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Анотація. Проаналізовано класифікацію сучасних кадастрів та встановлено загальні вимоги до 

створення автоматизованих кадастрових систем (АКС). На основі порівняння існуючих АКС ви-

значено типові підходи до їх створення та місце системи "ГІС-Ліспроект" як прототипу ГІС-

складової автоматизованої кадастрової системи. 
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Аннотация. Проанализирована классификация современных кадастров и установлены общие 

требования к созданию автоматизированных кадастровых систем (АКС). На основе сравнения 

существующих АКС определены типовые подходы к их созданию и место системы "ГИС-

Леспроект" как прототипа ГИС-составляющей автоматизированной кадастровой системы. 

Ключевые слова: типы кадастров, автоматизированные кадастровые системы, геоинформаци-

онные системы. 

 

Abstract. The classification of the contemporary cadastres was analysed and the general requirements for 

implementation of the automated cadastre systems (ACS) were set up. By comparing the existing auto-

mated cadastre systems we have formulated standard approaches to their creation as well as identified the 

place of our system “GIS-Lisproekt” as a prototype GIS component of automated cadastral system. 

Keywords: cadastre types, automated cadastral systems, geoinformation systems. 

 

1. Вступ 

За визначенням, кадастр – це упорядкована геоінформаційна система про правове, природ-

не, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в 

системі відповідного рівня управління [1]. 

Кадастри є різновидом інформаційних систем, які повинні використовуватися у 

процесі здійснення державного управління. Кадастровому обліку може підлягати інформа-

ція про стан різних об'єктів, що приводить до різноманітності сучасних кадастрів: природ-

них ресурсів (земельний, водний, лісовий, рослинний, тваринний та ін.), містобудівний 

кадастр, кадастр нерухомості, екологічні кадастри (кадастри відходів, кадастри небезпеч-

них відходів, кадастр лавин, кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів 

та ін.) [2]. 

Мета статті полягає у виявленні загальних підходів до створення та визначення ос-

новних складових АКС. 

 

2. Класифікація кадастрів 

Усі види існуючих кадастрів можна класифікувати за трьома основними ознаками: за при-

значенням (податкові, правові та багатоцільові), структурою та за територіально-правовою 

приналежністю [3]. 

 

2.1. За призначенням 

Податковий чи інакше фіскальний кадастр створюється, насамперед, для характеристики 

нерухомого майна з метою визначення порядку і розмірів оподаткування. Типовими прик-

ладами фіскального кадастру є державний земельний кадастр та державний кадастр об'єк-

тів нерухомості. 
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Правовий чи юридичний кадастр – це кадастр, створюваний в основному для реєст-

рації та захисту прав володіння власністю.  

Багатоцільовий кадастр – це кадастр, призначений для вирішення широкого спектра 

правових, економічних, екологічних, містобудівних, управлінських та інших завдань. До 

цієї категорії належать найбільш складні кадастри, наприклад, територіальний кадастр. 

Причому, характерною особливістю багатоцільового кадастру є те, що він містить відомо-

сті про об'єкти різного виду: про природні ресурси, інфраструктуру території,  соціально-

економічні явища і події, фізико-географічні особливості території і т.д. 

 

2.2. За структурою 

За структурою всі кадастри діляться на одновидові та багатовидові.  

Одновидові кадастри – це інформаційні системи, що містять відомості про об'єкти 

одного виду, наприклад, кадастр об'єктів водопостачання.  

Багатовидові кадастри містять відомості про об'єкти різних видів, але однієї струк-

тури. Наприклад, багатовидовий кадастр інженерних комунікацій містить відомості про 

мережі водопостачання, теплопостачання, каналізації, енергопостачання та інші мережі, 

але всі ці мережі об'єднані загальним поняттям – інженерні комунікації. 

 

2.3. За територіально-правовою приналежністю 

За територіально-правовою приналежністю кадастри діляться на державні, регіональні, 

муніципальні, галузеві та кадастри юридичних осіб. 

