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Розглянуто особливості існуючого порядку збору та інтерпретації даних стосовно земель лісогосподарсько-

го призначення, їх інтеграції до загальної системи державного земельного кадастру. Виявлено ряд недоліків у 

нормативно правових актах що не дають вичерпної інформації або ускладнюють процедуру збору інформації 

про землі лісогосподарського призначення. Проведено аналіз можливості застосування точного супутникового 

знімання на предмет відповідності точності отриманих даних та стану розвитку супутньої інфраструктури, 

з’ясовано особливості застосування різних методів супутникового геодезичного знімання для території Украї-

ни, проаналізовано міжнародний досвід ведення геодезичного знімання у несприятливих умовах лісових маси-

вів. Наведено власний досвід збору просторово розподіленої інформації про землі лісогосподарського призна-

чення та узагальнено дані щодо можливості вдосконалення системи збору первинної просторово розподіленої 

інформації про землі зазначеної категорії. 
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Рассмотрены особенности действующего порядка сбора и интерпретации данных о землях лесного хозяйст-

ва, их интеграции в общую систему государственного земельного кадастра. Выявлен ряд недостатков в норма-

тивно-правовых актах, которые не дают информации или усложняют процедуру сбора информации о землях 

лесного хозяйства. Проведен анализ возможности применения точной спутниковой съемки на предмет соответ-

ствия точности полученных данных и состояния развития сопутствующей инфраструктуры, выявлены особен-

ности применения различных методов спутниковой геодезической съемки для территории Украины, проанали-

зирован международный опыт ведения геодезической съемки в неблагоприятных условиях лесных массивов. 

Приведен собственный опыт сбора пространственно распределенной информации о землях лесного хозяйства, 

обобщены данные о возможности совершенствования системы сбора первичной пространственно распределен-

ной информации о землях указанной категории. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Становлення у 1991 

році нових для України ринкових принципів еконо-

міки, викликало необхідність реформування ряду 

напрямків господарства. Для повноцінної інтеграції 

у світовий ринковий простір та вироблення конку-

рентоздатної продукції здійснено ряд докорінних 

галузевих перетворень, котрі торкнулися й системи 

землеобліку та лісоустрою.  Тим не менш, розпочата 

у 1991 році реформа земельного господарства, що 

мала на меті створення вільного ринку земель є досі 

незавершеною, що зумовлюється не тільки постійно 

діючим мораторієм на продаж земель сільськогос-

подарського призначення, які складають більшу 

частину земельного фонду, а й відсутністю законо-

давчо визначених механізмів існування та регулю-

вання діяльності такого ринку.  Варто зазначити, що 

землі сільськогосподарського призначення хоч і 

складають більшість від усієї структури земельного 

фонду, але є не єдиною категорію земель. Чинний 

Земелний кодекс України, наряду з землями сільсь-

когосподарського призначення, визначає ще 8 кате-

горій земель, повний облік яких і має бути переду-

мовою повноцінного функціонування земельного 

ринку.  

Згідно статистики Держгеокадастру України, 

«ліси та інші лісовкриті площі» складають близько 

17,5%  від загального земельного фонду [1]. Таким 

чином, категорія земель лісогосподарського призна-

чення є другою за розміром, але інформація про такі 

землі на Публічній кадастровій карті майже відсут-

ня, що піднімає питання наповнення бази даних 

державного земельного кадастру та актуалізації 

механізму обліку таких земель.  

Актуальність порушеного питання підтверджу-

ється невідповідністю вітчизняної і загальноєвро-

пейської систем обліку земель. Сучасна наукова 

думка провідних вітчизняних та зарубіжних дослід-

ників зосереджена на трьох моментах: - вдоскона-

ленні реалізації механізмів впровадження іннова-

ційних розробок в управлінні приватними лісовими 

господарствами [2]; - заміні питань управління лісо-

вими ресурсами питаннями управління лісовкрити-

ми земельними ресурсами шляхом розбудови сис-

теми приватного права власності на лісовкриті тери-

торії [3], - перспективах вдосконалення системи 

обліку земель з метою модернізації системи оподат-

кування користування природними ресурсами [4, 5]. 

