація робіт, тобто відсутність централізованого управління при 

проведенні робіт. Координація дій є необхідною умовою створення таких ГІС, 

оскільки вони є розподіленими системи, складними за організацією як технологій 

так і інформаційних потоків між учасниками. Відомо, що різноманітні відомчі 

служби у рамках своїх виробничих функцій виконують досить великий обсяг 

робіт, пов’язаних з експлуатацією об’єктів чи оцінкою їх стану, і формують власні 

інформаційні фонди. При цьому роботи ведуться розрізнено, без належного 

виконання нормативних вимог. Наслідком такої децентралізації є дублювання 
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одних і тих самих робіт декількома організаціями, що призводить до значних 

витрат матеріальних ресурсів та грошових коштів. 

Недостатнє цільове фінансування створення ГІС. Впровадження ГІС-

технологій вимагає вкладення значних коштів, які, звичайно, окупляться не скоро. 

Внаслідок відсутності централізованого управління сьогодні мало фінансуються 

роботи зі створення регіональних і місцевих ГІС, але витрачаються великі кошти 

при вирішенні аналогічних задач відомчими організаціями. 

Розрізненість проведення наукових досліджень. Відсутність єдиного 

підходу до вивчення стану і поведінки об’єктів і явищ оточуючого середовища як 

цілісної системи, робить неможливими концептуальне обгрунтування задач науки 

і виробництва у вирішенні проблеми, координацію їх дій. Наслідком такого стану 

справ є невелика кількість наукових розробок по даній проблемі через відсутність 

інформації та досвіду по розробці систем орієнтованих на запити широкого кола 

споживачів з урахуванням їх вимог та інтересів. 

Відсутність якісної картографічної основи. Різні відомчі інформаційні 

системи використовують різні картооснови, отримані від різних постачальників, 

які часто не забезпечують необхідної точності визначення планового положення. 

Причинами цього можуть бути відсутність коштів на придбання чи створення 

нових карт, або низька якість виконання робіт. Досвід різних організацій щодо 

використання автоматизованих технологій на базі ГІС показав характерні 

недоліки: неспівпадання кордонів угідь, невідповідність розмірів площ, 

відсутність інформації про зміни рельєфу, некоректна опорна геодезична основа. 

Обмеження на використання інформації. У розвинених країнах доступ широких 

верств населення до національної інформаційної системи просторово 

розподіленої бази даних розцінюється як один із шляхів економічного збагачення 

країни. Крім базової топографічної основи до ГІС можуть включаються дані 

окремих міністерств і відомств. У нашій країні залучення і використання різного 

роду інформації державного, галузевого чи регіонального рівнів проблематичне 

через наявність відомчих або режимних бар’єрів. 
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Низький рівень технічного оснащення регіональних служб. Відсутність або 

недостатність необхідних апаратно-технічних засобів просто робить неможливим 

експлуатацію повнофункціональних ГІС. Слаба зв’язність програмно-технічного 

забезпечення окремих відомчих систем, які вивчають природно-технічні, 

соціально-економічні та інші проблеми оточуючого середовища (управління 

містобудування, транспортного руху, медичного обслуговування, екології та ін.) І 

дозволяють комплексно оцінити критичні ситуації, що виникають, затрудняє 

прийняття ефективних управлінських рішень щодо їх усунення.  

Проблема програмного забезпечення. Здійснення ГІС-проектів передбачє 

використання повнофункціональних ГІС, вартість яких є досить високою. 

Матеріальні та певні психологічні аспекти заважають регіональним керівникам 

купувати подібне програмне забезпечення і штовхають до не ліцензованих 

продуктів, хоча штрафи за їх застосування можуть бути значно більшими. 

Відсутність кваліфікованого персоналу. Впровадження ГІС вимагає 

серйозної підготовки як методологічної так і суто технічної. Непідготовленість 

кадрів організацій, що приймають участь у створенні ГІС, значно ускладнює їх 

подальшу експлуатацію та збільшує вартість впровадження. 

Для вирішення зазначених проблем можна рекомендувати наступні роботи. 

Розробка економічного обґрунтування доцільності створення ГІС (бізнес-плану), з 

обов’язковим визначенням потенційних користувачів. 

Розробка принципових рішень по правовому та організаційному 

забезпеченню створення й експлуатації регіональних і місцевих гіс. Необхідно 

визначити загальні вимоги до матеріалів, методів збору, обробки, зберігання, 

оновлення та видачі інформації, складу та структурі графічних і семантичних 

даних, їх точності, детальності тощо. 

Створення спеціалізованих ГІС-центрів на державному, регіональному та 

місцевому рівнях, які взаємодіють між собою та з відомчими інформаційними 

системами. Оскільки оптимізація процесів збору, обробки та надання інформації з 

метою підвищення їх економічної ефективності можлива лише після усунення 
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децентралізації робіт, чіткого розподілу ролей та повноважень між учасниками 

проекту. 

Визначення концепції нової системи: основних понять, що будуть лежати в 

основі ГІС, а також об’єктів і процедур обробки інформації, на основі яких буде 

будуватися система. Саме концепція майбутньої системи і досконалість моделі 

даних даних визначать ефективність її експлуатації. 

Розробка високоякісних цифрових карт місцевості з використанням аеро- та 

космічних знімків місцевості як просторової підкладки. 

Забезпечення доступу до загальних просторових і семантичних даних 

різних підприємств і служб з можливістю внесення в них змін, які повинні стати 

доступними для всіх інших зацікавлених організацій. Іншими словами, необхідно 

передбачити можливість взаємодії з іншими ГІС для обміну даними та 

можливість спільного використання різнотипних даних з іншими ГІС. 

Вибір оптимальних з економічної точки зору технологій, можливо з 

використанням різного програмного забезпечення, але обв’язково із 

застосуванням визначених базових інформаційних ресурсів та форматів обміну 

даними. Програмне забезпечення має будуватись із урахуванням його 

технологічних функцій модульності, потенційної розширюваності, що забезпечує 

можливість вибору оптимальної конфігурації для вирішення кожної задачі з 

мінімальними витратами. 

Підготовка кадрів організацій, що приймають участь у створенні ГІС. Для 

забезпечення якісного навчання потрібна тісна взаємодія навчальних закладів з 

виробничими організаціями, що реалізують ГІС-проекти. Ефективним буде 

колективне обговорення проблем із залученням спеціалістів у сфері 

інформатизації, архітектури, землевпорядкування, будівництва та фахівців 

проектних організацій, статуправлінь, навчальних закладів. Результатом таких 

обговорень повинні стати прийняття узгоджених рішень відносно єдиних вимог 

та стандартів, які б визначали технологію збирання, передачі, зберігання та 

опрацювання інформації. 
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Земельна реформа є важливою складовою частиною економічних 

перетворень у країнах колишнього Радянського Союзу. З розпадом СРСР у 1991 

році союзні республіки опинилися в однакових стартових умовах. Проте 

реформування в кожній з колишніх республік мало свої особливості, відповідно 

до конкретних умов розвитку суспільства на території тієї чи іншої держави. 

Початком проведення земельної реформи в Україні можна вважати 15 

березня 1991 року, коли набрали чинності прийняті Верховною Радою УРСР 

Земельний кодекс та Постанова ВР «Про земельну реформу». Основним 
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завданням земельної реформи був перерозподіл земель з одночасним наданням їх 

у довічне успадковане володіння громадянам, а також у користування суб’єктам 

права з метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм 

господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, раціонального 

використання й охорони земель.  

Основні риси земельного реформування в Україні: 

 оголошення усіх земель України з 15.03.1991 р. об’єктом земельної 

реформи (Постанова ВР України від 18.12.1990 р. «Про земельну 

реформу»); 

 узаконення державної, колективної та приватної форм власності на землю; 

визнання усіх форм власності рівними (Закон України від 30 січня 1992 р. 

«Про форми власності на землю»); 

 визначення розмірів земельних ділянок, які передаються безоплатно 

громадянам України у приватну власність (декрет КМ України «Про 

приватизацію земельних ділянок» від 26.12.1992 р.); 

 затвердження першочергових заходів щодо підготовки і проведення 

земельної реформи на 1993 1995 рр. (Постанова КМ України від 07.07.1993 

р.); 

 проведення інвентаризації земель; 

 розширення площі земель несільськогосподарського призначення, які 

можуть переходити у приватну власність (Укази Президента України); 

 упровадження нового способу приватизації земель  продажу на 

конкурентних засадах  та розширення переліку державних органів, які 

мають право передавати земельні ділянки у приватну власність; 

 узаконення права громадян на приватизацію земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, у статутному фонді яких відсутня 

будь-яка частка майна, що перебуває у загальнодержавній власності (Указ 

Президента України «Про приватизацію та оренду земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької 

діяльності»); 
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 відповідність положень земельної реформи ринковим відносинам; 

 здійснення роздержавлення й приватизації земель недержавних 

сільськогосподарських підприємств; 

 проведення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, 

несільськогосподарського призначення та населених пунктів, формування 

вторинного ринку землі; 

 поділ земель колективної власності на земельні частки (паї); 

 видача громадянам сертифікатів на право на земельну частку (пай), що 

засвідчили право володіння, користування та розпорядження паєм; 

 розвиток особистого підсобного господарства, садівництва, городництва; 

 втрата державою монопольного права власності на землю. 

Особливості земельного реформування в Російській Федерації: 

 визначено основні засади земельної реформи (Указ Президента РФ  

«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР»); 

 проведено інвентаризацію земель та майна; 

 здійснено реорганізацію державних сільськогосподарських підприємств; 

 створено фонд перерозподілу земель для створення селянських 

(фермерських) господарств, ведення особистого підсобного господарства, 

садівництва, огородництва й тваринництва; 

 здійснено поділ сільськогосподарських угідь на умовні земельні частки без 

визначення меж на місцевості, з передачею землі у власність громадян; 

 передано членам колективу на праві загальної (спільної або часткової) 

власності землі сільськогосподарських підприємств; 

 безкоштовно закріплено за кожним членом колективу підприємства умовно 

виділену (в умовних гектарах) земельну частку, розмір якої встановлювався 

районною (міською) адміністрацією як середньорайонна норма; 

 здійснено кадастрову оцінку земель сільськогосподарського призначення; 

 закладені основи оподаткування земель; 

 визнано неефективність діяльності фермерських господарств; 
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 організовано процес безоплатної приватизації земель для садівництва, 

городництва, дачного й підсобного господарства, а також індивідуального 

житлового будівництва; 

 прийнято Земельний кодекс Російської Федерації; 

 прийнято федеральний закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», що регулює використання земель сільськогосподарського 

призначення. 

Віхи земельного реформування в Республіці Білорусь: 

 узаконення права на створення приватних індивідуальних господарств поза 

сільськогосподарськими підприємствами – колгоспами і радгоспами, права 

на вихід робітника колгоспу чи радгоспу з паєм землі задля створення 

селянського господарства, права на створення всередині цих підприємств 

автономних виробничих кооперативів, з наданням кожному кооперативу 

відповідної ділянки із земель колективного господарства (Кодекс 

Республіки Білорусь про землю 1990 р.); 

 широкомасштабний перерозподіл землі на користь індивідуальних 

власників (Резолюція Верховної Ради Білорусі про земельну реформу 1990 

р.); 

 визнання необхідності реформування неефективних колгоспів, радгоспів та 

інших сільськогосподарських підприємств (Постанова Верховної Ради 

БРСР від 18.02.1991 р. «О проведении земельной реформы в республике»); 

 узаконення приватної власності на землі присадибних ділянок і дачних 

кооперативів («Закон о праве собственности на землю» 1993 р.); 

 підтвердження державної форми власності земель сільськогосподарського 

призначення поза населеними пунктами (зокрема, фермерських господарств 

і сільськогосподарських підприємств); 

 надання права громадянам Республіки додатково орендувати землю для 

ведення сільського господарства (Кодекс про землю 1999 р.); 

 ліквідація державної монополії на землю і руйнування монополії колгоспно-

радгоспної системи ведення сільськогосподарського виробництва; 
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 адміністративно-правове, а не ринкове регулювання сільськогосподарського 

виробництва; 

 узаконення трьох форм права використання землі  тимчасового 

користування, довічного успадкування (для фізичних осіб) і постійного 

користування (для підприємств) (Кодекс про землю 1999 р.); 

 переведення земельних ділянок особистих підсобних господарств із 

категорії земель сільськогосподарського призначення у категорію земель 

населених пунктів (Кодекс про землю 1999 р.). 

