
 
 

 

 

 
 



 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування показника Характеристика дисципліни 

Найменування дисципліни Кадастр природних ресурсів 

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» 

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» 

Освітня програма Геодезія та землеустрій 

Рівень вищої освіти Магістр 

Статус дисципліни Нормативна  

Курс навчання 5 

Навчальний рік 2019-2020 

 

Номер(и) семестрів (триместрів): 

 

Денна форма Заочна форма 

10  

Загальна кількість кредитів ЄКТС/годин 5 кредитів / 150 годин  

Структура дисципліни: 

– лекції 

– семінарські заняття (практичні, 

лабораторні, півгрупові) 

– годин самостійної роботи студентів 

Денна форма Заочна форма 

18 

36 

 

96 

 

Відсоток аудиторного навантаження 36%  

Мова викладання українська 

Форма проміжного контролю (якщо є) КР-1, КР-2 

Форма підсумкового контролю залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Кадастр природних 

ресурсів” є ознайомлення студентів зі значенням природних ресурсів у житті 

людини, структурою природно-ресурсного потенціалу України, вивчення 

складових частин кадастрів природних ресурсів держави та методів їх обліку 

і оцінки з метою отримання достовірних і необхідних даних про їх правовий 

природний та господарський стан для організації раціонального 

використання та охорони, ознайомлення з основними законодавчими та 

нормативними документами, що регламентують функціонування кадастрів 

природних ресурсів.  

Завданнями вивчення дисципліни «Кадастр природних ресурсів»  є:  

− вивчення структури природно-ресурсного потенціалу України; 

− вивчення сучасного стану кадастрів природних ресурсів та їх ролі у 

організації раціонального використання природно-ресурсного потенціал; 

− вивчення складових частин кадастрів природних ресурсів та завдань, які 

вони виконують; 

− ознайомлення з просторовими закономірностями розміщення природних 

ресурсів України, їхніми кількісними та якісними характеристиками;  

− ознайомлення з методами складання і ведення кадастрів природних 

ресурсів; 

− вивчення нормативно-правових засад використання природно-ресурсного 

потенціалу України; 

Передумовами вивчення дисципліни «Кадастр природних ресурсів» є 

міждисциплінарні зв'язки щодо знань, отриманих з попередньо вивчених 

дисциплін, а саме: «Основи управління земельними ресурсами», «Земельний 

кадастр», «Моніторинг земель» та ін. 

Очікувані результати навчання: здатність фахівців використовувати 

набуті загально-теоретичні і практичні основи ведення кадастру природних 

ресурсів у своїй подальшій виробничій діяльності; здатність прогнозувати 

еколого-економічні наслідки деградації природних ресурсів з метою 

запобігання або усунення дії негативних процесів. 

В результаті вивчення дисципліни студент  

має знати: 

− структуру природно-ресурсного потенціалу України; 

− нормативно-правове і організаційне забезпечення кадастрів природних 

− ресурсів; 

− місце земельного кадастру у складі кадастру природних ресурсів; 

− складові частини державного земельного кадастру та завдання, які вони 

виконують; 

− організаційну структуру, рівні та функції центрів державного земельного 

кадастру; 

− зміст і призначення водного кадастру; 

− зміст і призначення лісового кадастру; 

− зміст і призначення кадастру природно-рослинних ресурсів; 



 
 

− зміст і призначення кадастру ресурсів мисливської фауни; 

− зміст і призначення мінерально-сировинних ресурсів; 

− зміст і призначення різних видів галузевих кадастрів.  

має вміти: 

− визначати основні категорії природних ресурсів; 

− визначати територіальні закономірності природних ресурсів на планово- 

− картографічній основі; 

− користуватися звітними та статистичними матеріалами управління 

− земельних ресурсів; 

− виділяти розташування обмежень щодо використання земельних ділянок; 

− визначати кадастровий номер земельної ділянки; 

− читати кадастровий план земельної ділянки; 

− виділяти та аналізувати основні характеристики водного, лісового та інших 

видів кадастрів; 

− самостійно працювати з нормативно-правовими актами для вирішення 

поставлених задач. 

 

Програмні компетенції  
 

- фахові компетентності: 

1) Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, 

чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів в професійній діяльності; 

2) Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні 

аспекти, що впливають на формування технічних і землевпорядних 

рішень; 

3) Уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі 

зумовлені проблемами збалансованого розвитку та впливу на навколишнє 

середовище 
 

- програмні результати навчання: 

1) Знати теоретичні і практичні положення геодезії, вищої та інженерної 

геодезії, топографічного і тематичного картографування, складання та 

оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, 

землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного кадастру. Вміти 

застосовувати знання на практиці; 

2) Використовувати методи і технології землевпорядного проектування, 

територіального та господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення 

державного земельного кадастру, критично оцінювати отримані 

результати та захищати прийняті рішення; 

3) Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової 

документації із застосуванням теоретичних знань та методів управління 

земельними ресурсами 

 



 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Денна форма  
№  

Теми 

 

Лекції 

Практичні 

(семінарські, 

лабораторні, 

півгрупові) 

 

Самостій

на робота 

 

Загальний 

обсяг 

Змістовний модуль 1.  

Теоретичні засади функціонування кадастрів природних ресурсів 

1 Тема 1. Науково-теоретичні 

основи кадастру природних 

ресурсів 

2 2 5 9 

2 Тема 2. Природні ресурси 

України як об’єкт кадастру 
- 2 5 7 

Разом за змістовим модулем 1 2 4 10 16 

Змістовний модуль 2.  

Науково-теоретичні основи Державного водного кадастру 

3 Тема 3. Державний водний 

кадастр: структура, історія 

становлення 

- 2 5 7 

4 Тема 4. Державний водний 

кадастр: підземні води 

2 2 5 9 

5 Тема 5. Державний водний 

кадастр: поверхневі води 

2 2 5 9 

6 Тема 6. Державний водний 

кадастр: використання водних 

ресурсів 

- 2 5 7 

Разом за змістовим модулем 2 4 8 20 32 

Змістовний модуль 3. 

Науково-теоретичні основи Державного земельного кадастру 

7 Тема 7. Загальні положення 

про Державний земельний 

кадастр 

- 2 6 8 

8 Тема 8. Характеристика 

державного земельного 

кадастру 

2 2 6 10 

9 Тема 9. Інформаційне 

забезпечення земельно-

кадастрових даних 

2 2 6 10 

Разом за змістовим модулем 3 4 6 18 28 

Змістовний модуль 4. 

Науково-теоретичні основи Державного кадастру лісових ресурсів 

10 Тема 10. Поняття про 

Державний кадастр лісових 

ресурсів, його мета та 

призначення 

2 2 6 10 

11 Тема 11. Методичні основи 

кадастрової оцінки лісових 

ресурсів 

- 2 6  8 

12 Тема 12. Кадастр як основа 

лісовпорядкування та 

- 2 6 8 



 
 

використання лісових ресурсів 

Разом за змістовим модулем 4 2 6 18 26 

Змістовний модуль 5. 

Інші Державні кадастри 

13 Тема 13. Державний кадастр 

природних лікувальних 

ресурсів 

- 2 5 7 

14 Тема 14. Державний кадастр 

територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

2 2 5 9 

15 Тема 15. Державний кадастр 

природно-рослинних ресурсів 

- 2 5 7 

16 Тема 16. Державний кадастр 

ресурсів тваринного світу 

- 2 5 7 

17 Тема 17. Державний кадастр 

мінерально-сировинних 

ресурсів 

2 2 5 9 

18 Тема 18. Державний кадастр 

вторинних ресурсів 

2 2 5 9 

Разом за змістовим модулем 4 6 12 30 48 

Всього за курсом 18 36 96 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Зміст навчальної дисципліни 

4.1. План лекцій 

№ Тема заняття / план 

Змістовний модуль 1. 

Теоретичні засади Кадастру природних ресурсів 

1 Тема 1. Науково-практичні основи кадастру природних ресурсів 

1. Поняття кадастру природних ресурсів 

2. Історичні витоки формування кадастру 

3. Класифікація державних кадастрів природних ресурсів. 

4. Основні принципи ведення Кадастрів природних ресурсів 

5. Нормативно-правове забезпечення ведення кадастрів природних ресурсів. 

Змістовний модуль 2. 

Науково-теоретичні основи Державного водного кадастру 

2 Тема 4. Державний водний кадастр: підземні води 

1. Облік підземних вод і ведення кадастру. 

2. Особливості формування ДВК за розділом "Підземні води". 

3. Функції Державного Комітету України з питань геології та використання надр. 

4. Моніторинг підземних вод для потреб ведення ДВК. 

5. Автоматизована інформаційна система ДВК "Підземні води". 

6. Порядок використання кадастрової інформації 

3 Тема 5. Державний водний кадастр: поверхневі води 

1. Загальні положення. 

2. Облік поверхневих вод. 

3. Порядок ведення кадастру. 

4. Зміст видань державного водного кадастру. 

5. Автоматизована інформаційна система ДВК "Поверхневі води". 

Змістовний модуль 3. 