Звітуючи про хід виконання земельної реформи 

станом на 2016 рік, Міністерство аграрної політики 

та продовольства України надало наступну статис-

тичну інформацію: «об'єктом реформування стали 

землі майже 12 тис. господарств. У приватну влас-

ність передано 72,4 % сільськогосподарських угідь, 

у т.ч. 80,9 % ріллі для використання за цільовим 
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призначенням – сільськогосподарського виробницт-

ва. Право на земельну частку (пай) набули 6,9 млн 

чол., з яких 6,8 млн. (98,6 %) отримали сертифікати 

на земельну частку (пай). Повноправними власни-

ками з отриманням державних актів стали 6,7 млн. 

громадян -  98,2 % від кількості осіб, які отримали 

сертифікати» [6]. Таким чином, можна відзначити 

позитивні зміни у напрямку реформування сфери 

земельних відносин сільськогосподарського сектору 

та аграрного комплексу взагалі. Тим не менш, стан 

реформування другої за величиною категорії - зе-

мель лісогосподарського призначення, не можна 

вважати таким же ефективним з ряду значущих 

причин.  

Мета роботи – виявлення недоліків механізму 

збору просторово розподіленої інформації про землі 

лісогосподарського призначення та з’ясування мож-

ливості вдосконалення алгоритму збору, обробки та 

інтерпретації інформації про землі зазначеної кате-

горії. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Пе-

рша причина неналежного рівня реформування зе-

мельних відносин у секторі лісового господарства 

знаходиться у нормативній площині. Урядом Украї-

ни визнана критична необхідність реформування 

галузі лісового господарства, проте розроблена 

Державним агентством лісових ресурсів України 

Стратегія сталого розвитку та інституційного рефо-

рмування лісового та мисливського господарства 

України на період до 2022 року з 15 листопада 2017 

році не має нормативно-правового закріплення у 

вигляді акту про схвалення зазначеної стратегії, 

тому не введена в дію. Ситуація ускладнюється тим, 

що системи державного земельного та лісового ка-

дастрів не взаємопов’язані між собою. Так, в Ін-

струкції про порядок ведення державного лісового 

кадастру і первинного обліку лісів зазначено: «Вне-

сення   змін   і  доповнень  до  складу  документації 

державного  лісового  кадастру  проводиться  Держ-

комлісгоспом за погодженням з Держкомземом. 

Основним  джерелом  інформації,  що використову-

ється при складанні документації державного лісо-

вого  кадастру,  крім  даних державного  земельного  

кадастру  та  документів первинного обліку лісів,  

який ведеться за формами державного лісового ка-

дастру N  1 (без заповнення  графи  13) і N 2 (без 

заповнення граф 16-17),  є документація державного 

лісового кадастру, складена при проведенні попере-

днього державного обліку лісів» а Закон України 

«Про Державний земельний кадастр», взагалі не 

визначає дані лісоустрою як джерело наповнення 

бази державного земельного кадастру а отже існує 

необхідність дублювання отриманої інформації у 

декількох джерелах. 

Просторово розподілена інформація отримана в 

результаті лісовпорядних робіт може бути викорис-

тана для прискорення наповнення бази державного 

земельного кадастру у випадку дотримання вимог 

до точності її збору. Чинний Порядок проведення 

інвентаризації земель передбачає: «Для забезпечен-

ня необхідної точності відображення прийнятої 

облікової одиниці площі гранична похибка поворо-

тних точок меж земельних ділянок відносно най-

ближчих пунктів державної геодезичної мережі не 

повинна перевищувати за межами населених пунк-

тів - 0,5 метра». Таким чином, при реалізації можли-

вості взаємодоповнення баз державного земельного 

та лісового кадастрів існує необхідність розробки 

алгоритму уніфікованого картографічного забезпе-

чення, починаючи від етапу польового збору інфор-

мації. Розробка зазначеного алгоритму вирішить 

завдання створення максимально прозорої системи 

наповнення бази даних, адаптованої до потреб дер-

жавного земельного кадастру на принципах відкри-

тості, доступності та загального контролю. 