Особливості земельного реформування в Республіці Казахстан: 

 проголошення земельної реформи (Закон Республіки Казахстан  

«О земельной реформе» 1991 р.); 

 наділення майновими паями членів трудових колективів державних 

сільськогосподарських підприємств, що підтверджувалось свідоцтвами; 

 наділення умовними земельними частками сільських жителів; 

 оформлення і видача свідоцтв на право власності на умовну земельну 

частку; 

 створення власниками умовних земельних часток та майнових паїв малих 

сільськогосподарських підприємств, виробничих кооперативів, селянських 

господарств; 

 узагальнення виключно державного права власності на землю (Конституція 

РК 1993 р.); 

 поява інституту розпорядження земельними правами; 

 встановлення державної та приватної власності на землю (Конституція РК 

1995 р.); 

 передбачення передачі у приватну власність громадян та юридичних осіб 

земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, 

садівництва, дачного будівництва; 

 заборона приватної власності на землі сільськогосподарського призначення 

(Указ «О земле» 1995 р.); 
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 проведення у 1998 р. процедури банкрутства; 

 введення приватної власності на землі сільськогосподарського призначення 

на платній основі; 

 встановлення граничних розмірів земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, які можуть знаходитися у приватній 

власності в однієї особи. 

Основні риси земельного реформування в Республіці Узбекистан: 

 законодавче закріплення основ раціонального використання та охорони 

земель, класифікації земель відповідно до їх основного цільового 

призначення, регламентування порядку надання та передачі земельних 

ділянок у власність й оренду; 

 введення інституту приватної власності на землю; 

 реорганізація державних сільськогосподарських підприємств у приватні; 

 державна форма власності на землі сільськогосподарського призначення; 

 приватизація громадянами земельних ділянок, що перебували на праві 

довічного спадкового володіння; 

 приватизація земельних ділянок, на яких розміщені приватизовані будинки, 

споруди та інші об’єкти, а також земельних ділянок, наданих для 

індивідуального житлового будівництва. 

Висновки 

Рішення про необхідність реформування земельних відносин в Україні, 

Російській Федерації, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Республіці 

Узбекистан прийнято майже одночасно з розпадом Радянського Союзу та з 

проголошенням незалежності країн. 

Спільними рисами земельного реформування досліджуваних країн є: 

1. інвентаризація земель (за виключенням Узбекистану); 

2. роздержавлення земель; 

3. уведення інституту приватної власності на землю; 

4. безоплатна передача землі у межах норм; 

5. наявність інституту фермерського господарства; 
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6. грошова або кадастрова оцінка земель (за виключенням Узбекистану); 

7. прийняття нових Земельних кодексів; 

8. можливість передачі земель сільськогосподарського призначення в оренду 

іноземцям. 

Порівняння особливостей земельного реформування в Україні, Російській 

Федерації, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан і Республіці Узбекистан 

наведене в таблиці. 

Паювання земель реорганізованих чи ліквідованих державних 

сільськогосподарських підприємств відбувалося в Україні, Російській Федерації 

та Республіці Казахстан. 

В Узбекистані й Білорусі землі сільськогосподарського призначення 

залишаються в державній власності. У цих країнах передбачена можливість 

передачі частки земель в оренду робітникові при його виході з господарства, для 

створення фермерського господарства. 

У ході проведення земельної реформи в Україні та Казахстані формувався 

резервний фонд. У Казахстані він мав назву «спеціальний земельний фонд». 

У Росії з метою перерозподілу земель для сільськогосподарського 

виробництва, створення й розширення селянських (фермерських) господарств, 

особистих підсобних господарств, ведення садівництва, тваринництва, 

городництва, у складі земель сільськогосподарського призначення створювався 

фонд перерозподілу земель.  

Розміри земельних часток (паїв) в Україні та Казахстані одинакові по 

господарству, а в Росії − рівні по адміністративному району. 

У Казахстані набуття права приватної власності на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення здійснюється на платній основі. 
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Таблиця   Порівняння особливостей земельного реформування в Україні, Російській Федерації, Республіці Білорусь, 

Республіці Казахстан, Республіці Узбекистан  

Показники порівняння Україна 
Російська 

Федерація 

Республіка 

Білорусь 

Республіка 

Казахстан 

Республіка 

Узбекистан 

1 2 3 4 5 6 

Початок реформування 

земельних відносин 
15.03.1991 р. 01.01.1991 р. 18.02.1991 р. 12.10.1991 р. 20.06.1990 р. 

Дата прийняття чинного 

Земельного Кодексу 
25.10.2001 р. 25.10.2001 р. 04.01.1999 р. 20.06.2003 р. 30.04.1998 р. 

Форми власності на 

землю 

державна 

приватна 

комунальна 

державна 

(федеральна і 

суб’єктів    

Федерації) 

приватна 

муніципальна 

державна 

приватна 

державна 

приватна 

державна 

приватна 

Власність на землі 

сільськогосподарського 

призначення 

державна 

приватна 

комунальна 

державна 

приватна 

державна державна 

приватна 

державна 

 

Види оренди земель короткострокова 

не більше 5 

років; 

довгострокова не 

більше 50 років  

[2, ст. 93] 

не більше 49 

років    [10, ст. 9] 

не більше 99 

років, для 

сільськогосподар

ських земель не 

менше  

5 років [15, ст. 

45] 

короткострокова 

до 5 років; 

довгострокова  

від 5 до 49 років 

(для іноземних 

осіб та осіб без 

громадянства до 

10 років) [16, ст. 

35, 37]  

фермерським 

господарствам на 

основі конкурсу 

на строк до 50 

років, але не 

менше 30 років 

[21, ст.. 53] 
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Продовження табл.  

1 2 3 4 5 6 

Категорії земель за 

основним цільовим 

призначенням 

1) землі с.-г. 

призначення; 

2) землі житлової 

та громад. 

забудови; 

3) землі 

природно-

заповідного та 

іншого 

природоохоронн

ого призначення; 

4) землі оздоров-

чого 

призначення; 

5) землі 

рекреацій-ного 

призначення; 

6) землі 

історико-

культурного 

призначення; 

7) землі 

лісогосподарсько

го призначення; 

8) землі водного 

фонду; 

9) землі 

промисловості, 

1) землі с.-г. 

призначення; 

2) землі 

населених 

пунктів; 

3) землі 

промисловості, 

енергетики, 

транспорту, 

зв'язку, 

радіомовлення, 

телебачення, 

інформатики, 

землі для 

забезпечення 

космічної 

діяльності, землі 

оборони, безпеки 

та землі іншого 

спеціального 

призначення; 

4) землі, зайняті 

територіями і 

об’єктами під 

особливою 

охороною; 

5) землі лісового 

фонду; 

1) землі с.-г. 

призначення; 

2) землі 

населених 

пунктів, 

садівницьких 

товариств та 

дачного 

будівництва;  

3) землі 

промисловості, 

транспорту, 

зв'язку, 

енергетики, 

оборони й 

іншого 

призначення;  

4) землі 

природоохоронн

ого, оздоровчого, 

рекреаційного та 

історико-

культурного 

призначення;  

5) землі лісового 

фонду;  

6) землі водного 

фонду;  

1) землі с.-г. 

призначення;  

2) землі 

населених 

пунктів;  

3) землі 

промисловості, 

транспорту, 

зв'язку, оборони 

й іншого 

несільськогоспо-

дарського 

призначення;  

4) землі, зайняті 

територіями під 

особливою 

охороною, землі 

оздоровчого, 

рекреаційного й 

історико-

культурного 

призначення;  

5) землі лісового 

фонду;  

6) землі водного 

фонду;  

7) землі запасу 

[16, ст. 1] 

1) землі с.-г. 

призначення; 

2) землі 

населених 

пунктів; 

3) землі 

промисловості, 

транспорту, 

зв'язку, оборони 

й іншого 

призначення; 

4) землі 

природоохорон-

ного, 

оздоровчого, 

рекреаційного 

призначення; 

5) землі 

історико-

культурного 

призначення; 

6) землі лісового 

фонду; 

7) землі водного 

фонду; 

8) землі запасу 

 [21, ст. 8] 
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транспорту, 

зв’язку, 

енергетики, 

оборони та 

іншого 

призначення. 

Земельні ділянки 

кожної категорії 

земель можуть 

перебувати у 

запасі       

 [2, ст. 19] 

6) землі водного 

фонду; 

7) землі запасу 

[10, ст. 7] 

7) землі запасу 

[15, ст. 3] 

Статус земель 

сільськогосподарського 

призначення 

мораторій на 

продаж 

можна продавати продаж 

заборонено 

законодавством 

можна продавати продаж 

заборонено 

законодавством 

Розміри земельної 

частки (паю) 

середні по 

господарству 

середні по 

адміністративно

му району 

 середні по 

господарству 
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Продовження табл. 

1 2 3 4 5 6 

Норми безоплатної 

передачі земельних 

ділянок  

1) для ведення СФГ  

у розмірі земельної 

частки (паю); 

2) для ведення ОСГ  

не більше 2 га; 

3) для ведення садів-

ництва  не більше 

0,12 га; 

4) для будівництва і 

обслуговування 

жилого будинку, 

господарських 

будівель і споруд: у 

селах  не більше 

0,25 га, в селищах  

не більше 0,15 га, в 

містах  не більше 

0,10 га; 

5) для інд. дачного 

будівництва  не 

більше 0,10 га;  

6) для будівництва 

інд. гаражів  не 

більше 0,01 га 

різні в різних 

адміністратив

но-

територіальни

х утвореннях 

1) для будівництва 

та обслуговування 

жилого дому в 

містах  від 0,05 до 

0,15 га, у сільських 

населених пунктах, 

селищах міського 

типу  від 0,15 до 

0,25 га; 

2) для 

колективного 

садівництва  до 

0,15 га; 

3) для дачного 

будівництва  до 

0,15 га; 

4) для будівництва 

та експлуатації 

відкритих стоянок і 

гаражів  

надаються тільки 

кооперативам 

1) для ведення 

особистого 

підсобного 

господарства в 

сільській 

місцевості до 

0,25 га; 

2) для 

індивідуального 

житлового 

будівництва –  

0,10 га; 

3) для 

садівництва і  

дачного 

будівництва –  

0,12 га 

 

для будівництва 

та 

обслуговування 

житлового 

будинку до 0,06 

га 
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В Узбекистані поширеною є така форма ведення господарства як 

дехканське господарство (сімейне малотоварне господарство), що 

спеціалізується на виробництві й реалізації сільськогосподарської продукції 

на основі особистої праці членів сім’ї на присадибній ділянці, яка надана 

голові сім’ї в довічне спадкове володіння. 