Моніторинг компонентної складової земельних ресурсів 

4 Тема 8. Характеристика державного земельного кадастру 

1. Зміст і призначення державного земельного кадастру 

2. Система Державного земельного кадастру. 

3. Види Державного земельного кадастру 

4. Принципи Державного земельного кадастру. 

5. Методологічні основи державного земельного кадастру. 

6. Порядок ведення і сучасний стан державного земельного кадастру 
5 Тема 9. Інформаційне забезпечення земельно-кадастрових даних 

1. Земельно-кадастрові дані, методи їх одержання, аналізу і систематизації 

2. Зйомки та обстеження території в земельному кадастрі, їх зміст і порядок 

ведення 

3. Статистичні методи одержання, обробки й аналізу даних земельного кадастру 

3.1. Основні форми, види та способи статистичного спостереження. 

3.2. Зведення і групування даних земельного кадастру 

3.3. Абсолютні, відносні та середні величини 

3.4. Ряди динаміки 

3.5. Індекси 

3.6. Статистичні методи аналізу даних земельного кадастру 

4. Текстові і планово-картографічні матеріали державного земельного кадастру 

Змістовний модуль 4. 

Науково-теоретичні основи Державного кадастру лісових ресурсів 

6 Тема 10. Поняття про Державний кадастр лісових ресурсів, його мета та 

призначення 



 
 

1. Лісовий фонд України як об’єкт кадастру  

2. Порядок ведення Державного кадастру лісових ресурсів  

2.1. Інформаційна база Державного кадастру лісових ресурсів  

2.2. Документація Державного кадастру лісових ресурсів  

3. Складові частини Державного кадастру лісових ресурсів  

3.1. Облік якісного і кількісного стану лісового фонду України  

3.2. Поділ лісів на категорії і групи використання  

3.2.1. Основні принципи групування лісів  

3.2.2. Процедура поділу лісів на категорії ігрупи використання 

3.2.3. Умови віднесення лісів до певної категорії 

Змістовний модуль 5. 

Інші Державні кадастри 

7 Тема 14. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду 

1. Суть, призначення і зміст Державного кадастру територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

2. Природно-заповідний фонд України як об’єкт кадастру 

2.1. Склад і класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

2.2. Охороннізони територій та об’єктів природно-заповідного фонду  

3. Порядок створення і оголошення територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду  

4. Порядок ведення кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

5. Документація Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду 

6. Облік територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

7. Функціональне зонування природно-заповідних територій 

8. Особливості організаційно-правової охорони природно-заповідного фонду 

8 Тема 17. Державний кадастр мінерально-сировинних ресурсів 

1. Суть, завдання і призначення Державного кадастру мінерально-сировинних 

ресурсів 

2. Мінерально-сировинні ресурси України як об’єкт кадастру  

2.1. Паливно-енергетичні ресурси  

2.2. Рудні ресурси  

2.3. Нерудні ресурси 

3. Порядок ведення Державного кадастру мінерально-сировинних ресурсів 

3.1. Інформаційна база Державного кадастру мінерально-сировинних ресурсів  

3.2. Організаційно-методичне забезпечення кадастру мінерально-сировинних 

ресурсів  

3.3. Порядок ведення державного обліку мінерально-сировинних ресурсів  

3.4. Економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів 

9 Тема 18. Державний кадастр вторинних ресурсів 

1. Суть, завдання і призначення Державного кадастру вторинних ресурсів 

2. Нормативно-правове забезпечення кадастру вторинних ресурсів 

3. Відходи як об’єкт кадастру вторинних ресурсів 

3.1. Промислові відходи 

3.2. Побутові відходи  

3.3. Відходи сільськогосподарського виробництва  

3.4. Будівельні відходи 

3.5. Радіоактивні відходи  

4. Порядок ведення Державного кадастру вторинних відходів  

4.1. Інформаційна база Державного кадастру вторинних ресурсів 

4.2. Державний облік, паспортизація і реєстрація відходів  



 
 

4.3. Державна інвентаризація радіоактивних відходів  

4.3.1. Мета і зміст державної інвентаризації радіоактивних відходів 

4.3.2. Організація проведення державної інвентаризації радіоактивних 

відходів 

4.3.3. Форми обліку радіоактивних відходів 

5. Державне управління та контроль у сфері поводження з відходами  

6. Виробнича оцінка вторинних ресурсів  

6.1. Геолого-економічна оцінка відходів вторинних ресурсів 

6.2. Еколого-економічна оцінка негативного впливу відходів на навколишнє 

середовище 

6.3. Екологічна оцінка токсичності промислових відходів 

6.4. Екологічна оцінка технологій переробки сільськогосподарської сировини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2. План практичних занять 

№ Тема заняття / план 

Змістовний модуль 1. 

Теоретичні засади Кадастру природних ресурсів 

1 Тема 1. Науково-практичні основи кадастру природних ресурсів 

1. Як розвинені у нашій державі науково-теоретичні засади кадастру природних 

ресурсів? 

2. Що розуміють під кадастром природних ресурсів? 

3. Які історичні витоки формування кадастру? 

4. Як класифікують державні кадастри природних ресурсів? 

5. Які основні принципи ведення кадастрів природних ресурсів? 

6. Яке нормативно-правове забезпечення ведення кадастрів природних ресурсів? 

2 Тема 2. Природні ресурси України як об’єкт кадастру 

1. Яке значення природних ресурсів? 

2. Що розуміють під терміном «природно-ресурсний потенціал»? 

3. Яка загальна класифікація природних ресурсів? 

4. Проаналізуйте природно-ресурсний потенціал України. 

5. Функціональна класифікація природних ресурсів як основа регіональних 

кадастрів природних ресурсів  

6. В чому полягає еколого-економічний аспект природокористування? 

7. Чому природні ресурси України розглядають як об’єкт кадастру? 
Змістовний модуль 2. 

Науково-теоретичні основи Державного водного кадастру 

3 Тема 3. Державний водний кадастр: структура, історія становлення 
1. За якими принципами ведеться облік водних ресурсів України? 

2. Проаналізуйте поняття водного кадастру. 

3. Яка структура водного кадастру? 

4. Яким чином використовують дані водного кадастру? 

5. Яка історія становлення державного водного кадастру? 

6. Коли був прийнятий перший водний кадастр? 

7. Яку новизну несе другий водний кадастр? 

8. З якої необхідності введено третій водний кадастр? 

9. Яким чином обліковують підземні води? 
4 Тема 4. Державний водний кадастр: підземні води 

1. Які особливості ведення кадастрових даних за розділом "Підземні води"? 

2. Які повноваження Державного Комітету України з питань геології та 

використання надр? 

3. Як ведеться моніторинг підземних вод для потреб ведення ДВК? 

4. З якою метою ведеться Автоматизована інформаційна система ДВК "Підземні 

води"? 

5. Який порядок використання кадастрової інформації? 

6. Який порядок ведення кадастру за розділом "Підземні води"? 

5 Тема 5. Державний водний кадастр: поверхневі води 

1. Які особливості обліку поверхневих вод?  

2. З якою метою ведеться облік поверхневих вод? 

3. Який порядок ведення кадастру поверхневих вод? 

4. Який зміст видань державного водного кадастру? 

5. Яка архітектура автоматизованої інформаційної системи ДВК "Поверхневі 

води"? 

6 Тема 6. Державний водний кадастр: використання водних ресурсів 

1. Який склад даних кадастру у сфері використання водних ресурсів? 

2. Які особливості ведення кадастру водокористування? 



 
 

3. З якою метою складаються каталоги водокористування? 

4. Хто складає каталоги водокористування? 

5. Хто є замовником даних кадастру поверхневих та підземних водних ресурсів?  

Змістовний модуль 3. 

Моніторинг компонентної складової земельних ресурсів 

7 Тема 7. Загальні положення про Державний земельний кадастр 

1. Проалалізуйте відомості про Державний земельний кадастр. 

2. Як історично розвивалися земельно-кадастрові роботи на території України? 

3. Як розвивалися земельно-кадастрові роботи у капіталістичних країнах? 

4. Яке місце займає Державний земельний кадастр у складі кадастрів природних 

ресурсів? 

5. Яка роль земельного кадастру в регулюванні земельних відносин і реалізації 

земельної реформи в Україні? 

6. В чому полягає предмет, завдання і зміст земельного кадастру? 

7. Який зв’язок зв'язок Державного земельного кадастру з іншими дисциплінами? 

8 Тема 8. Характеристика державного земельного кадастру 

1. Яке призначення Державного земельного кадастру? 

2. Проаналізуйте систему Державного земельного кадастру. 

3. Які існують види Державного земельного кадастру? 

4. Які принципи Державного земельного кадастру? 

5. На що спрямовані методологічні основи державного земельного кадастру? 

6. Який порядок ведення і сучасний стан державного земельного кадастру? 
9 Тема 9. Інформаційне забезпечення земельно-кадастрових даних 

1. Яке інформаційне забезпечення земельно-кадастрових даних? 

2. Яким чином одержують, аналізують і систематизують інформацію? 

3. Як проводять зйомки та обстеження території? 

4. Який зміст і порядок ведення Державного земельного кадастру?  