Досягнення зазначеної точності у зборі просто-

рово розподіленої інформації є можливим та реалі-

зовується в землевпорядних роботах з застосуван-

ням сервісів глобальних навігаційних систем (Global 

Navigation Satellite Systems, далі - GNSS). Діючі 

інструкції з лісовпорядкування та їх перспективні 

проекти передбачають лише можливість викорис-

тання інструментального знімання, зазначаючи ли-

ше рекомендовану точність знімання горизонталь-

них кутів при зйомці планшетних рамок і віднов-

ленні окружних в межах від 1 до 10 мінут, ліній із 

заокругленням міри до 0,1 м. Зазначені вимоги до-

сить умовно відповідають сучасним вимогам до 

якості просторово розподіленої інформації. Для 

отримання оптико-механічними приладами даних 

зазначеної точності, виконавець повинен мати від-

повідну геодезичну підготовку та досвід роботи з 

приладами, що не гарантує умову однозначності 

контурів, їх відповідності реальним розмірам в про-

сторі.   

Таким чином, існуючі нормативно-правові акти 

галузі лісовпорядкування та їх проекти не задоволь-

няють вимоги точності використання лісовпорядної 

інформації для застосування у державному земель-

ному кадастрі.  

Як відомо з іноземного та вітчизняного досвіду, 

використання GNSS-знімання є одним з найпрості-

ших та ефективних способів отримання точної прос-

торово розподіленої інформації, але його викорис-

тання має бути закріпленим на нормативному рівні. 

Світова практика використання GNSS-знімання є 

загальновизнаною та прийнятною. Ряд офіційних 

документів країн офіційно закріплює необхідність 

використання супутникового знімання, наприклад 

«Офіційний лісовий стандарт» Ірландії (Forestry 

Standards Manual / Forest Service, Department of 

Agriculture, Food & the Marine// Ireland, 4th 

November 2015), визначає необхідність реєструвати 

всі неузгоджені та невизначені зовнішні межі наса-

джень за допомогою GNSS  або DGNSS-приймача 

(диференційована глобальна навігаційна супутнико-

ва система). Окремо визначаються основні важливі 

завдання та принципи процедури знімання при 

отриманні просторово розподіленої інформації про 

невизначені раніше межі, згідно якої відліки GNSS 

повинні бути записані на початку і в кінці невизна-

ченої межі та в будь-якому положенні вздовж кор-

дону, де відбувається зміна напрямку зовнішньої 

межі (огорожі). Окреме завдання ставиться для ре-

єстрації всіх виділів з невизначеними зовнішніми 

межами та невідміченими зовнішніми кордони, які 
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згідно стандарту повинні бути відзняті, використо-

вуючи приймач GNSS / DGNSS (тобто уздовж краю 

границі виділу на лінії межі), акцентується увага на 

можливості швидкого виконання перевірки отрима-

них результатів при обчисленні площадного змі-

щення з використанням приймача DGNSS при огля-

ді невизначених меж. Аналогічний досвід проводить  

«Посібник виконавця програми національної інвен-

таризації лісів Великої Британії» (National Forest 

Inventory of Great Britain Survey Manual/  Forestry 

Commission of Great Britain) та збірник стандартів 

«Моніторингу інвентаризаційних змін» лісових 

територій провінції Британська Колумбія, Канада 

(Vegetation Resources Inventory –British Columbia 

Ground Sampling Procedures /Resources Information 

Standards Committee // March 2018, Version 5.5) та ін. 

В цих та інших подібного роду, незалежно від краї-

ни прослідковуються декілька закономірностей:   

- GPS/GNSS знімання визначається як доступна 

можливість створення полігональних або лінійних 

об’єктів; - матеріали знімання можуть бути викори-

стані як основа для створення нового полігону або 

точного визначення типу/межі виділу і т.д.; - такий 

вид знімання є найбільш прийнятним при отриман-

ня незадовільних результатів аерофотознімання або 

в разі коли отримати матеріали аерофотознімання є 

неможливим. Безперервно проводяться наукові 

вишукування присвячені дослідженню можливості 

підвищення точності геодезичного знімання в лісо-

вих умовах [7-9], зарубіжні дослідження підтвер-

джують можливість використання  точного знімання 

в ускладнених умовах (рис. 1) [10] 

 
Рисунок 1 – Залежність планової та висотної 

точності від часу спостережень 

 

На основі наведеного, можна дійти до висновку 

про необхідність уточнення можливостей та адапта-

ції світової практики використання можливостей 

GNSS-знімання на рівні держави. Для обґрунтуван-

ня позитивного досвіду проведення зазначеного 

способу знімання, розглянуті основні способи отри-

мання геопросторової інформації GNSS-методами.  