Державні види кадастрів (нерухомості, лісовий, водний і т.п.) розробляються і фор-

муються на базі загальнообов'язкових нормативно-правових документів. 

Регіональні та муніципальні кадастри розробляються і формуються відповідно для 

окремих регіонів і муніципалітетів. Регіональні кадастри розробляються для окремих регі-

онів держави, наприклад, областей.  

Як муніципалітети відповідно до чинного законодавства виступають муніципальні 

утворення.  

Галузеві кадастри розробляються і формуються за галузевими нормами і правила-

ми. 

Нарешті, кадастр юридичної особи – це кадастр, який формується для конкретних 

структур, що мають статус юридичної особи. Тобто організацій, установ, підприємств і т.п. 

Кадастр юридичної особи може існувати у вигляді самостійної інформаційної системи, а 

може входити в систему більш високого порядку, наприклад, у галузевий кадастр. 

Сучасний рівень комп'ютеризації передбачає безумовну розробку автоматизованих 

кадастрових систем (АКС), а розвиток геоінформаційних технологій – створення геоінфо-

рмаційних систем (ГІС) як складових АКС. 

 

3. Загальні вимоги до створення автоматизованих кадастрових систем 

Не зважаючи на істотні відмінності різних типів кадастрових систем, можна виділити  ос-

новні задачі, які повинна вирішувати будь-яка кадастрова система: 

– забезпечувати отримання достовірної семантичної та географічної інформації про 

об'єкти; 

– формувати різного роду кадастрову документацію; 

– надавати інформацію для вирішення різного роду кадастрових завдань. 

Автоматизовані кадастрові системи повинні включати всі інформаційні перетво-

рення, гарантувати повноту і достовірність кадастрової інформації. Тому програмні та тех-

нічні засоби системи повинні забезпечувати отримання геометричних і семантичних даних 

про об'єкти геодезичними і фотограмметричними методами, дигіталізацією та ін., їх обро-
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бку, а також формування їх цифрових моделей; контроль повноти та достовірності інфор-

мації; редагування графічної та семантичної кадастрової інформації. 

АКС повинні забезпечувати накопичення та довготривале зберігання кадастрової 

інформації про кадастрові облікові одиниці; пошук і видачу кадастрової інформації за за-

питами користувачів, як за ключовими атрибутами, так і візуальний пошук об'єкта за фра-

гментом його відображення на екрані ПК; обмін інформацією з іншими інформаційними 

системами. 

У залежності від типу АКС повинні передбачати можливість: 

– моделювання кадастрової інформації (просторове моделювання геометричних па-

раметрів об'єктів кадастру), статистичну обробку семантичних кадастрових даних, видачу 

картографічного відображення об'єктів і статистичних даних у вигляді і формах, визначе-

них запитами користувачів; 

– об'єднання, генералізацію та узагальнення геометричних параметрів об'єктів када-

стру, їх редагування для вирішення таких прикладних задач, як просторове і імітаційне 

моделювання кадастрової інформації, аналітичні розрахунки з використанням математич-

них моделей, отримання статистичної інформації на задану територію, клас об'єктів, када-

строву облікову одиницю або їх сукупність. 

 

4. Визначення типових підходів та рішень у створенні ГІС-складових АКС 

Автоматизовані кадастрові системи повинні забезпечувати автоматизацію виконання таких 

основних операцій створення та ведення кадастру: 

1) введення та реєстрацію кадастрової інформації; 

2) первинну обробку, вхідний контроль та систематизацію даних, отриманих від 

суб’єктів (постачальників даних)  кадастру , та їх введення у базу геоданих; 

3) введення, редагування та підтримку бази геопросторових даних об’єктів  кадаст-

ру; 

4) інформаційний обмін з іншими кадастровими та інформаційними системами; 

5) захист інформації від несанкціонованого доступу; 

6) формування кадастрових документів та їх видачу за запитами користувачів; 

7) створення та ведення бази метаданих; 

8) складання аналітичних звітів, формування та виведення вихідних документів; 

9) забезпечення прямого санкціонованого доступу до кадастрової системи окремих 

користувачів; 

10) адміністрування і забезпечення роботи системи. 