5. Які статистичні методи одержання, обробки й аналізу даних земельного 

кадастру? 

6. Які існують основні форми, види та способи статистичного спостереження? 

7. Яким чином зводять і групують дані земельного кадастру? 

8. Яким чином застосовують на практиці текстові і планово-картографічні 

матеріали державного земельного кадастру? 

Змістовний модуль 4. 

Науково-теоретичні основи Державного кадастру лісових ресурсів 

10 Тема 10. Поняття про Державний кадастр лісових ресурсів, його мета та 

призначення 

1. Яка  мета та призначення Державного кадастру лісових ресурсів? 

2. Чому лісовий фонд України розглядають як об’єкт кадастру?  

3. Який порядок ведення Державного кадастру лісових ресурсів?  

4. Які дані складають інформаційну база Державного кадастру лісових ресурсів?  

5. Яка документація передбачена Державним кадастром лісових ресурсів?  

6. Які складові частини Державного кадастру лісових ресурсів?  

7. Як ведеться облік якісного і кількісного стану лісового фонду України?  
11 Тема 11. Методичні основи кадастрової оцінки лісових ресурсів 

1. Як класифікують ліси на категорії і групи використання?  

2. Які основні принципи групування лісів?  

3. В чому полягає процедура поділу лісів на категорії і групи використання? 

4. Які умови віднесення лісів до певної категорії? 

5. В чому полягають методичні основи кадастрової оцінки лісових ресурсів? 

6. Чи можна розгладати ліс як об’єкт кадастрової оцінки?  

7. Які критерії оцінки лісових ресурсів? 



 
 

8. За якими показниками проводять економічну оцінку лісових ресурсів?  

9. З якою метою проводять оцінку ресурсів побічного лісокористування?  

10. На яких засадах продять оцінку лісових ресурсів як фактора захисту 

навколишнього природного середовища? 

11. Як оцінюють полезахисні функції лісу? 

12. Як оцінюють протиерозійні функції лісу? 

13. В чому полягає водорегулююча функція лісу? 

14. Чому  уздовж доріг обов’язковим є насадження лісосмуг?  

15. За якими параметрами проводять оцінку санітарно-гігієнічної та рекреаційної 

функції лісу? 

12 Тема 12. Кадастр як основа лісовпорядкування та використання лісових 

ресурсів 

1. Як проводять оцінка земель лісогосподарського призначення?  

2. Які показники покладені в основу економічної оцінки земель 

лісогосподарського призначення? 

3.  Проаналізуйте зміст поняття «лісовпорядкування».  

4.  В чому полягають особливості ведення лісовпорядкування?  

5.  Які особливості використання лісових ресурсів? 

6.  Яка практикують види відтворення лісових ресурсів? З якою метою? 

7.  Яка ефективність відтворення лісових ресурсів? 

8. Яким чином використовують дані кадастрової оцінки лісових ресурсів у 

лісогосподарському проектуванні? 
Змістовний модуль 5. 

Інші Державні кадастри 

13 Тема 13. Державний кадастр природних лікувальних ресурсів 
1. Яке  призначення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів? 

2. В чому полягає суть і завдання Державного кадастру природних лікувальних 

ресурсів?  

3. Які природні лікувальні ресурси розглядають як об’єкт кадастру?  

4. Які природні лікувальні мінеральні води Вам відомі? 

5. Як класифікують лікувальні термальні води? 

6. Як класифікують лікувальні грязі? 

7. З якою метою використовують озокерит?  

8. Яке місце у ліквальній справі займає ропа?  

9. В чому полягає лікувальна дія морської води і солі? 

10. Які лікарські рослини України Вам відомі? 

11. Який порядок створення і ведення кадастру природних лікувальних ресурсів? 

12. Які дані входять до складу інформаційної бази кадастру природних 

лікувальних ресурсів? 

13. В чому полягає медико-біологічна оцінка якості та цінності природних 

лікувальних ресурсів? 
14 Тема 14. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду 

1. З якою метою ведеться Державний кадастр територій та об’єктів природно-

заповідного фонду? 

2. Які відомості містить Державний кадастр територій та об’єктів природно-

заповідного фонду? 

3. Чому слід розглядати природно-заповідний фонд України як об’єкт кадастру? 

4. Який склад і класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду? 

5. Які передбачені охоронні зони територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду? 

6. Який порядок створення і оголошення територій та об’єктів природно-



 
 

заповідного фонду? 

7. Який порядок ведення Державного кадастру територій та об’єктів природно-

заповідного фонду? 

8. Яку документацію необхідно вести у складі Державного кадастру територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 

9. З якою метою запроваджено облік територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду? 

10. Яке функціональне зонування передбачено у межах природно-заповідних 

територій? 

11. Які особливості організаційно-правової охорони природно-заповідного фонду? 
15 Тема 15. Державний кадастр природно-рослинних ресурсів 

1. Яке  призначення Державного кадастру природно-рослинних ресурсів? 

2. В чому полягають суть і мета Державного кадастру природно-рослинних 

ресурсів? 

3. Чому розглядають природні рослинні ресурси України як об’єкт кадастру? 

4. Яке інформаційне забезпечення Державного кадастру природно-рослинних 

ресурсів? 

5. Який порядок ведення державного обліку і кадастру природно-рослинних 

ресурсів? 

6. Який поділ природних рослинних ресурсів за господарською цінністю? 

7. Чому є необхідність використання і відтворення природних рослинних 

ресурсів?  

8. Які показники покладені в основу економічної оцінки природних рослинних 

ресурсів? 
16 Тема 16. Державний кадастр ресурсів тваринного світу 

1. Яка мета ведення Державного кадастру ресурсів тваринного світу? 

2. В чому суть і мета призначення Державного кадастру ресурсів тваринного 

світу? 

3. Чому розглядають ресурси тваринного світу як об’єкт кадастру?  

4. Який порядок ведення Державного кадастру ресурсів тваринного світу?  

5. Який чином реалізують контроль у галузі охорони, використання та 

відтворення ресурсів тваринного світу? 

6. З якою метою проводять бонітування мисливських угідь? 

7. Які показники покладені в основу економічної оцінки ресурсів мисливської 

фауни? 

8. Яке  призначення Державного кадастру мінерально-сировинних ресурсів? 
17 Тема 17. Державний кадастр мінерально-сировинних ресурсів 

1. Яка суть і завдання Державного кадастру мінерально-сировинних ресурсів? 

2. Чому розглядають мінерально-сировинні ресурси України як об’єкт кадастру?  

3. Які паливно-енергетичні ресурси розвідані у межах нашох країни? 

4. Які рудні і нерудні ресурси розвідані у межах нашох країни 

5. Який порядок ведення Державного кадастру мінерально-сировинних ресурсів? 

6. Яке інформаційне забезпечення Державного кадастру мінерально-сировинних 

ресурсів?  

7. Яке організаційно-методичне забезпечення кадастру мінерально-сировинних 

ресурсів? 

8. Який порядок ведення державного обліку мінерально-сировинних ресурсів?  

9. Які показники покладені в основу економічної оцінки мінерально-сировинних 

ресурсів? 
 

 



 
 

18 Тема 18. Державний кадастр вторинних ресурсів 

1. В чому суть, завдання і призначення Державного кадастру вторинних 

ресурсів? 

2. Яке нормативно-правове забезпечення кадастру вторинних ресурсів? 

3. Чому розглядають відходи як об’єкт кадастру вторинних ресурсів? 

4. В чому цінність промислових, побутових відходів?  

5. Яким чином використовують відходи сільськогосподарського виробництва?  

6. Як утилізують будівельні, радіоактивні відходи? 

7. Який порядок ведення Державного кадастру вторинних відходів?  

8. Яке інформаційне забезпечення Державного кадастру вторинних ресурсів? 

9. Яким чином реалізують облік, паспортизацію і реєстрацію відходів?  

10. З якою метою проводять державну інвентаризацію радіоактивних відходів? Які 

застосовують форми обліку радіоактивних відходів? 

11. Яким чином налагоджено управління та контроль у сфері поводження з 

відходами?  

12. В чому полягає еколого-економічна оцінка негативного впливу відходів на 

навколишнє середовище? 

13. Яка екологічна оцінка токсичності промислових відходів? 

14. Яка екологічна оцінка технологій переробки сільськогосподарської сировини? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

Теми доповідей 

з дисципліни «Кадастр природних ресурсів» 

1. Кадастр об’єктів оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення. 

2. Кадастр території, що зазнали радіоактивного та іншого техногенного 

забруднення. 

3. Нормативна грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного призначення за межами населених 

пунктів. 

4. Нормативно-правове забезпечення кадастру надр. 

5. Водний кадастр в організації раціонального використання. 

6. Інформаційне забезпечення кадастрової оцінки мисливської фауни. 

7. Земельні ресурси України як об’єкт кадастру  

8. Галузеві кадастри природних ресурсів  

9. Регіональний кадастр природних ресурсів  

10. Використання ГІС-технологій під час створення кадастрів природних 

ресурсів  

11. Основні принципи ведення Кадастрів природних ресурсів  

12. Інформаційна база Державного кадастру вторинних ресурсів 

13. Організаційна структура, рівні та функції центрів державного земельного 

кадастру 

14. Зміст і призначення кадастру ресурсів мисливської фауни 

15. Поняття земельних ресурсів та сучасний стан земельного фонду України. 