В результаті проведення експерементальних до-

сліджень при аналізі можливості проведення геоде-

зичного знімання з використанням поправок SBAS 

та RTK, з’ясовано, що на території Україні немає 

повноцінного покриття локальної супутникової 

системи EGNOS, тому знімання з використанням 

методів DGPS не відповідає вимогам земле- та лісо-

устрою. Такий висновок отримано в результаті ана-

лізу графіку поведінки розподілу точності при вико-

ристанні режиму знімання в режимі DGPS та Real 

Time Kinematic (далі - RTK) (рис. 2). В результаті 

аналізу графіку, можемо спостерігати неоднознач-

ність отримання інформації при застосування DGPS 

знімання. Фактичні розбіжності точності знімання 

досягають субметрового рівня, а відповідно інфор-

мацію отриману таким чином з великими обмежен-

нями можна використовувати при більшості геогра-

фічних досліджень, таких як прогнозування розвит-

ку територій, ландшафтне планування, ґрунтознавчі 

дослідження, тощо. Тим не менш, режим знімання 

RTK вчергове показав свою надійність та повторю-

ваність результатів у межах 2-6 см., що свідчить про 

можливість його застосування не тільки у землевпо-

рядкуванні а й при проведенні точних географічних 

досліджень (точне картографування при відборі 

грунтових зразків, картографування гідрологічних 

об’єктів зі складною береговою лінією, дослідження 

несприятливих екологічних явищ та ін.). 

Враховуючи наведені дані, було вивчено можли-

вість використання високоточної зйомки з залучен-

ням можливостей отримання поправок реального 

часу перманентних мереж базових станцій для уто-

чнення меж полігонів лісовкритих площ з метою 

розробки алгоритму картографічного моделювання 

використання земель лісогосподарського призна-

чення на рівні окремого суб’єкта господарювання. 

Враховуючи світовий досвід та вимоги українських 

нормативно-правових актів, послідовність картог-

рафічного моделювання має складати декілька ета-

пів: 

1) збір інформації про суб’єкт господарювання, 

склад його структурних одиниць, їх місцезнахо-

дження та основні відомості про видовий склад 

деревних насаджень; 

2) збір існуючої картографічної інформації отри-

маної при лісо- та землевпорядних роботах, плану-

ванні територій та обмежень для знімання; 

3) аналіз наявних картографічних матеріалів на 

предмет актуальності/застарілості, приведення до 

єдиної системи координат; 

4) пошук та узагальнення існуючих матеріалів 

даних аерофотознімання чи дистанційного зонду-

вання Землі, перевірка їх на достовірність та відпо-

відність; 

5) визначення проблемних ділянок де відсутні 

необхідні дані, або їх точність не задовольняє пот-

реби землевпорядкування; 

6) дешифрування та дигіталізація матеріалів дис-

танційного зондування Землі, побудова попередніх 

картографічних моделей, визначення меж та чітких 

контурів лісових виділів; 

7) підготовка плану GNSS-знімання, виділення 

важкодоступних місць; 

8) проведення польової частини знімання, пос-

тійний контроль точності отриманого матеріалу в 

межах 50 см. на 1 точку; 

9) камеральна обробка отриманих результатів, 

поєднання результатів та картографічна інтерпрета-

ція.  
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Рисунок 2 – Порівняння зйомки точок методами RTK та DGPS 

 

Враховуючи розвиток технологій супутникового 

знімання, постає необхідність поглиблення питання 

актуалізації можливостей точного знімання для 

потреб лісо- та землевпорядкування. З метою вияв-

лення перспективної можливості запровадження 

GNSS-технології, проаналізовано можливість ве-

дення знімання в режимі RTK, на основі даних ана-

лізу розвитку перманентних мереж базових станцій, 

побудована схема загального покриття території 

України сервісами поправок реального часу (рис. 3).  