Беззаперечним досягненням земельної реформи в Республіці Казахстан 

є: збільшення ефективності використання земель, формування ринку землі, 

введення права приватної власності на сільськогосподарські землі, 

кодифікація земельного законодавства, наявність інституту права приватної 

власності на землі сільськогосподарського призначення на платній основі, 

скасування інституту суборенди земельних ділянок.  

Позитивом реформування Російської Федерації є розвиток 

різноманітних форм господарювання на землі (фермерські господарства, 

виробничі кооперативи, акціонерні товариства), формування цивілізованого 

ринку землі. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ 

КООПЕРОВАНИХ БУДІВЕЛЬ 

Литвиненко Т.П., к.т.н., доцент кафедри проектування автомобільних 

доріг і сільських будівель 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія 

Кондратюка 

 

   

Сільські кооперовані будівлі мають незаперечні переваги в 

комплектності та зручності обслуговування населення, в більшому 

пристосуванні до змін умов експлуатації і форм обслуговування, в 

доцільності архітектурного рішення, економічності будівництва й 

експлуатації перед комплексами, що складаються зі спеціалізованих 

відокремлених будівель. При цьому чим більший ступінь об'єднання 

закладів, тим більший ефект кооперування, тим більш гнучко, 

різнофункціонально можна використовувати приміщення і будівлю в цілому, 

збільшуючи строки її функціонального старіння. 
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Як показали дослідження і розрахунки, найбільше впливає на економічний 

ефект від кооперування закладів і підприємств різного складу і місткості 

загальна площа, яку вдається зекономити. Тому для визначення 

економічності прийнятих об'ємно-планувальних рішень, починаючи з 

початкових етапів, користуються коефіцієнтом кооперування, який 

відображає відношення площі приміщення, що використовуються закладами 

сумісно, до загальної площі приміщень. 

                                     Кк = ,
Ï

Ï

3

n

1j
k





                                     (1) 

де Кк − коефіцієнт кооперування, Пк − площа приміщень, що 

використовуються сумісно із іншими закладами; П3 − загальна  площа 

кооперованої будівлі; n − кількість приміщень; i=1,2,..., n. 

Але при цьому не враховується площа приміщень, які мають дублюючі 

функції і зекономлені в процесі кооперування, тобто площі, що повинні бути 

в складі закладів або підприємств, але виключені при архітектурно-

планувальному рішенні. 

Для урахування цього пропонується визначити відношення площі, яка 

економиться при кооперуванні, до суми нормованих площ закладів, що 

входять до кооперованої будівлі 
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                                       (2) 

де Ке − коефіцієнт економії площі при кооперуванні, визначає питому вагу 

площі, що економиться при поєднанні; 

  åÏ − площі приміщень, що повинні бути в складі закладів і 

підприємств згідно нормативів, але виключені при об'ємно−планувальному 

вирішенні кооперованої будівлі внаслідок дублювання функцій; 

 m − кількість закладів і підприємств, які входять у будівлю; 

                                    j = 1,2,…,m; 
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 Пн  − нормативні площі закладів і підприємств, котрі повинні входити в 

кооперовану будівлю. 

  Для більш повного відображення об'ємно−планувального рішення 

кооперованого об'єкта доцільно визначити коефіцієнт кооперування 

економічний (Кке), який пропонується автором, що враховує як питомий 

показник сумісного використання приміщень, так і питомий показник 

економії площі при кооперуванні. 

Визначено, що чим менша місткість об'єктів, які входять у кооперовану 

будівлю, тим питома вага площ, що економляться, більша, а значить, і ефект  

від кооперування більший. Зі збільшенням ємності (місткості) підприємств і 

закладів обслуговування ефект кооперування (Ке) зменшується.  
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МАТЕМАТИЧНА ОСНОВА КАРТ МІЖНАРОДНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Ляшенко Д.О. к.геогр.н.,  ст.наук. спіробітник 

Національний транспортний університет, Київ 

   

Вступ 

Проектування єдиної транспортної  системи (ЄТС) України на 

сучасному етапі суспільного розвитку  можливе лише з урахуванням 

конфігурації міжнародних транспортних коридорів, потоків міжнародних 

перевезень та транзиту. Оптимальним методом наскрізних технологій 

проектування, будівництва та експлуатації транспортних мереж є 

геоінформаційні технології. Ці технології дозволяють підвищити точність 

координатного забезпечення всіх видів робіт, врахувати рельєф, геологічну 

будову, мінімізувати витрати часу і коштів.  

Транспортні мережі держави зазвичай займають значну площу та  

мають складну конфігурацію. З метою картографування цих мереж а також 
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обробки результатів геодезичних вимірювань необхідно застосовувати 

найкращу картографічну проекцію та відповідну систему прямокутних 

координат. 

Основні дослідження і публікації з проблеми 

На розвиток теорії картографічних проекцій в СРСР вплинули 

розробки математичної основи великих картографічних творів, зокрема 

капітальних географічних атласів. Вони були широко використані для 

подальших теоретичних узагальнень, серед яких виділяються праці М.А. 

Урмаєва [4], який запропонував загальні диференціальні рівняння 

картографічних проекцій з частковими похідними і методи досліджень 

проекцій із заданим розподілом спотворень. Питаннями оцінки проекцій 

шкільних карт займався А.В. Гедимін [1]. Останні роки пожвавлюються 

дослідження в галузі  методів створення оптимальних картографічних 

проекцій, які  викладені зокрема в роботах В.В. Подшивалова [2]. Він з 

колегами займається питаннями теорії вишукування найкращих геодезичних 

проекцій.       

Формулювання мети статті 

В статті ставиться мета формулювання критеріїв вибору 

картографічних проекцій для картографування міжнародної транспортної 

інфраструктури.  

Виклад змісту власного дослідження 

Доцільний вибір проекцій зумовлюється великою кількістю чинників, 

які умовно можна розділити на дві групи: а) положення зображуваної 

території на поверхні земної кулі та її геометричні особливості; 

б) особливості створюваної карти і завдань, для вирішення яких вона 

призначається. До факторів групи (а) належать: розміри зображуваної 

території; форма і  протяжність території вздовж меридіанів і паралелей. До 

факторів групи (б) відносяться: формат видання; призначення карти і спосіб 

її використання; зміст карти; місце даної карти в складі системи (серії, 

набору карт, географічного атласу). Математична основа карт міжнародної 
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транспортної інфраструктури значною мірою відрізняється від решти 

соціально-економічних карт. Це викликане різноманітністю об’єктів 

картографування (світ, держави, їх групи, міжнародні організації, лінії 

транспортних комунікацій, маршрути суден тощо), та їх просторовим 

розміщенням на території. 

Для території колишнього СРСР державна зональна система 

прямокутних координат була створена з використанням конформної 

(зберігається подоба зображуваних фігур) проекції Гаусса-Крюгера. 

Видатний математик К. Гаусс розробив теорію даної проекції, а Л. Крюгер 

отримав робочі формули і таблиці для обчислень прямокутних координат 

точок сфероїду на площині в 6-градусних зонах на територію Німеччини). 

Проекція є поперечно - циліндричною, коли картинна площина представлена 

у вигляді циліндра, що торкається поверхні еліпсоїда уздовж одного з 

меридіанів, прийнятого за осьовий. Щодо кожного осьового меридіана 

визначаються межі відповідної зони, окресленої меридіанами еліпсоїда від 

Північного до Південного полюсів. Проекція є рівнокутною, що робить її 

підходящою для редукції результатів геодезичних вимірювань, проте, 

частковий масштаб довжин на краях 6-градусних зон відрізняється від 

головного масштабу, що негативно впливає на можливість застосування 

проекції. Крім того, якщо територія картографування потрапляє у дві або 

більше шестиградусних зон, використання проекції стає недоцільним.  

У більшості випадків на вибір проекцій впливає прагнення зменшити 

спотворення на карті, збільшити наочність зображення.  Широко відомий 

критерій, що забезпечує зменшення спотворень. Цей критерій вперше 

сформульований без  доказу у вигляді теореми видатним російським 

механіком, математиком і картографом академіком П.Л. Чебишевим у 1856 

році. Доведення теореми Чебишева в 1894 році здійснив відомий російський 

картограф академік Д.О. Граве. У картографії цей критерій відомий як 

критерій Чебишева-Граве про найкращі проекції. Згідно з ним найменші 

спотворення в межах всієї зображуваної території будуть мати місце в тому 
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випадку, коли значення масштабу зображення постійне на її контурі. 

Проекція буде найкращою, якщо одна з її ізокол буде збігатися з контуром 

зображуваної території. В сучасних умовах існує алгоритмічна можливість 

керування формою ізокол [1].  

Побудовані відповідно до цієї теореми проекції називають проекціями 

Чебишева. У таких проекціях частковий масштаб довжин найменше 

відрізняється від 1. По контуру території виходить ізокола з найбільшим 

значенням часткового масштабу довжин. У центрі території частковий 

масштаб довжин має мінімальне значення. 

У рівнокутних проекціях частковий масштаб площі  р = m2, а його логарифм 

дорівнює  ln р = 2ln m. Тому, якщо масштаб m найменш ухиляється від 

одиниці, то значення ln р та ln  m  найменш ухиляються від нуля. Це означає, 

що в проекціях Чебишева спотворення площ зведені до мінімуму. Іншими 

словами, серед рівнокутних проекцій проекції Чебишева найбільш близькі до 

рівновеликих проекцій. 

Тісно пов’язане з математичною основою компонування карт: вибір 

центральних меридіанів проекцій, точок та ліній нульових спотворень 

необхідність використання карт-врізок різних масштабів, тощо. Для вибору 

проекцій для карт інфраструктури необхідно: 1) виконати аналіз раніше 

використовуваних проекцій; 2) визначити їхні переваги й недоліки, 

відповідність характеру спотворень використовуваних проекцій 

призначенню, змісту та територіальному охопленню цих карт; 3) розглянути 

критерії оцінки переваг картографічних проекцій, враховуючи результати 

попередніх досліджень; 4) виконати дослідження, вибір, обґрунтування і 

розробку системи проекцій для створення карт на різні території.  

Перспективними напрямами досліджень в царині проектування 

міжнародної транспортної інфраструктури є  вдосконалення підходів до  їх 

координатного забезпечення, зокрема конструювання оригінальних 

картографічних проекцій. 
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Найбільш ефективним варіантом розв’язання існуючих і ймовірних 

екологічних проблем порушених земель є застосування рекультивації 

(комплексу спеціальних проектних, технічних і біологічних заходів), 

внаслідок чого відновлюється продуктивність та господарська цінність 

відпрацьованих порушених земель з метою їх подальшого господарського 

використання та виключення негативного впливу на навколишнє середовище 

[4]. 
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Підвищити ефективність використання рекультивованих земель можна 

внаслідок залучення інвестицій, у зв’язку із чим необхідно встановити 

інвестиційну привабливість окремих ділянок рекультивованих земель у 

складі землекористувань сільськогосподарських підприємств. 

За умов обмеженості інвестицій інвестиційна привабливість є основним 

критерієм, за яким формується інвестиційна стратегія інвестора та 

інвестиційна аграрна політика держави [6]. 

Проблеми оцінки рекультивованих земель обумовлені значною 

кількістю якісних і кількісних соціально-економічних, екологічних, 

інфраструктурних, політичних та інших показників, які визначають розвиток 

територій та їх інвестиційну привабливість, проте часто не мають чіткого 

виміру чи значення.  