16. Комплексний територіальний кадастр 

17. Формування банку даних про лісогосподарський потенціал 

18. Державний кадастр природних територій курортів 

19. Кадастр природних ресурсів в країнах Європи  

20. Кадастрова структуризація території України  

21. Класифікація земель за категоріями, цільовим призначенням 

22. Кадастр природних ресурсів як реалізація функції державного управління 

23. Науково-методологічні основи кадастру природних ресурсів 

24. Кадастр ресурсів мисливської фауни 

25. Соціально-економічна оцінка використання природно-ресурсного 

потенціалу України 

26. Моніторинг та  картографування у забезпеченні кадастрових даних 

27. Інвентаризація природних ресурсів у регіональному кадастрі природних 

ресурсів 

28. Передумови створення та призначення кадастру родовищ і проявів 

корисних копалин 

29. Структура інформаційної бази регіонального кадастру природних 

ресурсів 

30. Історико - правовий аспект розвитку кадастру радіоактивних відходів 



 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики  

підготовки доповіді  
 

• оцінка “відмінно” — студент повно і всебічно розкриває тему, винесену на 

самостійне опрацювання, вільно оперує поняттями і термінологією, виявляє 

глибокі знання джерел, має власний погляд з приводу актуальності теми і 

може це аргументувати; 

• оцінка “добре” — загалом рівень знань відповідає викладеному вище, але 

мають місце деякі упущення при виконанні завдань, винесених на самостійне 

опрацювання, обґрунтування неточні, недостатньо висвітлені; 

• оцінка “задовільно” — студент розкриває тему в загальних рисах, винесену 

на самостійне опрацювання, розуміє її суть, намагається робити висновки, 

але при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно 

та не послудовно; 

• оцінка “незадовільно” — студент не в змозі розкрити тему, не розуміє її 

сутності, не може зробити висновки, а тому відповідь неправильна. 
 

Розподіл балів за результатами оцінювання  

підготовки доповіді 
 

Критерії оцінювання Бали 

Демонструє знання за обраною темою, логічно викладає 

матеріал, проявляє творчу розумову діяльність  

1 

Аргументує відповіді на питання, наводить приклади, 

аналізує ситуації, посилаючись на джерела інформації. 
2 

Формує власну думку і робить обгрунтовані висновки 

за обраною темою. 

2 

Разом: 5 

 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Опорний конспект лекцій з курсу  

2. Словник термінів 

3. Пакет тестових завдань 

4. Пакет візуалізації 

5. Теми доповідей для самостійної підготовки 

6. Контрольні роботи 

7. Питання до заліку 

8. Рекомендована базова і додаткова література з курсу 

 

 

 

 

 



 
 

6. Форми і методи контролю успішності студентів 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та 

навичок з навчальної дисципліни «Кадастр природних ресурсів» 

використовують різні методи і форми контролю. 

Викладач застосовує наступні методами контролю: усний, письмовий 

контроль. 

Усний контроль (усне опитування). Це найпоширеніший метод у 

навчальній практиці. Його використання сприяє опануванню логічним 

мисленням, виробленню і розвитку навичок аргументувати, висловлювати 

свої думки грамотно, образно, емоційно, обстоювати власну думку. 

Здійснюють його на семінарських, практичних заняттях під час опрацювання 

питань до змістових модулів та підготовки доповідей за власно обраними 

темами. 

Усне опитування передбачає таку послідовність: формулювання 

запитань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог програми; 

підготовка студентів до відповіді та викладу знань; коригування викладених 

у процесі відповіді знань; аналіз і оцінювання відповіді.  

Для усної перевірки викладач застосовує основні, додаткові й 

допоміжні запитання. Основні запитання передбачають самостійну 

розгорнуту відповідь (наприклад, запитання семінарського заняття), 

додаткові – уточнення того, як студент розуміє певне питання, 

формулювання, формулу тощо, допоміжні – виправлення помилок, 

неточностей. Усі запитання мають бути логічними, чіткими, зрозумілими і 

посильними, а їх сукупність – послідовною і системною. 

Письмовий контроль. Його метою є з'ясування в письмовій формі 

ступеня оволодіння студентами знаннями, вміннями та навичками з 

предмета, визначення їх якості – правильності, точності, усвідомленості, 

вміння застосувати знання на практиці.  

Письмовий контроль здійснюється у формі: 

- контрольних робіт,  

- індивідуальних завдань,  

- ситуаційних вправ (кейсів),  

- тестових завдань для проміжного контролю знань, 

- залікових білетів.  

Визначені види письмового контролю мають бути зрозумілими і 

посильними, відповідати рівню знань студентів і водночас вимагати 

відповідних зусиль, виявляти знання фактичного матеріалу.  

Перевагою письмової перевірки є те, що за короткий термін вдається 

скласти уявлення про знання багатьох студентів, результати перевірки 

зберігаються і є змога з'ясувати деталі й неточності у відповідях.  

Під час викладання навчальної дисципліни викладач використовує 

наступні форми контролю: 

1) Поточна форма контролю здійснюється у процесі вивчення 

навчальної дисципліни з метою виявлення ступеня розуміння студентом 

засвоєного навчального матеріалу та вміння застосовувати його у практичній 



 
 

роботі. Ця форма контролю здійснюється на семінарських, практичних 

заняттях. Одержані результати поточного контролю використовуються 

викладачем для коригування методів і засобів навчання студентів, організації 

їх самостійної роботи. 

Відподідно до поточної форми контролю викладач використовує: 

- Індивідуальну перевірку, яка має на меті з'ясування рівня засвоєння 

конкретним студентом певних знань, умінь і навичок, рівня формування 

професійних рис. Наприклад, індивідуальне опитування передбачає 

розгорнуту відповідь студента на оцінку. Він повинен самостійно пояснити 

вивчений матеріал, навести власні приклади. Проводячи індивідуальне 

опитування, викладач передбачає, що в цей час робитимуть інші студенти. 

Студентам пропонується виправляти помилки у відповіді їхнього товариша, 

визначити правильність і точність викладу фактичного матеріалу, 

доповнювати відповідь і рецензувати її. 

- Фронтальну перевірку, яка спрямована на з'ясування рівня засвоєння 

студентами програмного матеріалу за порівняно короткий час (10–15 хв.). 

Вона передбачає короткі відповіді з місця на короткі запитання в кінці лекції. 

Йдеться про усну співбесіду за матеріалами розглянутої теми з оцінюванням 

відповідей студентів.  

2) Модульна форма контролю (рубіжна) проводиться з метою 

визначення стану поточної успішності студентів за певний період навчання 

(на конкретну дату). Модульний контроль здійснюється в формі виконання 

студентом контрольної роботи. 

3) Підсумкова форма контролю - це підсумкове оцінювання 

результатів навчання студентів за семестр, яке здійснюється у формі заліку.  

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні 

засвоєння студентами навчального матеріалу за результатами виконання 

ними всіх видів навчальних завдань на практичних, семінарських заняттях, 

самостійної роботи, модульних завдань та підсумкового залікового завдання. 

Залік проводиться на окремому занятті відповідно до розкладу. 

Присутність всіх студентів на заліку – обов’язкова. Студенти, які за 

результатами підсумкового семестрового контролю (заліку) отримали 

незадовільну оцінку з дисципліни або не з’явилися на підсумковий 

контрольний захід, вважаються такими, що мають академічну заборгованість.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Типові індивідуальні завдання 

 

Тема: «Інтегрований підхід до кадастру природних ресурсів» 

Орієнтовний перелік питань 

1. Які загальні принципи побудови та функціонування кадастру природних 

ресурсів? 

2. Чим зумовлена необхідність реалізації інтегрованого підходу до 

управління природними ресурсами України? 

3. Яка сутність, принципи покладені в основу кадастру природних ресурсів? 

4. Яка інформація фіксується під час природних ресурсів та потребує 

систематизації? 

5. З якою метою необхідно ввести інтегровану систему поточного, 

інвентарізаційного та вибіркового моніторингу природних ресурсів? 

 

Тема: «Природо-рослинні ресурси в складі лісового кадастру» 

Орієнтовний перелік питань 

1. Які завдання має вирішити Державний кадастр лісових ресурсів? 

2. На яких рівнях можут бути прийняті програми збереження природно-

рослинних ресурсів? 

3. Які основні вимоги висуваються до складу лісового кадастру? 

4. Які методичні основи кадастрової оцінки лісових ресурсів? 

5. Які складові частини Державний кадастр лісових ресурсів? 

 

Тема: «Державний кадастр земельних ресурсів як складова  

кадастру природних ресурсів» 

Орієнтовний перелік питань 

1. Яка сутність державної політики управління раціональним використанням 

та охороною земель?  

2. Як слід розуміти поняття «земельні ресурси», «раціональне використання 

земель»? 

3.  В чому полягає суть, мета і завдання Державного кадастру земельних 

ресурсів? 