На даний час створена і функціонує значна кількість АКС різних типів. Деякі з них: 

муніципальна геоінформаційна система «Земля та нерухомість» [4] (КБ «Панорама», Росія, 

представництво ТОВ "Центр системних інтеграцій" в Українї, Білорусі, Казахстані) на 

платформі ГІС «Панорама» (Росія); система міського кадастру «Кадастр-М» (ЕСОММ Со, 

Україна) [5] на платформі продуктів фірмі ESRI (США); муніципальна ГІС «ІнГЕО» (Ро-

сія) [6, 7] на платформі «ІнГЕО» та ін. Дані АКС розроблялися для різних типів систем та 

на різних платформах, тому для їх порівняння доцільно використати способи вирішення 

основних задач, визначених в п.2, та функціональні можливості систем. Слід відмітити, що 

існують автоматизовані геоінформаційні системи, які у чистому вигляді не належать до 

кадастрових систем, але за структурою та можливостями можуть приймати участь у рівно-

цінному порівнянні. Наприклад, система, яка використовується ВО «Укрдержліспроект» 

[8] для планово-картографічного супроводу лісовпорядкування.  

На рис. 1 представлена схема існуючих та запланованих функціональних модулів 

даної системи. ГІС-складова системи – «ГІС-Ліспроект» (розробник – ІПММС НАНУ на 

платформі продуктів фірмі ESRI (США)) [9–11] забезпечує автоматизацію виконання  опе-

рацій: 3, 5, 6, 9, 10 та часткове виконання 2 та 8. 
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У табл. 1 для порівняння наведено функціональні можливості декількох сучасних 

автоматизованих систем. 

 

Таблиця 1. Функціональні можливості сучасних автоматизованих систем 

Автоматизо-

вана 

система 

Збір та обробка 

даних 

Зберігання та 

видача кадастрової 

інформації 

Моделювання 

та видача  

кадастрової 

інформації 

Можливості 

публічного 

доступу до  

інформації 

«Кадастр-М» Обробка результа-

тів лідарної зйомки, 

використання іс-

нуючої топооснови 

Зберігання: 

для сховища даних 

підтримуються 

СУБД Oracle, DB 

2, MS SQL 

Informix, 

PostgreSQL; 

Виконання 

містобудівних 

розрахунків з 

урахуванням 

існуючих 

умов та об-

межень 

Планується 

створення мі-

ського місто-

будівного гео-

порталу 

Рис. 1. Схема функціональних модулів автоматизованої системи ВО «Укрдержліспроект» 

Збір та обробка  

даних 

Аерофотозйомка міс-

цевості та обробка 

знімків на фотограм-

метричній станції 

----------------------------

Проведення польових 

досліджень територій 

Зберігання та  

видача інформації 

Можливості публічного 

доступу до інформації 

Планується 

створення 

геопорталу 

– бібліотека умо-

вних знаків; 

– макети карт-

матеріалів; … 

“ГІС-

ЛІСПРОЕКТ ” 

ArcGis (ArcMap) 

------------------- 

 

“ГІС-

ЛІСПРОЕКТ” 

ArcGis Server 

Картографічна 

БД 
 

 

Ms SQL Server 

------------------- 

 Таксаційна БД 
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Продовж. табл. 1 

  видача кадастро-

вої інформації 

установам, органі-

заціям, підприємс-

твам та приватним 

особам 

  

«Земля та 

нерухомість» 

Обробка: польових 

вимірювань; даних 

GPS апаратури; 

матеріалів аерофо-

тозйомки і даних 

ДЗЗ 

Зберігання (клі-

єнт/сервер): 

СУБД Microsoft 

SQL; 

пошук за 

кадастровим номе-

ром, місцем роз-

ташування на карті  

суб'єкта права,  

типу права на ді-

лянку, за метою 

використання,  

поштовою адре-

сою, датою реєст-

рації 

та ін. 