Рекультивовані землі являють собою складний природно-

антропогенний компонент навколишнього середовища, обумовлений 

техногенним характером утворення, тому прогнозну оцінку використання 

рекультивованих земель необхідно виконувати із врахуванням чинників 

впливу на інвестиційну привабливість (інвестиційний потенціал) територій. 

Питанням вдосконалення методичних підходів аналізу та оцінки 

інвестиційної привабливості регіонів, сільськогосподарських підприємств та 

землекористувань присвячені наукові праці Д. І. Бабміндри, О. І. Гуторова, Л. 

А. Гунька, М. Р. Травки, А. М. Третяка, Н. Р. Шпік та інших. Існуючі 

методики оцінки й аналізу інвестиційної привабливості базуються на 

багатьох окремих або поєднаних у групи показниках, зведених за єдиним 

принципом для коректності зіставлення до одного чи кількох інтегральних 

показників, що позиціонуються за певною шкалою [1, 5, 6]. Інвестиційна 

привабливість землекористування визначається інтегральною сукупністю 

критеріїв вибору найкращого і найбільш ефективного використання земель, 

яке може бути сформовано з урахуванням умов інвестування, відображене у 

проекті землеустрою й забезпечить особистий інтерес інвестора до введення 

капіталу [6]. 
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Важливими чинниками для потенційного інвестора у прийнятті ним 

рішення про вкладання коштів у землекористування сільськогосподарського 

підприємства є соціально-економічний стан регіону, привабливість 

землекористування, грошова і економічна оцінка земельної ділянки, оцінка 

рівня ризиків втрати коштів, термін повернення коштів і отримання 

очікуваного прибутку від інвестування [1, 6]. 

Основні показники, що безпосередньо чи опосередковано 

характеризують рівень екологічного і економічного розвитку територій 

рекультивованих земель та їх інвестиційну привабливість в ринкових умовах, 

показані на рис. 1.  

Кожен із наведених на рис. 1 чинників тією чи іншою мірою впливає на 

реалізацію проекту землеустрою, пов’язаного із створенням, 

впорядкуванням, організацією території чи еколого-економічним 

обґрунтуванням землекористування, яке має у своєму складі рекультивовані 

землі.  

Рекультивовані землі, утворені внаслідок відновлення порушених 

земель, являють собою угіддя визначеного цільового використання, які 

зазнають впливу певного комплексу природних і антропогенних факторів та 

використовуються шляхом застосування запроектованих заходів 

землеустрою.  

Факторами впливу у моделі використання рекультивованих земель [2] 

серед множини показників (рис. 1) вибрані невід’ємні складові компоненти 

території, які обумовлюють напрямок рекультивації і прямо впливають на 

ефективність подальшого використання рекультивованої земельної ділянки 

(ґрунти, геологічна будова і гідрогеологія, рельєф, просторові фактори, 

транспортна мережа, енергетика, водопостачання і водовідведення) [3]. Інші 

показники (кліматичні, екологічні і економічні) передбачається враховувати 

при попарних порівняннях елементів ієрархічної моделі за методом аналізу 

ієрархій. 
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Рис.1. Показники впливу на стан та інвестиційну привабливість 

рекультивованих земель 
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Правильний вибір напрямку і реалізація всіх запроектованих заходів 

рекультивації багато в чому обумовлює раціональне і ефективне 

використання рекультивованих земель. 

Для оцінки привабливості територій недостатньо кількісних 

статистичних даних із документів земельної статистичної звітності та 

матеріалів обстежень і вишукувань земель. Деякі показники не мають 

актуальних абсолютних значень, що відображають реальний якісний стан 

земель, і тому потребують суб’єктивної експертної оцінки для встановлення 

відносної вагомості окремих показників або їх груп.  

Для рекультивованих земель інвестиційну привабливість на основі 

глобальних пріоритетів елементів відповідних рівнів ієрархічної моделі [2] 

можна визначати окремо для категорій земель за цільовим призначенням (для 

встановлення привабливості рекультивованих земель у розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць) і груп угідь (для встановлення 

привабливості окремих рекультивованих земельних ділянок). Інвестиційну 

привабливість можна встановлювати за певною шкалою, яка відображає 

незадовільний, задовільний, високий і дуже високий рівні привабливості 

території. 

У дослідженні вказано на показники, які впливають на інвестиційну 

привабливість та ефективність використання рекультивованих земель.  

На основі аналізу всіх взаємозв’язаних об’єктивних і суб’єктивних чинників 

за алгоритмом методу аналіза ієрархій можна визначити рівень впливу 

кожного з них на ефективність використання та привабливість територій 

рекультивованих земель в Україні, і встановити доцільне, екологічно і 

економічно обґрунтоване використання рекультивованих земель. 
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Система містобудівного кадастру має величезну кількість учасників її 

наповнення, джерел інформації і користувачів. У рамках однієї такої 

інформаційної системи можуть існувати й працювати три десятка 

програмних продуктів, кожен з яких може виконувати певну функцію. 

Однією з таких розроблених земельно-інформаційних систем є муніципальна 

інформаційна система (МІС), яка призначена для оперативного збору, 

нагромадження, збереження і використання земельно-кадастрових даних, 

здійснення оперативного управління земельними ресурсами міст. 
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Постановка проблеми 

Земля на території міста є переважно просторовим операційним базисом 

для розміщення об'єктів будівництва, хоч не виключено її використання як 

основного засобу виробництва для потреб ведення сільського і лісового 

господарства. Раціональність використання землі суттєво впливає на 

економічний стан господарювання юридичних і фізичних осіб на території міста, 

що має важливе значення в умовах ринкової економіки [1].  

Цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань 

громадян зі створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, 

яка передбачає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, 

планування, забудову та інше використання територій, проектування, 

будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, 

реконструкцію історичних населених пунктів за збереження традиційного 

характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної 

спадщини, створення інженерної й транспортної інфраструктури, називається 

містобудуванням (містобудівною діяльністю) [5]. 

Для забезпечення суб'єктів містобудування необхідною інформацією 

Законом України "Про основи містобудування" передбачено створення 

містобудівного кадастру.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Містобудівний кадастр – державна система зберігання і використання 

геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні 

одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів 

будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення 

інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування 

галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів [3; 4].  
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Однак сьогодні найбільш грубою і поширеною помилкою є визначення 

містобудівного кадастру як якогось програмного забезпечення або 

електронного реєстру, а не складної інформаційної системи до складу якої 

входять бази даних, процеси, програмні комплекси, система взаємодії, 

стандарти і правила, які передбачають різний спектр дій. У систему закладені 

також режими і регламенти використання територій та об'єктів, нормативні 

проекти, процедурні механізми. Система має величезну кількість учасників її 

наповнення, джерел інформації і користувачів. У рамках однієї такої 

інформаційної системи можуть існувати й працювати три десятка 

програмних продуктів, кожен з яких може виконувати певну функцію. 

Активна робота зі створення містобудівних кадастрів проводиться у 

Вінниці, Полтаві, Харкові, Луцьку, Дніпропетровську. Однак проблема 

полягає в тому, що система в усіх регіонах технічно різні, тому зараз 

активізувалася робота над формуванням єдиного правового поля, щоб їх 

об’єднати [7]. 

Постановка завдання 

З’ясувати, як має функціонувати містобудівний кадастр – як 

програмний продукт із накопичення містобудівної документації, 

електронний реєстр чи складна інформаційна система, в якій закладені дії з 

розвитку міста на найближчі кілька років, – таке завдання стояло перед нами. 

Виклад основного матеріалу 

Функції системи містобудівного кадастру: 

 взаємодія з підрядними організаціями, такими як Держземагентство, 

ДАБК, БТІ, Департамент земельних відносин; 

 взаємодія з організаціями, які за наймом працюють із різними 

категоріями даних; впровадження схеми МАФів; 

 зовнішньої оболонки системи – геопорталу; 

 економіки функціонування системи; 

 продуктів і послуг Кадастру (витяг); 

 нормативно-правового забезпечення; 
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 програмно-технічного комплексу; 

 реєстру адрес; 

 топографічної складової; 

 сертифікації системи й технічної документації; 

 управління проектом тощо [8]. 

Містобудівний кадастр ведеться з урахуванням даних державного 

земельного кадастру на державному рівні, на рівні Автономної Республіки 

Крим, обласному та районному рівнях, рівні обласних центрів та міст 

обласного значення. Його ведуть служби містобудівного кадастру, які діють 

у складі спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури, а 

саме: 

- Мінрегіон – відповідає за цифрові масиви профільних геопросторових 

даних містобудівної та проектної документації, матеріали завершеного 

будівництва, інформаційні ресурси будівельних норм, державних стандартів і 

правил;  

- Держземагентство – відповідає за топографо-геодезичні та картографічні 

матеріали на відповідні одиниці обліку територіального об’єкта у вигляді 

наборів геопросторових даних, за документацію із землеустрою та за дані 

державного земельного кадастру;  

- Мінприроди – відповідає за інформацію про використання територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду, формування, збереження і 

використання національної екологічної мережі, регіональні кадастри 

природних ресурсів, територіальне розповсюдження та умови використання 

природних ресурсів, екологічний стан і встановлені відповідні обмеження на 

охоронюваних природних територіях, дані з державних кадастрів родовищ і 

проявів корисних копалин та інформацію з Державного фонду родовищ 

корисних копалин України і Державного фонду надр;  

- Держводагентство – відповідає за інформацію про використання водних 

ресурсів, ведення державного обліку водокористування та державного 

водного кадастру, про діяльність з проектування, будівництва і реконструкції 
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систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, 

систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних 

споруд і каналів, меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної 

інфраструктури, водогосподарських об'єктів багатоцільового використання;  

- Держлісагентство – відповідає за інформацію про облік лісів і державний 

лісовий кадастр, лісовпорядкування та мисливське впорядкування;  

- ДСНС – відповідає за інформацію про надзвичайні ситуації природного й 

техногенного характеру, які спричинили зміну об'єктів місцевості;  

- Мінінфраструктури – відповідає за інформацію про діяльність у сфері 

будівництва та експлуатації транспортної інфраструктури (фактичної та на 

перспективу), про туристичні ресурси України, дані з Державного кадастру 

природних територій курортів України;  

- Мінкультури – відповідає за дані обліку об'єктів культурної спадщини;  

- МОЗ – відповідає за дані з Державного кадастру природних лікувальних 

ресурсів;  

- проектні, вишукувальні та будівельні організації – відповідають за 

матеріали і дані щодо проведених проектних інженерно-геодезичних, 

інженерно-геологічних будівельних та інших вишукувальних робіт та 

інформацію про встановлені обмеження використання території в 

затверджених проектах;  

- органи державної статистики – відповідає за відомості щодо галузевої 

структури господарства територіального об'єкта, населення, наявності та 

споживання природних ресурсів тощо;  

- інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

комунальні підприємства і служби експлуатації – відповідає за дані щодо 

одиниць обліку територіальних об'єктів (транспорт, об'єкти капітального 

будівництва, зелені насадження та об'єкти благоустрою території, інженерні 

комунікації, території з потенційним впливом небезпечних природних і 

техногенних процесів тощо);  
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- галузеві кадастрові та інші інформаційні служби – відповідає за дані, що 

стосуються відповідних одиниць обліку територіальних об'єктів [3; 4]. 

Система містобудівного кадастру охоплює: 

1) організаційну структуру; 

2) технічні й програмні засоби; 

3) інформаційні ресурси; 

4) каталоги та бази метаданих; 

5) сервіси геопросторових даних; 

6) будівельні норми, технічні регламенти та державні стандарти. 