4. Яка концепція науково-теоретичних положень Державного кадастру 

земельних ресурсів? 

5. Яке інформаційне забезпечення Державного кадастру земельних ресурсів? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Типові тестові завдання для проміжного контролю знань 
 

1.Кадастрове зонування передбачає встановлення: 

а) місця розташування обмежень щодо використання земель; 

б) меж економічної оцінки земель; 

в) меж оцінюваних районів і зон; 

г) кадастрових номерів адміністративно-територіальних одиниць, зон і 

кварталів. 
 

2. Знайди невірну відповідь.  

У галузі ефективного використання природних ресурсів потрібно: 

а) використовувати природні ресурси відповідно до їх цільового 

призначення; 

б) використовувати другорядні властивості природних ресурсів; 

в) передавати природні ресурси у відповідному порядку у вторинне 

користування; 

г) здійснювати в установленому порядку загальне і спеціальне 

природокористування 
 

3. Серед складових частин державного земельного кадастру відсутня: 

а) кадастрове зонування; 

б) бонітування грунтів; 

в) економічна оцінка земель; 

г) фінансова звітність 
 

4. Знайди невірну відповідь 

Формування в Україні сучасних природних кадастрів відбувається відповідно 

до таких основних принципів: 

а) розвиток структури природних кадастрів на засадах економічних 

пріоритетів; 

б) перетворення системи природних кадастрів на інформаційну основу 

функціонування систем 

екологічного управління та регулювання суспільних відносин у ринкових 

умовах; 

в)  автоматизація ведення природних кадастрів на базі сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

г) створення і використання комплексної системи державних природних 

кадастрів у напрямі гармонізації співіснування суспільства і природи, 

збалансованого розвитку. 

 

5. Облік якості земель не містить: 

а) класифікацію земель несільськогосподарського призначення за придатністю з 

виділенням особливо цінних земель; 

б) характеристику культурно-технічного стану природних кормових угідь; 

в) лісотипологічну характеристику лісових угідь; 

г) класифікацію земель населених пунктів (проводиться за функціональним 

призначенням згідно з містобудівною документацією населених пунктів); 

 



 
 

Контрольна робота №1 

з дисципліни «Кадастр природних ресурсів» 

Контрольна робота виконується самостійно кожним студентом. Вибір 

варіанту здійснюється за порядковим номером навчального журналу групи. 

Структурно завдання складається з двох теоретичних питань і одного 

практичного — тесту. 

При відповіді на теоретичні питання студент має опрацювати не лише 

запропонований опорний конспект лекцій, і й іншу літературу та 

нормативно-правові акти стосовно цього питання. 

При вирішенні тесту необхідно конкретно відповісти на поставлене 

питання. 

Робота повинна виконуватися письмово протягом відведеного терміну 

та подається на перевірку викладачу. 

 

Варіант № 0 

1. Природно-ресурсний потенціал України 

2. Особливості ведення кадастру водокористування  

Тест. Які землі відносяться до групи земельних угідь “ліси і інші лісовкриті 

площі”? 

а) чагарники; 

б) багаторічні насадження; 

в) гірські пасовища; 

г) парки; 

д) землі не вкриті лісовою рослинністю. 
 

Контрольна робота №2 

з дисципліни «Кадастр природних ресурсів» 

Варіант № 0 

1. Порядок ведення і сучасний стан державного земельного кадастру 

2. Інформаційна база кадастру природних лікувальних ресурсів 

Тест. Які землі відносяться до категорії: “землі рекреаційного призначення”? 

а) меморіальні парки; 

б) земельні ділянки під дачне будівництво; 

в) території під будинками відпочинку; 

г) чагарники; 

д) садово-паркові комплекси 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики контрольної роботи 
 

До контрольної роботи допускаються студенти, які відвідали не менше 90% 

аудиторних занять і отримали не менше 60% від можливої кількості балів за 

поточну роботу. Оцінювання знань студента здійснюється за 5-бальною шкалою. 

 

Розподіл балів за результатами оцінювання  
Номер завдання 1 2 тест Усього 

Кількість балів 0-2 0-2 0-1 0-5 

При вирішенні тесту необхідно конкретно відповісти на поставлене 

питання, за що студент може отримати 1 бал. 
 

 

Критерії оцінювання питань відповідно до контрольної роботи: 

2 балів ставиться за умов, якщо студент дав ґрунтовну, аргументувану 

відповіді на питання, вільно володіє матеріалом. Під час письмової відповіді 

студент продемонструє творчу розумову діяльність: наводить приклади, аналізує 

ситуації, посилаючись на джерела інформації. 

1 бал ставиться за умов, якщо студент не повністю розкрив питання, що 

свідчить про відсутність повного розуміння матеріалу. Відсутня ґрунтовність у 

розгляді питання, порушується логіка викладу питання, відсутнє розуміня 

актуальності проблеми для сьогодення, аргументація відповіді слабка, вибіркова, 

мають місце суттєві помилки у використанні фактичного матеріалу, висновки не 

відбивають суті питання або відсутні. 

0 балів виставляється студенту в разі, коли питання розкрито поверхово, або 

не розкриті зовсім. В процесі висвітлення питань допущені значні помилки, 

студент не знає або плутає фактичний матеріал, не здатний аналізувати основні 

проблеми, не демонструє творчої розумової діяльності. Власна думка і висновки 

відсутні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ситуаційні вправи (кейси) 

з дисципліни «Кадастр природних ресурсів» 

 

Особливістю методу кейс-стаді в Кадастрі природних ресурсів є 

створення проблемної ситуації на основі фактів з реального життя. Сам 

підхід втілює в собі наступні ідеї: закріплення теоретичних знань з 

дисципліни; набуття навичок професійної діяльності; підвищення 

пізнавального інтересу до навчальної дисципліни; сприяє розвитку 

дослідницьких, комунікативних і творчих навичок та критичного мислення. 

Цей метод сприяє розвитку у студентів самостійного мислення, уміння 

вислуховувати і враховувати альтернативну точку зору, аргументовано 

висловити свою, навчитись працювати в команді, знаходити найбільш 

раціональне вирішення поставленої проблеми. 

 

Вправа 1. Скориставшись конспектом лекції за темою «Кадастр 

мінеральних ресурсів» та іншими літературними джерелами визначте на 

карті гідрогеологічні райони України першого порядку.  

 Гідрогеологічні райони 

першого порядку 

охоплюють найбільші 

геоструктури України 

та включають: 

1_______________________ 

________________________ 

2_______________________ 

________________________ 

3_______________________ 

________________________ 

4_______________________ 

________________________ 

5_______________________ 

________________________ 

6_______________________________________________ 

7_______________________________________________ 

 

Вправа 2 за темою «Харакетристика Державного земельного 

кадастру». 

Дискусійна робота в групах. 

Питання, які поставлені перед І командою: 

1) Яке призначення ДЗК? Які основні завдання його введення? 

2) Які види ДЗК Вам відомі? Чим вони відрізняються? 

3) Яка точність земельно-кадастрових даних? 

Питання, які поставлені перед ІІ командою: 

4) Які принципи покладені в основу ДЗК? 

5) Який порядок ведення і сучасний стан ДЗК? 

6) В чомупроявляється недосконалість кадастрової системи? 

 



 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики  

ситуаційних вправ (кейсів) 

з дисципліни «Кадастр природних ресурсів» 

 

Основна функція методу кейс-стаді – вчити студентів вирішувати 

складні проблеми, які неможливо вирішити аналітичним способом. Тому, до 

критеріїв оцінювання слід віднести наступні: 

 

Індивідуальний 

показник 

Груповий показник Бал 

Ініціативність та 

активність 

Повнота виконання 

завдання 

1 

Етика ведення дискусії Оригінальність та 

інноваційність рішень 

0,5 

Індивідуальний аналіз 

ситуації 

Використання раніше 

вивченого матеріалу 

0,5 

Аргументованість 

власної позиції 

Пошук, аналіз та 

використання додаткової 

інформації 

0,5 

Ступінь участі у 

підготовці групового 

проекту 

Презентація та захист 

власних результатів 

виконання завдання 

0,5 

Разом: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Питання до змістового модулю №1 

з дисципліни «Кадастр природних ресурсів» 

8. Як розвинені у нашій державі науково-теоретичні засади кадастру 

природних ресурсів? 

9. Що розуміють під кадастром природних ресурсів? 

10. Які історичні витоки формування кадастру? 

11. Як класифікують державні кадастри природних ресурсів? 

12. Які основні принципи ведення кадастрів природних ресурсів? 

13. Яке нормативно-правове забезпечення ведення кадастрів природних 

ресурсів? 

14. Яке значення природних ресурсів? 

15. Що розуміють під терміном «природно-ресурсний потенціал»? 

16. Яка загальна класифікація природних ресурсів? 

17. Проаналізуйте природно-ресурсний потенціал України. 

18. Функціональна класифікація природних ресурсів як основа регіональних 

кадастрів природних ресурсів  

19. В чому полягає еколого-економічний аспект природокористування? 

20. Чому природні ресурси України розглядають як об’єкт кадастру? 