Моніторинг 

об'єктів неру-

хомості та  

аналіз резуль-

татів моніто-

рингу 

В описі систе-

ми інформація 

не надається 

«ІнГЕО» Використання да-

них земельного 

кадастру, введення 

об'єктів з екрана 

дисплея по растро-

вій підложці, 

редагування елект-

ронних карт та ін. 

Зберігання (клі-

єнт/сервер): 

оптимізована ро-

бота з SQL-

серверами 

InterBase, SQL 

Server; 

пошук у семантич-

ній БД за логічною 

умовою та у карто-

графічній БД за 

місцем розташу-

вання шляхом ви-

бору курсором на 

карті  

Формування і 

виведення 

документів за 

результатами 

розрахунків; 

формування і 

виведення 

картосхем та 

ін. 

Web-публіка-

ція карт з бази 

даних «Ін-

ГЕО» та мож-

ливість розго-

рнути геопор-

тал в Інтернеті 

Система ВО 

«Укрдержліс-

проект» 

Обробка польових 

вимірювань, 

матеріалів аерофо-

тозйомки 

Зберігання (клі-

єнт/сервер): 

СУБД Microsoft 

SQL Server; 

пошук за кодами 

області, лісгоспу, 

лісництва, кварта-

лу, виділу та ін. 

Функції мо-

делювання 

відсутні. 

Формування 

різнопланових 

тематичних 

карт-

матеріалів 

Планується 

створення  

геопорталу 

Як видно з даних табл. 1, всі автоматизовані системи, які приймають участь у порі-

внянні, мають у наявності модулі збору і обробки даних та зберігання і видачі інформації. 

Зрозуміло, що система ВО «Укрдержліспроект» не забезпечує такі можливості спеціалізо-

ваних кадастрових систем, як формування повноцінного пакета кадастрових документів, 
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виконання містобудівних розрахунків, моніторинг об'єктів нерухомості та аналіз результа-

тів моніторингу. Перераховані функціональні можливості цілком природно відсутні в да-

ній системі у зв’язку з її націленістю на вирішення задач лісовпорядкування. Натомість, у  

системі ВО «Укрдержліспроект» з використанням підсистеми «ГІС-Ліспроект» реалізова-

но можливість формування основних видів тематичних карт-матеріалів саме для супрово-

ду лісовпорядкування. Це такі документи, як: 

– планшети; 

– плани лісництв за видами: чорно-білі, за типами лісу, лісогосподарських заходів, 

лісонасаджень, ґрунтів і підстилаючих порід, за видами лікарських рослин та технічної 

сировини; 

– карти-схеми лісгоспів за видами: чорно-білі, за панівними породами, проведеними 

протипожежними заходами, підкатегоріями і категоріями лісів, радіоактивним забруднен-

ням; 

– карти-схемки лісгоспів до проекту за видами: поділ території на лісництва, на 

майстерні дільниці і обходи, зони радіоактивного забруднення, за місцевими органами 

влади, поділ лісів за категоріями, підкатегоріями, розрядами такс, проведеними протипо-

жежними заходами; 

– карти-схеми областей за панівними породами та проведеними протипожежними 

заходами. Також  для забезпечення публічного доступу до інформаційних ресурсів у сис-

темі планується створення геопорталу. 

 

5. Висновки 

Проаналізувавши загальні вимоги до створення АКС та функціональні можливості існую-

чих автоматизованих систем, можна зробити висновок, що всі системи містять модулі збо-

ру, обробки, зберігання та формування кадастрової інформації з використанням сучасних 

можливостей геоінформаційних технологій. 

Не зважаючи на те, що системи, які розглядаються у статті, базуються на платфор-

мах різних повнофункціональних геоінформаційних систем, всі вони задовольняють вимо-

гам до формування автоматизованих кадастрових систем та реалізують набір основних 

функцій. 

Крім того, навіть некадастрова автоматизована система ВО «Укрдержліспроект», 

яка створювалась та використовується для задач проведення лісовпорядкування (на всій 

території України за єдиним планом), може розглядатись як прототип кадастрових систем, 

а її підсистема «ГІС-Ліспроект» – як прототип ГІС-складової таких систем. 
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