Формування містобудівного кадастру здійснюється з використанням 

таких джерел [5]:  

1) державні геоінформаційні ресурси;  

2) цифрові масиви профільних геопросторових даних, які містяться у 

затвердженій містобудівній та проектній документації, матеріалах 

завершеного будівництва;  

3) бази даних юридичних і фізичних осіб, порядок використання яких 

визначається законом.  

Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження 

містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення 

роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення 

інформаційних потреб державних органів, органів місцевого 

самоврядування, фізичних і юридичних осіб. 

Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та 

загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з 

обмеженим доступом. Захист інформації, яка міститься у містобудівному 

кадастрі, здійснюють відповідні суб'єкти інформаційних відносин відповідно 

до законодавства. Порядок ведення й структура містобудівного кадастру, 

порядок надання інформації з містобудівного кадастру визначає Кабінет 

Міністрів України [5]. 
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На теперішній час дані про власників землі, землекористувачів та їх площі 

зосереджені у відповідних звітних документах (форма 6-зем) та окремо на 

картографічних матеріалах. Для оперативного управління земельними ресурсами 

на території міста необхідне створення уніфікованої автоматизованої земельно-

інформаційної системи (ЗІС), яка за допомогою комп'ютерної техніки поєднає всі 

дані в єдину базу даних для функціонування загальної інформаційної системи 

міста. 

Щодо всіх земель міста, то у земельно-інформаційній системі повинні бути 

показники, які характеризують усі їхні види та особливості окремих видів. 

Загальними показниками у цій системі мають бути: 

1. кадастровий номер;  

2. місце розташування;  

3. опис меж;  

4. площа;  

5. міри ліній по периметру;  

6. координати поворотних точок меж;  

7. дані про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної 

геодезичної мережі;  

8. дані про якісний стан земель і бонітування ґрунтів;  

9. відомості про інші об'єкти Державного земельного кадастру, до яких 

територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка;  

10. цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної 

ділянки в межах певної категорії земель);  

11. склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв;  

12. відомості про обмеження у використанні земельних ділянок;  

13. відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія 

сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;  

14. нормативна грошова оцінка;  
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15. інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо 

земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено 

відомості про земельну ділянку.  

16. відомості про земельну ділянку містять інформацію про її власників 

(користувачів) [2]. 

Слід зазначити, що досить цінними для потреб містобудівного кадастру є 

дані щодо ґрунтового покриву території, його гранулометричної характеристики, 

меліоративного стану земель, крутизни та експозиції схилу земельної ділянки 

тощо, які є важливими чинниками у містобудуванні. 

Варто зауважити, що однією з таких розроблених земельно-

інформаційних систем є муніципальна інформаційна система МІС, яка 

призначена для оперативного збору, нагромадження, збереження і 

використання земельно-кадастрових даних, здійснення оперативного 

управління земельними ресурсами. 

Система дозволяє дає змогу довідкову інформацію про 

землекористувачів, земельні ділянки, правові документи, операції проведені 

із земельними ділянками, а також прив'язувати цю інформацію до 

електронних карт і виконувати деякі розрахункові задачі з видачею звітних 

матеріалів. Кадастрова інформація про земельні ділянки зберігається в 

геобазі даних [6]. 

Основними функціями МІС є: 

1. наповнення і використання реляційной геобази даних землеволодінь і 

землекористувачів, прав на земельну ділянку і правових документів; 

2. редагування вмісту баз даних із застосуванням команд меню і форм: 

додавання, видалення, зміна, пошук даних; 

3. виведення на зовнішні пристрої друку звітних матеріалів, створених за 

інформацією з бази даних та електронної карти; 

4. виконання розрахункових спеціалізованих задач: пошукові запити, 

розрахунки по карті; 
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5. завантаження, вивантаження і перегляд векторних карт, растрових 

даних, користувальницьких шарів для уточнення і коригування 

графічних кадастрових даних. 

 Муніципальна інформаційна система МІС дає змогу виконувати такі 

завдання: 

 облік землекористувачів; 

 виготовлення правовстановлюючих документів на землю; 

 кількісний та якісний облік земель із поділом їх за категоріями; 

 реєстрація прав, а також угод на земельні ділянки; 

 формування статистичної звітності; 

 перевірка і підтримка коректності всієї інформації, що вводиться в 

базу. 

Муніципальна інформаційна система базується і стандартизована під 

ГІС продукт ArcView 8x одного з лідерів на ринку ГІС систем – фірми ESRI. 

Система проста і зручна у використання, має гнучку систему індивідуальних 

налаштувань користувачів. Функціональність системи постійно 

розширюється за допомогою автоматизованої системи відновлень. 

Висновки. 

Чіткі правила і принципи проектування територій та їх стратегії 

розвитку, виділення землі, отримання вихідних даних на проектування 

будівель, проектування об'єктів, проведення експертизи, отримання дозволів 

ДАБК, будівництво об'єктів, введення їх в експлуатацію безпосередньо, 

експлуатацію об'єкта, а також планові ремонт і реконструкцію будівель 

регламентовані нормами закону «Про регулювання містобудівної 

діяльності». Цей документ передбачає створення Містобудівного кадастру 

[8]. 

Муніципальна інформаційна система – це геоінформаційна система, 

спроможна виконувати завдання накопичення та узагальнення різних за 

типом і походженням даних, забезпечити потрібний рівень взаємодії різних 

підрозділів органів місцевого управління та інших підприємств та установ, 
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що забезпечують життєдіяльність міста, зручні механізми подання 

накопиченої інформації та результатів її аналізу. 

Надійне інформаційне забезпечення дасть змогу ефективно керувати 

процесами функціонування та розвитку населених пунктів, зокрема великих 

міст, які є складними територіальними системами соціально-економічного та 

геолого-екологічного типу. 
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ВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В РИНКОВИХ 

УМОВАХ 

А.С. Попов, аспірант 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва 

 

На початку аграрної реформи в 1999 році в Харківській області було 

445 збиткових сільськогосподарських підприємств або 92% від загальної їх 

кількості. За перший рік реформування господарствa, які спрацювали 

рентабельно складали 64 %, а у 2001р. – 78 %. У 2003 р. співвідношення між 

рентабельними і збитковими підприємствами становило відповідно 58 % і 42 

%.  

           Ці факти свідчать про позитивні зміни в формах господарювання за 

рахунок впровадження різних форм власності в Харківській області. Разом з 

тим, у порівнянні із до реформованим періодом, ще досить низьким 

залишається показник рентабельності галузей рослинництва і тваринництва в 

реформованих підприємствах. Так, у 1990 р. рентабельність цих галузей була 

на рівні 131,2 % та 27,1 %, а у 2003 р. -  44,3 % та -19,9 % відповідно. На 

протязі останніх років показники рентабельності виробництва значно 

коливаються і здебільшого не в кращий бік. Тому проблема сталості 

землекористування залишається актуальною і потребує подальшого вивчення 

з метою ефективного господарювання. 

Дослідження показують, що новостворені господарства повинні 

обов’язково переходити на регіональні умови розвитку 

сільськогосподарського виробництва. Тобто вирощування окремих польових 

культур і виробництво спеціальної продукції, які мають попит в регіоні, а 

відповідно і забезпечуватимуть прибуток. Не менш важливим є 

співвідношення природного, трудового і енергетичного потенціалів  

підприємства, що досягається за рахунок високої організації виробництва і 

вмілого управління господарством. Одним із таких господарств в Харківській 

області є ПАОП «Зоря» Красноградського району, яке за 2004 р. отримало 
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6992,4 тис грн. прибутку. Площа ріллі цього підприємства складає 6,8 тис. га. 

Якщо взяти всі сільськогосподарські землі ПАОП «Зоря», то 99,9 % із них 

взято в оренду, а орендна плата за землю склала 958,8 тис. грн.  Середня 

урожайність ранніх зернових становила 47,2 ц/га, кукурудзи на зерно - 70 

ц/га, площа цукрових буряків - 890 га, а їх валовий збір - 26850 тонн або в 

середньому по 302 ц/га. При цьому рентабельність рослинництва склала 

107,6 %. У тваринництві: при поголів'ї дійної череди 1210 голів середній 

надій молока на корову за 11 місяців склав 5200 кг, а  рентабельність - 40,2 

%. В цілому вироблено валової продукції на одного середньорічного 

працівника в сільському господарстві 64 тис. грн.   

На основі проведених досліджень вносяться пропозиції щодо 

покращення напрямків формування землекористувань в ринкових умовах, а 

саме: 

Створення землекористувань ринкового типу, які б мали різні галузі 

виробництва. Особливо це стосується сполучення тваринництва і 

рослинництва, які б забезпечували б один одну необхідною продукцією. Так, 

3-4 тонни приораної соломи і стебел кукурудзи заощаджують близько 30 

кг/га пального і прирівнюються до 9 тонн гною. 

Удосконалення структури посівних площ на основі кадастрової оцінки 

з різними за врожайністю сільськогосподарськими культурами. Це дасть 

змогу забезпечити раціональну плодозміну та збільшити вихід продукції з 

одиниці площі, і відповідно збільшення доходів від них. 

Поєднання галузей виробництва, особливо це стосується 

енергозабезпеченості.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 

ПЕРФОРОВАНОГО Z-ПОДІБНОГО ПРОГОНУ В ПК «ЛІРА» 

 

Романюк В.В., к.т.н., доц., Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне 

Василенко В.Б., аспірант, Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне 

 

Виходячи з поставленої мети та задач досліджень, а також розробленої 

методики експериментальних досліджень було законструйовано 

перфорований прогон прольотом 6 м з вихідного прокатного швелера 

22У/ДСТУ 3436-96, коефіцієнт збільшення висоти якого склав 1,2. 

Розрахунки перфорованого прогону в умовах косого згину 

проводилися за методом скінчених елементів в програмному комплексі 

«Ліра», що дозволило отримати високу точність результатів і прослідкувати 

картину поширення нормальних напружень в перерізах прогону. До 

конструкції прикладене зовнішнє навантаження у вигляді зосереджених сил, 

що дає змогу отримати по довжині елемента як зону чистого, так і зону 

поперечного згинів. Оскільки поперечна сила зменшується від краю до 

середини прольоту, а згинаючий момент навпаки збільшується, то для 

визначення нормальних напружень в перерізі прогону його було поділено на 

3 характерні ділянки, в кожній з яких нормальні напруження визначались у 2-

х перерізах: в перерізі з отвором (точки 1…4) і в перерізі без отвору (точки 

5,6) (рис. 1). Перфоровані прогони розраховувалися для кутів нахилу від 0º 

до 25º з кроком у 5º. 