 

Питання до змістового модулю №2 

з дисципліни «Кадастр природних ресурсів» 

9. За якими принципами ведеться облік водних ресурсів України? 

10. Проаналізуйте поняття водного кадастру. 

11. Яка структура водного кадастру? 

12. Яким чином використовують дані водного кадастру? 

13. Яка історія становлення державного водного кадастру? 

14. Коли був прийнятий перший водний кадастр? 

15. Яку новизну несе другий водний кадастр? 

16. З якої необхідності введено третій водний кадастр? 

17. Яким чином обліковують підземні води? 

18. Які особливості ведення кадастрових даних за розділом "Підземні води"? 

19. Які повноваження Державного Комітету України з питань геології та 

використання надр? 

20. Як ведеться моніторинг підземних вод для потреб ведення ДВК? 

21. З якою метою ведеться Автоматизована інформаційна система ДВК 

"Підземні води"? 

22. Який порядок використання кадастрової інформації? 

23. Які особливості обліку поверхневих вод? 

24. Який порядок ведення кадастру за розділом "Підземні води"? 

25. Який зміст видань державного водного кадастру? 

26. Яким чином представлені дані в Автоматизованій інформаційній системі 

ДВК "Поверхневі води"? 

27. Який склад даних кадастру у сфері використання водних ресурсів? 

28. Які особливості ведення кадастру водокористування? 

29. З якою метою складаються каталогі водокористування? 



 
 

 

Питання до змістового модулю №3 

з дисципліни «Кадастр природних ресурсів» 

1. Проалалізуйте відомості про Державний земельний кадастр. 

2. Як історично розвивалися земельно-кадастрові роботи на території 

України? 

3. Як розвивалися земельно-кадастрові роботи у капіталістичних країнах? 

4. Яке місце займає Державний земельний кадастр у складі кадастрів 

природних ресурсів? 

5. Яка роль земельного кадастру в регулюванні земельних відносин і 

реалізації земельної реформи в Україні? 

6. В чому полягає предмет, завдання і зміст земельного кадастру? 

7. Який зв’язок зв'язок Державного земельного кадастру з іншими 

дисциплінами? 

8. Яке призначення Державного земельного кадастру? 

9. Проаналізуйте систему Державного земельного кадастру. 

10. Які існують види Державного земельного кадастру? 

11. Які принципи Державного земельного кадастру? 

12. На що спрямовані методологічні основи державного земельного 

кадастру? 

13. Який порядок ведення і сучасний стан державного земельного кадастру? 

14. Яке інформаційне забезпечення земельно-кадастрових даних? 

15. Яким чином одержують, аналізують і систематизують інформацію? 

16. Як проводять зйомки та обстеження території? 

17. Який зміст і порядок ведення Державного земельного кадастру?  

18. Які статистичні методи одержання, обробки й аналізу даних земельного 

кадастру? 

19. Які існують основні форми, види та способи статистичного 

спостереження? 

20. Яким чином зводять і групують дані земельного кадастру? 

21. Яким чином застосовують на практиці текстові і планово-картографічні 

матеріали державного земельного кадастру? 

 

Питання до змістового модулю №4 

з дисципліни «Кадастр природних ресурсів» 

30. Яка  мета та призначення Державного кадастру лісових ресурсів? 

31. Чому лісовий фонд України розглядають як об’єкт кадастру?  

32. Який порядок ведення Державного кадастру лісових ресурсів?  

33. Які дані складають інформаційну база Державного кадастру лісових 

ресурсів?  

34. Яка документація передбачена Державним кадастром лісових ресурсів?  

35. Які складові частини Державного кадастру лісових ресурсів?  

36. Як ведеться облік якісного і кількісного стану лісового фонду України?  

37. Як класифікують ліси на категорії і групи використання?  

38. Які основні принципи групування лісів?  



 
 

39. В чому полягає процедура поділу лісів на категорії і групи використання? 

40. Які умови віднесення лісів до певної категорії? 

41. В чому полягають методичні основи кадастрової оцінки лісових ресурсів? 

42. Чи можна розгладати ліс як об’єкт кадастрової оцінки?  

43. Які критерії оцінки лісових ресурсів? 

44. За якими показниками проводять економічну оцінку лісових ресурсів? 

45. З якою метою проводять оцінку ресурсів побічного лісокористування?  

46. На яких засадах продять оцінку лісових ресурсів як фактора захисту 

навколишнього природного середовища? 

47. Як оцінюють полезахисні функції лісу? 

48. Як оцінюють протиерозійні функції лісу? 

49. В чому полягає водорегулююча функція лісу? 

50. Чому  уздовж доріг обов’язковим є насадження лісосмуг?  

51. За якими параметрами проводять оцінку санітарно-гігієнічної та 

рекреаційної функції лісу? 

52. Як проводять оцінка земель лісогосподарського призначення?  

53. Які показники покладені в основу економічної оцінки земель 

лісогосподарського призначення? 

54.  Проаналізуйте зміст поняття «лісовпорядкування».  

55.  В чому полягають особливості ведення лісовпорядкування?  

56.  Які особливості використання лісових ресурсів? 

57.  Яка практикують види відтворення лісових ресурсів? З якою метою? 

58.  Яка ефективність відтворення лісових ресурсів? 

59. Яким чином використовують дані кадастрової оцінки лісових ресурсів у 

лісогосподарському проектуванні? 

 

Питання до змістового модулю №5 

з дисципліни «Кадастр природних ресурсів» 

12. Яке  призначення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів? 

13. В чому полягає суть і завдання Державного кадастру природних 

лікувальних ресурсів?  

14. Які природні лікувальні ресурси розглядають як об’єкт кадастру?  

15. Які природні лікувальні мінеральні води Вам відомі? 

16. Як класифікують лікувальні термальні води? 

17. Як класифікують лікувальні грязі? 

18. З якою метою використовують озокерит?  

19. Яке місце у ліквальній справі займає ропа?  

20. В чому полягає лікувальна дія морської води і солі? 

21. Які лікарські рослини України Вам відомі? 

22. Який порядок створення і ведення кадастру природних лікувальних 

ресурсів? 

23. Які дані входять до складу інформаційної бази кадастру природних 

лікувальних ресурсів? 

24. В чому полягає медико-біологічна оцінка якості та цінності природних 

лікувальних ресурсів? 



 
 

25. З якою метою ведеться Державний кадастр територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду? 

26. Які відомості містить Державний кадастр територій та об’єктів природно-

заповідного фонду? 

27. Чому слід розглядати природно-заповідний фонд України як об’єкт 

кадастру? 

28. Який склад і класифікація територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду? 

29. Які передбачені охоронні зони територій та об’єктів природно-

заповідного фонду? 

30. Який порядок створення і оголошення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду? 

31. Який порядок ведення Державного кадастру територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду? 

32. Яку документацію необхідно вести у складі Державного кадастру 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

33. З якою метою запроваджено облік територій та об’єктів природно-

заповідного фонду? 

34. Яке функціональне зонування передбачено у межах природно-заповідних 

територій? 

35. Які особливості організаційно-правової охорони природно-заповідного 

фонду? 

36. Яке  призначення Державного кадастру природно-рослинних ресурсів? 

37. В чому полягають суть і мета Державного кадастру природно-рослинних 

ресурсів? 

38. Чому розглядають природні рослинні ресурси України як об’єкт 

кадастру? 

39. Яке інформаційне забезпечення Державного кадастру природно-

рослинних ресурсів? 

40. Який порядок ведення державного обліку і кадастру природно-рослинних 

ресурсів? 

41. Який поділ природних рослинних ресурсів за господарською цінністю? 

42. Чому є необхідність використання і відтворення природних рослинних 

ресурсів?  

43. Які показники покладені в основу економічної оцінки природних 

рослинних ресурсів? 

44. Яка мета ведення Державного кадастру ресурсів тваринного світу? 

45. В чому суть і мета призначення Державного кадастру ресурсів 

тваринного світу? 

46. Чому розглядають ресурси тваринного світу як об’єкт кадастру?  

47. Який порядок ведення Державного кадастру ресурсів тваринного світу?  

48. Який чином реалізують контроль у галузі охорони, використання та 

відтворення ресурсів тваринного світу? 

49. З якою метою проводять бонітування мисливських угідь? 



 
 

50. Які показники покладені в основу економічної оцінки ресурсів 

мисливської фауни? 

51. Яке  призначення Державного кадастру мінерально-сировинних ресурсів? 

52. Яка суть і завдання Державного кадастру мінерально-сировинних 

ресурсів? 

53. Чому розглядають мінерально-сировинні ресурси України як об’єкт 

кадастру?  

54. Які паливно-енергетичні ресурси розвідані у межах нашох країни? 

55. Які рудні і нерудні ресурси розвідані у межах нашох країни 

56. Який порядок ведення Державного кадастру мінерально-сировинних 

ресурсів? 

57. Яке інформаційне забезпечення Державного кадастру мінерально-

сировинних ресурсів?  

58. Яке організаційно-методичне забезпечення кадастру мінерально-

сировинних ресурсів? 

59. Який порядок ведення державного обліку мінерально-сировинних 

ресурсів?  

60. Які показники покладені в основу економічної оцінки мінерально-

сировинних ресурсів? 

61. В чому суть, завдання і призначення Державного кадастру вторинних 

ресурсів? 

62. Яке нормативно-правове забезпечення кадастру вторинних ресурсів? 

63. Чому розглядають відходи як об’єкт кадастру вторинних ресурсів? 

64. В чому цінність промислових, побутових відходів?  

65. Яким чином використовують відходи сільськогосподарського 

виробництва?  

66. Як утилізують будівельні, радіоактивні відходи? 

67. Який порядок ведення Державного кадастру вторинних відходів?  

68. Яке інформаційне забезпечення Державного кадастру вторинних 

ресурсів? 

69. Яким чином реалізують облік, паспортизацію і реєстрацію відходів?  

70. З якою метою проводять державну інвентаризацію радіоактивних 

відходів? Які застосовують форми обліку радіоактивних відходів? 

71. Яким чином налагоджено управління та контроль у сфері поводження з 

відходами?  

72. В чому полягає еколого-економічна оцінка негативного впливу відходів 

на навколишнє середовище? 

73. Яка екологічна оцінка токсичності промислових відходів? 

74. Яка екологічна оцінка технологій переробки сільськогосподарської 

сировини? 

 

 

 



 
 

Питання до заліку 

1. Класифікація державних кадастрів природних ресурсів. 

2. Основні принципи ведення Кадастрів природних ресурсів 

3. Нормативно-правове забезпечення ведення кадастрів природних ресурсів. 

4. Природно-ресурсний потенціал України 

5. Функціональна класифікація природних ресурсів як основа регіональних 

кадастрів природних ресурсів  

6. Водні ресурси України та їхній облік. Структура водного кадастру  

7. Історія становлення державного водного кадастру  

8. Особливості формування ДВК за розділом "Підземні води". 

9. Моніторинг підземних вод для потреб ведення ДВК. 

10.  Автоматизована інформаційна система ДВК "Підземні води". 

11.  Порядок використання кадастрової інформації за розділом "Підземні 

води". 

12.  Порядок ведення кадастру за розділом "Поверхневі води". 

13.  Автоматизована інформаційна система ДВК "Поверхневі води". 

14.  Склад даних кадастру використання водних ресурсів. 

15. Особливості ведення кадастру водокористування. 

16.  Складання каталогів водокористування. 

17.  Історичний розвиток земельно-кадастрових робіт на території України 

18.  Земельно-кадастрові роботи у капіталістичних країнах 

19. Роль земельного кадастру в регулюванні земельних відносин і реалізації 

земельної реформи в Україні 

20. Зміст і призначення державного земельного кадастру 

21. Система Державного земельного кадастру. 

22. Види Державного земельного кадастру 

23. Принципи Державного земельного кадастру. 

24. Методологічні основи державного земельного кадастру. 

25. Порядок ведення і сучасний стан державного земельного кадастру 

26. Земельно-кадастрові дані, методи їх одержання, аналізу і систематизації 

27. Зйомки та обстеження території в земельному кадастрі, їх зміст і порядок 

ведення 

28. Статистичні методи одержання, обробки й аналізу даних земельного 

кадастру 

29. Текстові і планово-картографічні матеріали державного земельного 

кадастру  

30. Лісовий фонд України як об’єкт кадастру  

31. Порядок ведення Державного кадастру лісових ресурсів  

32. Інформаційна база Державного кадастру лісових ресурсів  

33. Документація Державного кадастру лісових ресурсів  

34. Складові частини Державного кадастру лісових ресурсів  

35. Облік якісного і кількісного стану лісового фонду України  

36. Економічна оцінка лісових ресурсів 



 
 

37. Методичні основи кадастрової оцінки ресурсів побічного 

лісокористування  

38. Оцінка лісових ресурсів як фактора захисту навколишнього природного 

середовища 

39. Оцінка полезахисних функцій лісу 

40. Оцінка протиерозійної функції лісу  

41. Оцінка водорегулювальної функції лісу 

42. Оцінка захисних функцій лісосмуг уздовж доріг  

43. Оцінка санітарно-гігієнічної та рекреаційної функції лісу 

44. Оцінка земель лісогосподарського призначення  

45. Основи лісовпорядкування  

46. Використання лісових ресурсів 

47. Сутність і види відтворення лісових ресурсів 

48. Оцінка ефективності відтворення лісових ресурсів  

49. Використання даних кадастрової оцінки лісових ресурсів у 

лісогосподарському проектуванні 

50. Суть, завдання і призначення Державного кадастру природних 

лікувальних ресурсів  

51. Природні лікувальні мінеральні води як об’єкт кадастру  

52.  Порядок створення і ведення кадастру природних лікувальних ресурсів 

53.  Інформаційна база кадастру природних лікувальних ресурсів 

54.  Медико-біологічна оцінка якості та цінності природних лікувальних 

ресурсів 

55. Суть, призначення і зміст Державного кадастру територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

56. Природно-заповідний фонд України як об’єкт кадастру 

57. Склад і класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

58. Порядок створення і оголошення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду  

59. Порядок ведення кадастру територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду 

60. Документація Державного кадастру територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

61. Облік територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

62. Функціональне зонування природно-заповідних територій 

63. Особливості організаційно-правової охорони природно-заповідного 

фонду 

64. Суть, мета і призначення Державного кадастру природно-рослинних 

ресурсів 

65. Природні рослинні ресурси України як об’єкт кадастру 

66. Інформаційне забезпечення Державного кадастру природно-рослинних 

ресурсів 

67. Порядок ведення державного обліку і кадастру природно-рослинних 

ресурсів 

68. Поділ природних рослинних ресурсів за господарською цінністю 



 
 

69. Використання і відтворення природних рослинних ресурсів  

70. Економічна оцінка природних рослинних ресурсів  

71. Суть, мета і призначення Державного кадастру ресурсів тваринного світу 

72. Ресурси тваринного світу як об’єкт кадастру  

73. Порядок ведення Державного кадастру ресурсів тваринного світу  

74. Особливості використання об’єктів тваринного світу 

75. Контроль у галузі охорони, використання та відтворення ресурсів 

тваринного світу  

76. Бонітування мисливських угідь 

77. Економічна оцінка ресурсу мисливської фауни 

78. Суть, завдання і призначення Державного кадастру мінерально-

сировинних ресурсів 

79. Мінерально-сировинні ресурси України як об’єкт кадастру 

80.  Порядок ведення Державного кадастру мінерально-сировинних ресурсів 

81. Інформаційна база Державного кадастру мінерально-сировинних ресурсів  

82. Організаційно-методичне забезпечення кадастру мінерально-сировинних 

ресурсів  

83. Порядок ведення державного обліку мінерально-сировинних ресурсів  

84. Економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів 
85. Суть, завдання і призначення Державного кадастру вторинних ресурсів 

86. Нормативно-правове забезпечення кадастру вторинних ресурсів 

87. Відходи як об’єкт кадастру вторинних ресурсів 

88. Порядок ведення Державного кадастру вторинних відходів 

89. Державне управління та контроль у сфері поводження з відходами  

90. Інформаційна база Державного кадастру вторинних ресурсів 

 

Типовий заліковий білет 
 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

                        

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»  

Спеціальність: 193  «Геодезія та землеустрій»     семестр     10 

                 Навчальна дисципліна: Кадастр природних ресурсів 
 

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 0 
 

1. Земельно-кадастрові дані, методи їх одержання, аналізу і систематизації 

2. Оцінка ефективності відтворення лісових ресурсів  

3. Суть, мета і призначення Державного кадастру ресурсів тваринного світу 
 

             Затверджено на засіданні кафедри управління земельними ресурсами 

            Протокол №1  від „____” ________________ 20____року 

 

Завідувач кафедри       ____________________            В.В. Горлачук___ 

               управління земельними ресурсами                        (підпис)                                   (прізвище та ініціали)       
                                                        

            Екзаменатор       ____________________           С.М. Смирнова___                
                                                                                                 (підпис)                                    (прізвище та ініціали)      



 
 

7. Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання 

 

Критерії оцінювання знань під час заліку 

Оцінювання знань студента під час заліку здійснюється за 30-бальною 

шкалою, прийнятою ЧНУ ім. Петра Могили.  

25-30 балів ставиться за умов, якщо студент дав ґрунтовні відповіді на всі 

питання, запропоновані у білеті. Відповідь свідчить, що студент вільно володіє 

всім матеріалом курсу, передбаченим робочою програмою, при тому, він має не 

розрізненні знання окремих тем курсу, а володіє ним комплексно. Студент уміє 

аргументувати свою відповідь, навести необхідні докази, приклади; аналізувати 

запропоновані історичні ситуації, посилаючись на джерела інформації. Студент 

розуміє значимість отриманих знань для майбутньої професійної діяльності, 

підтверджуючи це конкретними прикладами. Найвища оцінка ставиться також за 

вміння наводити протилежні підходи до оцінки тих чи інших історичних 

феноменів, співставлення різних наукових позицій, уміння вести полеміку з 

дослідниками. Під час відповіді студент має продемонструвати не репродуктивну, 

а творчу розумову діяльність. 