  Розрахункове зосереджене навантаження на перфорований прогон 

визначено від відомого перерізу і кута нахилу конструкції. Залежності 

величин розрахункового навантаження за граничними станами першої і 

другої груп від кута нахилу конструкції наведені у табл. 1. 
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Таблиця 1 - Залежність величини навантаження на перфорований прогон від 

кута нахилу конструкції 

 

Напруження у перфорованому прогоні визначалися на трьох ділянках в 

семи характерних перерізах (рис. 1): 

  1) ділянка 1: 

а) переріз 1.1 на відстані 150 мм від опори, де виникає максимальне значення 

поперечної сили, а значення згинаючого моменту дорівнює нулю; 

б) переріз 1.2 у суцільній частині стінки прогону, де поперечна сила має 

максимальне значення і починає зростати значення згинаючого моменту; 

в) переріз 1.3 у кутах отвору прогону, де поперечна сила має максимальне 

значення і починає зростати значення згинаючого моменту; 

  2) ділянка 2: 

а) переріз 2.1 у стінці прогону, де значення поперечної сили дещо 

зменшується, а значення згинаючого моменту наближається до максимальної 

величини; 

Кут нахилу конструкції 0 5 10 15 20 25 

Суцільний 

Навантаження за 

граничними 

станами 

І групи, кН 

12,9 8,4 6,2 5,0 4,2 3,6 

Навантаження за 

граничними 

станами 

ІІ групи, кН 

8,8 6,1 3,8 2,7 2,1 1,7 

Перфорований 

Навантаження за 

граничними 

станами 

І групи, кН 

15,9 10,5 7,9 6,3 5,3 4,6 

Навантаження за 

граничними 

станами 

ІІ групи, кН 

13,1 9,9 6,6 4,8 3,7 3,0 
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б) переріз 2.2 у кутах отвору прогону, де значення поперечної сили дещо 

зменшується, а значення згинаючого моменту наближається до максимальної 

величини; 

  3) ділянка 3: 

а) переріз 3.1 у кутах отвору прогону, де значення поперечної сили дорівнює 

нулю, а значення згинаючого моменту максимальне; 

б) переріз 3.2 у стінці прогону, де значення поперечної сили дорівнює нулю, 

а значення згинаючого моменту максимальне. 

Щоб забезпечити правильність розрахунку конструкції в програмному 

середовищі, напруження в перерізі перфорованого прогону, які були 

отримані в ПК Ліра, порівнювались з розрахунком за методикою норм 

проектування  [1] при куті нахилу конструкції 0º (табл. 2). Всі напруження 

визначались у перерізах поясів і стінок, а також у кутах отворів, які 

розміщені найближче до прикладеного навантаження, оскільки у цих місцях 

має місце концентрація напружень. 

Як видно з табл. 2, розбіжність між значеннями нормальних напружень 

в перерізах перфорованого двотавра, які отримані за формулами норм 

проектування [1] і в програмному комплексі „Ліра” знаходиться в межах 

14…19%. Єдиний переріз, який має розбіжність 23…30% це приопорний 

переріз 1.1 ділянки 1, де має місце велике значення поперечної сили Q і мале 

значення згинаючого моменту М. Таким чином, подальший розрахунок 

перфорованих профілів проводився тільки в ПК „Ліра”. 

Графік зміни навантаження відносно кута нахилу конструкції за 

граничними станами І групи має чітко виражену гіперболічну залежність [2] 

– значення параметрів кривої плавно зменшуються (рис. 2). Якщо 

представити це зменшення у числовому виразі, то найбільший спад 

відбувається при зміні кута нахилу від 0° до 5° і він становить 35%. У разі 

подальшого збільшення кута нахилу конструкції різниця в навантаженнях не 

має великих стрибків і плавно зменшується від 26 до 14 %.  
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а) 

 

б)  

в)      

 

г)         

                                                  Рис. 1. Розрахункова схема прогону 

а – конструкція прогону; б – епюра згинальних моментів M; в – епюра поперечних сил Q; г – характерні точки перерізу 



 89 

Ця різниця в значеннях між кутами нахилу 0° і 5° відображає 

особливості роботи перфорованих прогонів за косого згину порівняно з 

роботою за чистого згину, які полягають у виникненні додаткових 

переміщень із площини конструкції, що зменшує загальну стійкість 

елемента. При наступних збільшеннях кута нахилу такі явища не 

спостерігаються, оскільки робота весь час відбувається за косого згину.  

Графік зміни розрахункового навантаження відносно кута нахилу 

конструкції за граничними станами ІІ групи практично паралельний графіку 

за граничними станами І групи і також описується гіперболічною 

залежністю. Найбільша різниця в навантаженні зафіксована при зміні кута 

нахилу від 5° до 10° і становить 38 %. В інших випадках різниця в 

навантаженнях коливається в межах 29…19 %. 

Якщо порівняти величини навантажень, отриманих за граничними 

станами І і ІІ груп, то різниця їх значень поступово збільшується від 31% до 

53% при збільшенні кута нахилу конструкції від 0° до 25°. 

Графіки прогинів конструкцій подібні до графіків зміни навантаження 

за граничними станами І і ІІ груп і графік прогину суцільного прогону 

паралельний графіку прогину перфорованого елемента (рис. 3). Найбільша 

різниця у величинах прогинів спостерігається при зміні кута нахилу від 5° до 

10° і становить 36%. При зміні кута нахилу конструкції від 0° до 25° різниця 

значень прогинів зменшується від 30 до 11%. Це так само зумовлено 

збільшенням прогинів у поздовжньому і поперечному напрямках з 

одночасним зменшенням навантажень, що прикладаються до прогону. 

Для перфорованого елемента характер прогинів такий самий – 

набільша різниця при переході від 5° до 10° і вона становить 39 %, а в 

подальшому при збільшенні кута від 0° до 25° прогин зменшується з 33 до 14 

%. 
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Таблиця 2 - Нормальні напруження в перерізі перфорованого прогону 

 

Стосовно порівняння прогинів перфорованого і суцільного елементів 

при однакових навантаженнях і кутах нахилу конструкції можна зауважити , 

що прогин перфорованого елемента в середньому на 41% менший за прогин 

суцільного, оскільки жорсткість останнього менша на 33%. 
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Ділянка 

Характерна 

точка 

перерізу 

Напруження 

отримані в 

ПК «Ліра» 

Напруження 

отримані за 

нормами 

проектування 

Різниця 

напружень, 

% 

1 

1 53,6 76,3 29,8 

2 63 59,6 -5,4 

3 61,5 59,6 -3,1 

4 54,2 76,3 28,9 

5 55,3 71,1 22,5 

6 55,4 71,1 22,5 

2 

1 99,7 123,5 19,2 

2 59,4 58,3 -1,9 

3 58,6 58,3 -0,5 

4 100,4 123,5 18,7 

5 101,4 120,9 16,1 

6 101,7 120,9 15,9 

3 

1 109,6 128 14,4 

2 43,3 42,7 -1,4 

3 43,3 42,7 -1,4 

4 109,5 128 14,5 

5 110,7 128 13,5 

6 110,5 128 13,7 
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Рис. 2. Залежність зовнішнього 

навантаження від кута нахилу 

конструкції 

Рис. 3. Залежність прогинів 

суцільного і перфорованого 

профілів від кута нахилу 

конструкції 

Також проводилися порівняння напружень в характерних точках 

перерізу суцільного і перфорованого прогонів на ділянках 1, 2 і 3 (див. рис. 1) 

на яких поперечна сила зменшується від країв до середини прольоту 

конструкції, а згинаючий момент навпаки збільшується. 

Графіки напружень на ділянці 1 (рис. 4) для суцільного і 

перфорованого елементів є паралельними, що свідчить про однакову роботу 

суцільних і перфорованих конструкцій. Напруження в перфорованому 

прогоні значно менші від напружень в суцільному за виключенням точок 2 і 

3. Це пояснюється тим, що у цих точках має місце концентрація напружень, 

оскільки вони розміщені у кутах отворів перфорованого елемента і для них у 

подальшому порівняння не виконувались. Щодо інших характерних точок, то 

мають місце такі значення: в точці 1 напруження в обох елементах 

зменшуються зі збільшенням кута нахилу конструкції, різниця значень для 

перфорованого і суцільного прогонів коливається в межах від 30 до 37%; в 

20…30%. 

Отже, якщо порівняти напруження в точках 1, 4, 5 і 6 (див рис. 1, г), які 

виникають в перфорованому прогоні на ділянці 1, то вони в середньому на 

25… 35% менші, ніж у суцільному при однаковій витраті металу. 

Таблиця 3 - Напруження в характерних перерізах суцільного і перфорованого 

прогонів 

Кут 

нахил

у 

Наванта-

ження, 

кН 

Ділянка Точка 

Напруження, МПа Різниця

, 

% 
суцільни

й 

перфоровани

й 

1 2 3 4 5 6 7 

0 8,5 
1 

1,4 76,9 53,6 30 

2,3 - 63 - 

5,6 69,3 55,3 20 

2 1,4 130,6 99,7 24 
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2,3 - 59,4 - 

5,6 126,9 101,4 20 

3 

1,4 138,5 109,6 21 

2,3 - 43,3 - 

5,6 138,5 110,7 20 

5 6,1 

1 

1,4 52,8 35,9 32 

2,3 - 42,4 - 

5,6 47,5 37,1 22 

2 

1,4 89,5 66,9 25 

2,3 - 40,6 - 

5,6 87 68 22 

3 

1,4 94,9 73,7 22 

2,3 - 26,8 - 

5,6 94,9 74,4 22 

10 3,8 

1 

1,4 32,8 21,8 34 

2,3 - 25,9 - 

5,6 29,3 22,7 23 

2 

1,4 55,6 40,8 27 

2,3  24,9 - 

5,6 54,1 41,5 23 

3 

1,4 59 45 24 

2,3 - 17,5 - 

5,6 59,1 45,4 23 

15 2,7 

1 

1,4 22,9 14,9 35 

2,3 - 18 - 

5,6 20,4 15,6 24 

2 

1,4 38,9 28,1 28 

2,3 - 17,3 - 

5,6 37,8 28,5 25 

3 

1,4 41,3 31 25 

2,3 - 11,9 - 

5,6 41,3 31,3 24 

20 2,1 

1 

1,4 17,5 11,2 36 

2,3 - 13,5 - 

5,6 15,5 11,8 24 

2 

1,2 29,8 21,2 29 

2,3 - 13,2 - 

5,6 29 21,6 26 

3 

1,4 31,8 23,5 26 

2,3 - 9 - 

5,6 31,8 23,7 25 
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Графіки нормальних напружень для ділянки 2 мають подібний до 

ділянки 1 характер. Відсоткові відношення приймають такі значення: в точці 

1 різниця 24…30%; в точці 4 різниця 23…39%; в точці 5 – 45%; в точці 6 

різниця 56…64%. Загалом, для ділянки 2, де має місце поперечний згин з 

порівняно великими значеннями поперечної сили і згинаючого моменту, 

напруження у перфорованому прогоні на 37…45% менші ніж в суцільному. 

На ділянці 3, де виникає чистий згин, різниці напружень у характерних 

точках становлять: точка 1 – 21…27%; точка 4 – 21…36%; точка 5 – 

20…26%; точка 6 – 20…37%. У підсумку напруження в перфорованому 

прогоні на ділянці 3 в середньому на 21…32% менші від напружень у 

суцільному. 
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Рис. 4. Порівняння залежності напружень від кута нахилу конструкції 

перфорованого і суцільного прогонів у характерних перерізах  

На рис. 5 і 6 наведено графіки нормальних напружень для суцільного і 

перфорованого швелерів. Порівнювалися напруження в характерних точках 

перерізу для усіх ділянок балки, наприклад, залежність напружень в точці 1 

від кута нахилу конструкції на трьох ділянках. Це дасть змогу окремо 

проаналізувати роботу ділянок прогону і виявити різницю напружень на них. 

Найбільші напруження в точках для обох видів прогонів спостерігаються на 

ділянці 3, що зумовлено наявністю максимального згинаючого моменту в 

прольоті конструкції. Але для перфорованого прогону ця ділянка є менш 

напруженою порівняно із суцільним, оскільки має місце чистий згин і 

відсутня концентрація напружень в кутах отворів. 

У числовому вигляді різниця напружень для суцільного прогону має 

такі значення: 

1) Точка 1 – напруження на ділянці 3 на 6% більше від напруження на ділянці 

2, і на 44…46% більше за напруження на ділянці 1. 

2) Точка 4 – напруження на ділянці 3 на 4…5% більше від напруження на 

ділянці 2, і на 43…44% більше за напруження на ділянці 1. 

3) Точка 5 – напруження на ділянці 3 на 8…9% більше від напруження на 

ділянці 2, і на 50…52% більше за напруження на ділянці 1. 

4) Точка 6 – напруження на ділянці 3 на 8% більше від напруження на ділянці 

2, і на 50…54% більше за напруження на ділянці 1. 

З наведених результатів обчислень можна зробити висновок, що напруження 

на ділянці 3 в суцільному прогоні в середньому на 5…7% більші за 

напруження на ділянці 2 і на 46…49% більші, ніж на ділянці 1. 
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Рис. 5. Залежність напружень від кута нахилу конструкції суцільного прогону 

у характерних перерізах 

Проаналізувавши напруження для перфорованого прогону отримано 

такі значення різниць напружень в характерних точках перерізу: 

1) Точка 1 – напруження на ділянці 3 на 9…10% більше від напруження на 

ділянці 2, і на 51…53% більше за напруження на ділянці 1. 

2) Точка 2 – напруження на ділянці 2 на 4…6% більше від напруження на 

ділянці 1, і на 31…33% більше за напруження на ділянці 3. 

3) Точка 3 – напруження на ділянці 2 на 2…5% більше від напруження на 

ділянці 1, і на 29…30% більше за напруження на ділянці 3. 

4) Точка 4 – напруження на ділянці 3 на 8…10% більше від напруження на 

ділянці 2, і на 51…55% більше за напруження на ділянці 1. 

5) Точка 5 – напруження на ділянці 3 на 8…10% більше від напруження на 

ділянці 2, і на 50…51% більше за напруження на ділянці 1. 

6) Точка 6 – напруження на ділянці 3 на 8…10% більше від напруження на 

ділянці 2, і на 49…50% більше за напруження на ділянці 1. 

Отже, напруження на ділянці 3 в перфорованому прогоні на 5…7% більші, 

ніж на ділянці 2 і на 42…44% більші, ніж на ділянці 1. 
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У результаті порівняння розрахунків перфорованого і суцільного прогонів 

отримано майже однакові значення різниць нормальних напружень, що 

свідчить про достовірність розрахунку перфорованого прогону методом 

скінчених елементів в умовах косого згину. 

 

 
Рис. 6. Залежність напружень від кута нахилу конструкції перфорованого 

прогону у характерних перерізах 
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ЗНАННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ -  НЕОБХІДНА УМОВА 

ВИСОКОГО НАУКОВОГО РІВНЯ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА 

(НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗЕМЛЕУСТРОЮ І КАДАСТРУ) 

  

Тур О.М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства  

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

 

Розвиток земельної реформи, запровадження інституту земельної 

іпотеки, поширення процесу приватизації земель потребують невідкладного 

вдосконалення засобів управління земельними ресурсами та нерухомим 

майном. Ці нагальні завдання зумовлюють перегляд поняттєвих систем 

землеустрійної науки, потребують стандартизації термінологічного апарату і, 

передусім, підготовку спеціалістів відповідного напряму.  

Мовна освіченість сучасного інженера-землевпорядника набуває 

надзвичайної актуальності серед не менш важливих завдань, що ставляться 

перед вищими навчальними закладами, які готують фахівців ХХІ століття. 

 У таких умовах основною вимогою до мовної підготовки сучасного 

землевпорядника є вільне володіння фаховою термінологією. 

 На жаль, в українській лексикографії немає словника землевпорядних 

та кадастрових термінів. Фахівці послуговуються переважно 

загальнотехнічними, екологічними, геодезичними словниками. Це створює 

певні труднощі на шляху опанування мови науки. Очевидно, що 

забезпечення навчального процесу необхідною навчально-методичною 

літературою (підручниками,  посібниками, словниками-довідниками) є 

завданням першочерговим. Можливо, це зменшить кількість мовленнєвих 

помилок та недоречностей у слововжитку. 

 Так, часто у науковому усному та писемному мовленні спостерігаємо 

нерозрізнення видових форм віддієслівних іменників, зумовлене відсутністю 

такого в російській мові: розширювання – розширення; зсування – зсунення – 

зсув; вимірювання – виміряння – вимір; насичування – насичення; 
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переміщування – переміщення; використовування – використання; 

насаджування – насадження. 

 Велика кількість помилок, які зустрічаються у мовленні сучасних 

фахівців-землевпорядників, пов’язана з калькуванням, полісемією російських 

термінів, перекриванням семантичних полів: степінь – ступінь розораності; 

площина – площа ріллі; об’єм – обсяг робіт. 

Не оминула низка помилок у мовленні сучасних фахівців і синтаксис: 

більша половина  (треба казати більша частина); решта, що залишилася (слід 

уникати невиправданої тавтології і казати  решта або частина, що 

залишилася). 

Завжди добір лексичних одиниць залежить від їх семантичного 

значення, іноді від його відтінків. Наведемо такі, які є потенційно небезпечні 

щодо правильного тлумачення:  

 дослід (експеримент) – досліджування (вивчання) – дослідження 

(результат досліджування) – дослідний (експериментальний) – 

дослідницький (що займається досліджуванням); зумовлений 

(спричинений) – обумовлений (про який раніше домовились). 

 Низка проблем розбудови та кодифікації термінології землевпорядної 

галузі не вичерпується лише лінгвістичними, пов’язаними з диференціацією 

або ототожненням понять, надмірним захопленням чужими термінами або 

навпаки штучною реставрацією діалектних, застарілих термінів. Для 

забезпечення повнокровного функціонування мови у державі слід 

розв’язувати і екстралінгвістичні проблеми: видання україномовних 

підручників, викладання у ВНЗ усіх предметів державною мовою, створення  

тлумачних галузевих словників. Для здійснення поставленої мети потрібно 

об’єднувати зусилля фахівців різних сфер наукових знань, особливо 

мовознавців, які працюють над проблемами термінології. 

 

 
 



 100 

ВПЛИВ ВИБОРУ ПОВЕРХНІ ВІДНОСНОСТІ І СИСТЕМИ 

КООРДИНАТ НА ТОЧНІСТЬ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ 

 

Хохлов О.Г., канд. техн. наук, доцент кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

 

 При зрівноважуванні державних мереж триангуляції у виміряні 

довжини базисів вводять поправки за перехід на поверхню референц-

еліпсоїда Красовського і на площину проекції Гауса-Крюгера. Сумарна 

величина цих двох поправок істотна і безпосередньо виміряні довжини 

вихідних сторін значно відрізняються від довжин, які приймаються при 

зрівноважуванні. Це вносить спотворення в великомасштабні плани та 

ускладнює використання їх для проектування і будування. 

 Поправка за віднесення базису на поверхню референц-еліпсоїда ∆В= 

ав-АВ  вираховують за формулою: 

                                            




R

hHB mm

B


      (1) 

де В – довжина виміряного базису; 

Hm – середня позначка виміряного базису над геоїдом; 

hm – висота геоїда над поверхнею референц-еліпсоїда в місці розташування 

базису; 

Rα – радіус кривизни перерізу земного еліпсоїду по лінії базису. 

 Якщо прийняти величину Rα, яка буде дорівнювати 6370 км, тоді з (1) 

отримаємо: 

                                            
6370

hH
B mm

B


         (2) 

або 

                                              
6370

B
B     
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на кожні 100 м висоти базису над референц-еліпсоїдом. 

 Розглянемо, як ця поправка впливає на результати вимірювань у  

м. Кременчуці Полтавської області. 

 Позначки м. Кременчука мають значення від 63,0 м (узріз берегу 

р.Дніпро) до 99,0 м (район міського водоканалу). Розрахуємо поправки за 

віднесення базису на поверхню референц-еліпсоїда ∆B, які наводяться нижче. 

 Hm + hm, м 60  70  80  90  100 

 ∆B  B/106167 B/91000  B/79625  B/70778  B/63700 

 Як видно з наведених даних ця поправка зростає з збільшенням 

позначки поверхні землі. Крім того величина поправок значна, тому її 

необхідно враховувати. 

 Державні мережі триангуляції редукують на площину координат 

проекції Гауса-Крюгера в 6-ти градусних зонах. При цьому редукуванні 

довжини сторін триангуляції отримують збільшення. Чим більша відстань 

сторони триангуляції від вісьового меридіана, тим більше вона 

спотворюється.  

 Відстань S по прямій лінії між двома точками на площині 

вираховується за формулою: 

                                         










m
2

2

m
2

m
2

R24

)y(

R2

Y
1sS

    (3) 

де s- відстань між даними точками на еліпсоїді по геодезичній лінії; 

Rm – середній радіус кривизни для середньої точки лінії;  

Ym – середнє значення з ординат кінців лінії; 

∆y – приріст ординат кінців лінії y2 - y1. 

 З рівняння (3) значення 
 

2
m

2

R24

y
 - значно менше впливає на кінцевий 

результат, то якщо обмежуватись першим членом рівняння (3), поправку за 

редукування вираховують за формулою: 
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2

m

2
m

S
R2

Y
S           (4) 

 Ця поправка завжди додатня . Але поправка за редукуванням базису на 

поверхню земельного еліпсоїду (2) завжди від’ємна. 

 Для зменьшення впливу спотворення при редукуванні пропонується 

застосувати метод перетворення координат шляхом переносу початку 

системи координат у вершину полігонометричного ходу, який наводиться у 

данній науково-дослідній роботі за 2001 рік. 
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УДК: 332.33+332.74       

СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОНІТОРИНГУ 

ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ 

І.М. Шелковська канд. техн. наук, доцент кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

 

Проведення комплексних досліджень штучних водосховищ та 

спричинені ними значні природні й соціально-економічні перетворення на 

прибережних територіях є одним із нагальних завдань природокористування. 

В основу цих досліджень має бути покладено вивчення взаємозв'язків 

процесів як усередині самих штучних водойм, так й їхньої взаємодії з 

навколишнім середовищем. 

В широкому розумінні слова моніторинг – це процедури 

спостереження змін в самих різноманітних процесах та явищах. Походить 
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термін від латинського monito – той що нагадує, попереджає. Світове 

поширення термін ”моніторинг” отримав за результатами робіт над 

програмою ЮНЕСКО ”M&B – ”Людина та біосфера”, а також програми 

ООН ”Захист та охорона навколишнього середовища” для позначення 

моніторингу як системи регулярних довготривалих спостережень в просторі 

та часі з метою отримання інформації про стан навколишнього середовища.  

До найважливіших серед моніторингів навколишнього природного 

середовища належить моніторинг земель, що є системою спостережень за 

станом земельного фонду для своєчасного виявлення змін, їх оцінювання, 

прогнозування, попередження й усунення наслідків негативних процесів [1]. 

Об’єктом дослідження земель є весь земельний фонд незалежно від форм 

власності.  

Зміст моніторингу земель складають спостереження, дослідження, 

обстеження, знімання, що характеризують наступні процеси: 

1) зміна меж і площ: адміністративно-територіальних утворень; 

землекористувань та землеволодінь; угідь, полів, ділянок;  

2) зміна стану ґрунтів: розвиток водної ерозії; деградація ґрунтів на 

пасовищах; підтоплення; заболочування, перезволоження; засолення; 

заростання, закущенність ріллі; зміна стану меліорованих земель;  

3) зміна стану геоморфологічного середовища, рельєфу, мережі, гідрографії: 

зміна рельєфу, викликаного рухомими пісками, селевими потоками, 

землетрусом, русловими процесами; зміна берегової лінії морів, озер, 

водосховищ лиманів тощо; затоплення і осушення суміжних з акваторією 

земель; зміни, викликані порушенням земель (кар’єри, відвали, терикони, 

вироблені торф’яники тощо);  

4) зміна стану рослинності: фітопатологічні вогнища; розповсюдження 

рослинності, що містить наркотики (природної та нелегальних посівів); стан 

лісових площ (фітопатологія, гар, вирубки тощо);  

5) зміна стану земель, схильних до негативної дії виробництв: меліоративні 

системи; гноєсховища, звалища, склади добрив, стоянки автотранспорту, 
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скотомогильники, місця поховання радіоактивних відходів та хімічних 

речовин.  