 18-24 балів ставиться за умов, якщо студент викладає відповідь на кожне 

питання білету логічно, розкриваючи основний зміст. Разом з тим, відповіді не 

вистачає ґрунтовності, всебічності, деякі важливі нюанси пропущені. При доборі та 

наведенні фактів та прикладів студент припускається незначних помилок. В той же 

час, студент не розуміє актуальності висвітлених питань. У висловлюванні власної 

думки зустрічаються певні неточності. Висновки не носять повного та логічного 

підсумку. 

11-17 балів виставляється студенту в разі, якщо він не повністю розкрив 

питання білету або не відповів на одне з них, що свідчить про відсутність повного 

комплексного засвоєння матеріалу курсу (знає лише певні теми.. Відсутня 

ґрунтовність у розгляді питань, порушується логіка викладу питання. Студент не 

вміє аналізувати матеріал, не розуміє актуальності проблеми для сьогоднішнього 

дня. Аргументація відповіді слабка, вибіркова, мають місце суттєві помилки у 

використанні фактичного матеріалу. Висновки не відбивають суті питання або 

відсутні. 

До 10 балів виставляється студенту в разі, коли кожне з питань розкрито 

поверхово, або не розкриті зовсім. В процесі висвітлення питань допущені значні 

помилки, студент не знає або плутає фактичний матеріал, не здатний аналізувати 

основні проблеми, не демонструє творчої розумової діяльності. Власна думка і 

висновки відсутні.  

За залік виставляється «зараховано» (якщо у підсумку за поточний, проміжний 

та підсумковий контроль студент набирає 60 балів і більше. або «не зараховано» 

(якщо у підсумку студент набирає менше 60 балів.. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

№ Вид діяльності (завдання) 
Максимальна 

кількість балів 

1 Тема 1. Науково-теоретичні основи кадастру природних 

ресурсів 

3 

2 Тема 2. Природні ресурси України як об’єкт кадастру 3 

3 Тема 3. Державний водний кадастр: структура, історія 

становлення 

3 

4 Тема 4. Державний водний кадастр: підземні води 3 

5 Тема 5. Державний водний кадастр: поверхневі води 3 

6 Тема 6. Державний водний кадастр: використання водних 

ресурсів 

3 

7 Тема 7. Загальні положення про Державний земельний кадастр 3 

8 Тема 8. Характеристика державного земельного кадастру 3 

9 Тема 9. Інформаційне забезпечення земельно-кадастрових 

даних 

3 

10 Тема 10. Поняття про Державний кадастр лісових ресурсів, 

його мета та призначення 

3 

11 Тема 11. Методичні основи кадастрової оцінки лісових ресурсів 3 

12 Тема 12. Кадастр як основа лісовпорядкування та використання 

лісових ресурсів 

3 

13 Тема 13. Державний кадастр природних лікувальних ресурсів 3 

14 Тема 14. Державний кадастр територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

3 

15 Тема 15. Державний кадастр природно-рослинних ресурсів 3 

16 Тема 16. Державний кадастр ресурсів тваринного світу 3 

17 Тема 17. Державний кадастр мінерально-сировинних ресурсів 3 

18 Тема 18. Державний кадастр вторинних ресурсів 3 

19 КР-1 6 

20 КР-2 6 

21 Самостійна робота студента (підготовка доповідей / тестування 

/ аналітичні завданння / кейси) 

4 

22 залік 30 

 Всього 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи., практики 
ПМК, залік, атестація 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX 

незадовільно  

 

не зараховано  
1-34 F 

 



 
 

9. Список рекомендованої літератури  
 

Картка інформаційного забезпечення «Кадастра природних ресурсів» 

№ 

п/п 
Бібліографічний опис джерела 

Місце знаходження (основні бібліотеки міста та ін.) 

ЧНУ 

ім.П.Мог

и-ли 

Обласна 

наукова 

бібліотека 

ім.О.Гмирьова 

Міська 

центральна 

бібліотека 

ім. 

М.Кропивн

ицького 

Інтернет, 

внутрішня 

мережа 

(адреса). 

1. Основні джерела 

1. Козловський Б. І. Наукові 

основи кадастру природних 

ресурсів / Б. І. Козловський. – 

Львів: Місіонер, 2015. – 189 с. 

 

2 

 

5 

 

 

 

1 

 

http://ep3.nuw

m.edu.ua 

2. Аніщенко В.О. Моніторинг з 

основами кадастру природних 

ресурсів / В.О. Аніщенко, В.О. 

Боровий. – Навч. посібн. – 

Чернігів, 2016. – 208 с. 

 

3 

 

5 

 

 

 

2 

 

http://eprints.k

name.edu.ua/.

pdf 

3. Варламов А. А., Захарова С. Н. 

Кадастр природних ресурсів. / 

А. А. Варламов, С. Н. Захарова. 

– Учеб. пос. М.: ГУЗ, 2015. – 

156 с. 

 

3 

 

 

7 

 

2 

 

www.kadastr-

PR.com.ua 

4. Веремеєнко С.І. / Кадастрова 

оцінка природних ресурсів / 

С.І.Веремеєнко. – Навч. посібн. 

– Рівне, 2016. – 219 с. 

 

4 

 

10 

 

 

3 

http://ualibrari

um.narod.ru//s

how/858-15 

5. Ковальчук М. С. Потенціал та 

облік природних ресурсів 

України: курс лекцій / М. С. 

Ковальчук, Н. Є. Юдіна. – К.: 

Вид-во Нац. Авіа. Ун-ту «НАУ-

друк», 2016. – 76 с. 

 

10 

 

5 

 

 

3 

rbis-

nbuv.gov.ua/ 
potenwial-ta-

oblik-

pryrodnyx-

resursiv /irbis 

6. Веремеєнко С.І. ГІС-технології 

у кадастрі природних ресурсів / 

С.І. Веремеєнко, С.С.Трушева. – 

Навч. посібн. – Рівне, 2017. – 

227с. 

 

2 

 

8 

 

1  

http://uristinfo.n

et/agropravo/110

-veremeenko-

gisteknologiy-u-

kadastri.html 

7. 
Медвєдєв В. В. Порядок 

ведення кадастру природних 

ресурсів / В. В. Медвєдєв – К.: 

Урожай, 2014. – 232 с. 

 

5 

 

5 

 

4 

http://medvede

v_poriadok-

vedennia-

KPR/show/85

8-14 

8. Мотузова Г. В. Основи 

державного кадастру 

природних ресурсів / Г.В. 

Мотузова, О. С., Безуглова. – 

М. : Академический проект, 

2017. – 237 с. 

 

2 

 

2 

 

3 

http://kizmante

hn.com.ua/wp-

content 

/uploads/.pdf 

http://kizmantehn.com.ua/wp-content
http://kizmantehn.com.ua/wp-content
http://kizmantehn.com.ua/wp-content


 
 

2. Додаткові джерела 

9. Конституція України: Прийнята 

28 червня 1996 № 254к/96-ВР // 

Офіційний вісник України. – 

2010. – № 72/1 

 

3 

 

3 

 

 

2 

 

http://zakon5.r

ada.gov.ua/law

s/show/254-96 

10. Про порядок ведення 

державного кадастру 

тваринного світу. Постанова 

Кабінету Міністрів України 

№772 від 15.11.94р.// 

Офіційний вісник України від 

01.12.1994. – № 29. - стор. 9. – 

Ст. 1431. – код акту 25799/1994. 

 

3 

 

5 

 

 

 

2 

 

http://zakon.ra

da.gov.ua/laws

/show/962-4 

11. Про затвердження порядку 

державного обліку родовищ, 

запасів і проявів користих 

копалин. Постанова Кабінету 

Міністрів України № 75 від 

31.01.95р. // Офіційний вісник 

України від 09.02.1195 № 84. 

 

2 

 

4 

 

 

2 

http://zakon5.r

ada.gov.ua/law

s/show/1443-4 

12. Про порядок ведення 

державного лісового кадастру і 

первинного обліку лісів. 

Інструкція Мінлісгоспу № 134 

від 15.11.95р. // Офіційний 

вісник України від 01.12.1994. – 

№ 34. - стор. 8. – Ст. 1412. – 

код акту 15719/1995. 

 

1 

 

2 

 

1 

http://ualibrari

um.narod.ru/li

sovyy_kadast/

94/.html 

13. Порядок ведення державного 

водного кадастру. Постанова 

Кабінету Міністрів України 

№413 від 8.04.96р. // Офіційний 

вісник України від 01.05.1996. – 

№ 13. - стор. 12. – Ст. 1175. – 

код акту 2791/1996. 

 

2 

 

6 

 

2 

http://zakon.ra

da.gov.ua/laws

/show/2791/96 

14. Земельний кодекс України: 

Прийнятий Верховною Радою 

України 25.10.2001 № 2768-III 

// Офіційний вісник України від 

30.11.2001 № 46. 

 

1 

 

2 

 

1 

http://zakon.rad

a.gov.ua/laws/s

how/2768-3 

 