За результатами моніторингу земель складаються оперативні доповіді, 

звіти, наукові прогнози, бази даних, тематичні карти тощо.  

При моніторингу земель застосовуються чотири групи спостережень: 

базові (початкові, такі, що фіксують стан об’єктів на початок моніторингу), 

періодичні (через один рік та більш), оперативні, ретроспективні (історичний 

аналіз попередніх спостережень).  

Моніторинг земель забезпечується проведенням різних знімань, 

досліджень, обстежень (топографічних, ґрунтових, геоботанічних, 

агротехнічних, меліоративних, лісовпорядних тощо), спостережень 

(лавинних, абразійних, селевих, гляціологічних, радіологічних тощо). 

Повне уявлення про стан навколишнього природного середовища не 

може дати моніторинг окремих природних середовищ (атмосфери, ґрунту, 

геологічного середовища, природних вод, тощо). Разом з покомпонентним 

стеженням необхідний моніторинг цілісних природних утворень або цілісних 

природно-техногенних комплексів – геосистем та екосистем, до яких серед 

інших належать водосховища та прибережні території, як зони взаємодії двох 

сфер суходолу й води.  

Регулярне стеження за станом цих об’єктів з метою оцінювання та 

прогнозування їх зміни під впливом антропогенної діяльності називають 

морфометричним або ландшафтно-екологічним моніторингом.  

Доцільно розрізняти наступні види ландшафтно-екологічного 

моніторингу: моніторинг природно-заповідних ландшафтів; моніторинг 

лісогосподарських ландшафтів; моніторинг агроландшафтів; моніторинг 

морфометричних природних комплексів або прибережних територій; 

моніторинг селітебних і рекреаційних ландшафтів.  

Ландшафтно-екологічні моніторинги здійснюється із застосуванням 

різних методів, зокрема: дистанційного зондування, наземних знімань і 
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спостережень, використанням фондових даних та статистичних методів 

оброблення.  

В останнє десятиліття досить широко вживається термін 

геоінформаційний моніторинг, який згідно з узагальненою класифікацією 

систем моніторингу (рис. 1) пропонується віднести до типологічної групи “За 

технологіями та методами”.  

 

За словами Б. Тріветта [4], колишнього президента Комітету з 

дистанційних методів Міжнародної асоціації гідрологічних наук, гідрологи 

уже майже 40 років тому зрозуміли: для планування або проектування на 

будь-якій території необхідно знати, що знаходиться під землею, на ній та 

над нею, і цю інформацію необхідно використовувати сумісно в єдиній 

системі координатно-часової прив’язки. Практична реалізація такого підходу 

стала можливою в останні роки тільки на основі геоінформаційної технології.  

Застосування ГІС дозволяє вирішити одну з основних проблем 

гідрології: переходу від інформації в точках до просторово узагальненої 

інформації.  

Про інтенсивне впровадження ГІС у вирішення гідрологічних та 

моніторингових проблем свідчать міжнародні конференції та симпозіуми, 

присвячені застосуванню ГІС у гідрології та управлінні водними ресурсами, 

які проходили в Австрії в 1993 та 1996 рр., у Марокко в 1997 р. та в США у 

За територіальним охопленням: 

локальний, регіональний, 

За місцем знаходження станції 

спостереження: 

Космічний, авіаційний, наземний 

За середовищем та об’єктами 

спостереження: 

атмосферного повітря, земельних 

ресурсів, водних ресурсів, лісів, 

міських територій та інше 

За технологіями та методами: 

геодезичний, статистичний, 

картографічний, геоінформаційний, 

інші 

Рис. 1 – Узагальнена класифікація систем моніторингу об’єктів 

природного середовища 

За призначенням системи 

спостереження: 

стандартний, спеціальний, фоновий 
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1999 р., а їх кількість, як і кількість ГІС – проектів гідрологічного 

спрямування, постійно зростає.  

Перспективи застосування ГІС у гідрології залежно від мінливості 

досліджуваних характеристик у часі, тобто їх динаміки, проаналізовано 

Г. Шульцом [3]. Він довів, що процеси за відсутності динаміки або низької та 

середньої динаміки (річної та сезонної мінливості) можна ефективно 

моделювати в ГІС для вирішення різних задач.  

Вивчення неточкових навантажень, особливо від 

сільськогосподарських впливів, проводиться у багатьох країнах, і наразі з 

достатньою надійністю можна оцінювати, наприклад, кількісні та сезонні 

коливання загального фосфорного та азотного навантаження від 

культивованих площ. Досить схожа ситуація спостерігається і в лісовому 

господарстві. Незважаючи на те, що зв’язок між інтенсивністю 

сільськогосподарського використання земель та стоком біогенних речовин не 

викликає сумніву, можливість створення універсальної моделі цього явища 

для її практичного застосування, як зазначається у праці [3], поки що 

залишається проблематичною.  

Навантаження, викликані міськими та приміськими поверхневими 

стоками, залишаються ще маловивченими.  

Загалом можна констатувати, що функції сучасних інструментальних 

ГІС ще недостатні для моделювання складних процесів формування 

водостоків, оскільки останні описуються диференціальними рівняннями 

накопичення маси, розсіювання і трансформації окремих складових 

формування стоку, руху води або транспортування наносів. Для вирішення 

цих завдань необхідно удосконалити як просторові моделі явищ, так і числові 

методи розв’язання диференціальних рівнянь на основі методів скінченних 

елементів або скінченних різниць, реалізувавши їх у вигляді спеціального 

програмного забезпечення, інтегрованого з моделями геопросторових даних 

інструментальних ГІС. 

Сьогодні особливо ефективне застосування геоінформаційних 
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технологій для моніторингу стану, для уточнення морфометричних 

характеристик водних об’єктів, розроблення нових моделей взаємного 

впливу в ланці “узбережжя – водосховище” та моніторингу дотримання 

обмежень й особливих умов землекористування на прибережних та 

водоохоронних територіях. 

Загальною рисою більшості публікацій, присвячених застосування ГІС 

для моніторингу водосховищ та прибережних територій, можна назвати 

перенесення на нову технологію підходу традиційного картографічного 

моделювання, основними парадигмами якого є розподіл об’єктів за шарами 

цифрової карти, побудова низки тематичних електронних карт, що 

відображають просторову взаємодію об’єктів та явищ і подання їх для 

аналізу експертам. За такого підходу географічні знання про взаємодію 

об’єктів та явищ не формалізуються й не передаються експертній ГІС, а весь 

алгоритм геоінформаційного аналізу реалізується в інтерактивному режимі, 

завдяки знанням фахівця-аналітика (географа, еколога, гідролога тощо).  

Отже, в умовах дефіциту наземних спостережень, які мають сталу 

тенденцію до скорочення в умовах браку коштів, особливу роль в одержанні 

нових даних відіграють методи дистанційного зондування, використання 

польових і картографічних матеріалів минулих років та сучасних 

геоінформаційних систем як середовища й новітньої технології просторово-

часового інтегрування й спільного використання даних з різних джерел.  
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Шиш Р. Г., асистент 

Кременчуцький національний  університет імені Михайла 

Остроградського 

 

Із стрімким зростанням споживання все більш актуальною стає 

проблема екологічно безпечного розміщення відходів, що утворюються. 

Практика розміщення відходів на спеціалізованих полігонах має багаторічну 

історію. Всі розвинені країни вивозять значну кількість відходів, що 

утворюються, на полігони. Сучасний моніторинг за зростанням кордонів цих 

полігонів дуже важливий для прогнозування екологічного навантаження на 

довкілля навколо них. Це питання досить гостро стає в місті Кременчуці, де 

полігон побутових відходів вже вичерпав свій ресурс на 80 % [1].  
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Рисунок 1 – Полігон побутових відходів міста Кременчука 

 

Полігон побутових відходів міста Кременчука досить складний 

режимний об’єкт. Враховуючи історичний розвиток міста, а саме його 

потужність, як промислового «гіганта» полігон побутових відходів приймало 

і приймає сміття не тільки від населення, а в більшій мірі відходи 

промисловості [1]. Відомо [2] способи тимчасового зберігання відходів і 

розміри санітарно-захисних зон від місця зберігання відходів до сельбищної 

території визначаються видом, агрегатним станом і класом небезпеки 

відходів. Офіційно в Кременчуці вважається полігон побутових відходів, де 

складуються відходи не нижче ІІІ класу небезпеки. Але, враховуючи 

історичні факти завезення рідких відходів підприємств міста на карти-

накопичувачі рідких промислових відходів на цьому ж сміттєвому звалищі, 

можна стверджувати про необхідність врахування відходів ІІ та навіть І 

класів небезпеки при розрахунку санітарно захисної зони (СЗЗ). 

Підтвердження цьому є фіксація важких металів у воді впродовж десятиліть з 

колодязів жителів приватного сектора поблизу Деївської гори, де 

розташований полігон [1]. 

Враховуючи складний ландшафт території розташування полігону 

досить складно моделювати прилеглу територію на основі існуючих 

картографічних матеріалів. Складність проведення моделювання полягає ще 
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в тому, що інформація знаходиться в різних документах таких, як схема 

генерального плану, генеральний план, проект детального планування 

населеного пункту або його частини, проект меж, план червоних ліній, 

проекти зонування, забудови, розподілу території та ін. [3]. Також необхідно 

проводити оцінку впливів відходів, які впливають на навколишнє 

середовище – перш за все фіксувати забруднення ґрунтового і рослинного 

покриву. Також враховувати ділянки складування відходів за межами 

полігонів, в  виїмках і кар'єрах, і навіть в лісосмугах біля облаштованого 

полігону. Аналізуючи місце звалища в системі вододіл – схил – яр (або 

річкова долина), можна прогнозувати, куди поступатимуть поверхневі води, 

які інфільтруються крізь сміття, насичуються токсичними з'єднаннями і 

мікробами. Розташування звалища на схилах ерозійних форм, в долинах 

неприпустимо, особливо необладнаних, як звалище на Деївській горі в місті 

Кременчуці (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Околиці полігону звалища Кременчука 

Складніше виявити забруднення підземних вод фільтратом. Для цього 

необхідно залучати результати дешифрування знімків з зіставлянням з 

картами рівня ґрунтових вод, іншими гідрогеологічними даними. Проведення 

таких досліджень, зокрема з допомогою ГІС, дозволяє одержати дуже цінні 

дані. 
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Це важливий процес моніторингу просування забруднень до міста 

Кременчука, адже за словами головного спеціаліста еколога Геннадія 

Демьохіна, процес інфільтрації небезпечних речовин (тих, що залишилися у 

землі) не зупинено. Отруйна пляма і далі насувається на місто зі швидкістю 

0,001 метра на добу. А на окремих піщаних ділянках швидкість руху 

підземних вод сягає і 10 метрів [4].  

Таким чином при розрахунку СЗЗ необхідно більш детально 

враховувати всі фактори формування екологічної загрози навколишньому 

середовищу та населенню, яке проживає поблизу полігону.  
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