На основі проведеного аналізу зроблено висно-

вок про задовільний стан покриття території Украї-

ни мережами перманентних базових станцій в кон-

тексті потреб лісовпорядних робіт,  крім окремих 

районів Луганської та Донецької областей, АР 

Крим. 

 

 

Важливу роль у отриманні якісних результатів 

знімання безпосередньо відіграє географічний фак-

тор. В результаті досліджень з’ясовано, що у зв’язку 

з неоднорідністю лісовкритих територій, супутни-

кові сигнали та сигнали GSM мережі можуть зазна-

вати негативного впливу, що ускладнить повноцінне 

знімання, перешкодою у такому випадку можуть 

бути певні природні особливості: різновидовий 

склад дерев, відмінності у щільності та зімкнутості 

крон; рівень розвитку першого ярусу та розвитку 

системи ярусів взагалі;  ландшафтні та експозиційні 

особливості що уявляють собою рельєфну неодно-

рідність місцевості зі значними пониженнями та 

утворенням природних віддзеркалюючих перешкод; 

географічне положення на території Україні що 

може впливати на якість прийому сигналу у зв’язку 

з невигідним розташуванням відносно площини 

обертання супутників.  

 

Рисунок 3 – Об’єднане покриття існуючих перманентних мереж базових станцій 

 

З метою підтвердження ефективності впрова-

дження запропонованого алгоритму, було здійснено 

збір експериментальної польової інформації. На 

основі отриманих даних, побудована статистична 

вибірка даних що склала 168 показників. Спираю-

чись на зазначену вибірку, розроблено математичну 



ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР. БУДІВНИЦТВО 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2018 (112) 

126 

модель яка характеризує залежність точності зні-

мання від часу спостереження в несприятливих 

умовах лісових територій. 

Аналізуючи отриманий статистичний розподіл 

можна виділити помітну тенденцію до групування 

результатів знімання з яких виокремлюється приб-

лизний розподіл точок на 3 групи за точністю в 

діапазонах 0,0-0,2 м., 0,4-0,8 м., 0,8-2,0 м. Помітним 

є загальний тренд до підвищення точності знімання 

відносно збільшення часу спостережень, тим не 

менш варто зауважити про наявність точок однаково 

високої якості як при часі знімання в 10 секунд так і 

2 хвилини, що дозволяє казати про неоднорідність 

часового параметру збору даних та узагальнити 

середній достатній час знімання однієї точки як  

1,26 хв.  

Особливе зацікавлення та перспективність пода-

льшого розвитку дослідження складає категорія 

значень що знаходяться в межах 0,4-0,8 м. Дана 

категорія значень цікава тим, що є граничною при 

використання даних у землевпорядних роботах. 

Враховуючи велику кількість точок, які знаходяться 

у цьому діапазоні, розкриття природи статистичної 

закономірності їх отримання (вплив природних 

факторів, несприятливі умови, невідповідна робота 

обладнання та ін.) дозволить заявити про достовір-

ність отриманих загальних даних не менш ніж на 

75-80% (рис. 4).  

Рисунок  4 – Кількісно-статистичний розподіл показників точності знімання 

 

Розвиваючи дослідження, проведено аналіз най-

більш використовуваних режимів знімання, що ав-

томатично обиралися відповідно до умов якості 

прийому сигналу та допоміжних елементів. На ос-

нові оброблених даних, отримано результат про 

високий рівень імовірності (71%) застосування ко-

дового режиму RTK зйомки  під час ведення лісов-

порядних робіт, в той час як фазовий склав 21%, 

фазовий хRTK - 8%, Precision Point Positioning – до 

1%. Рівень застосування кодового режиму RTK 

зйомки  у межах 71% є позитивним моментом що 

підтверджує висунуту раніше тезу про задовільний 

стан супутньої інфраструктури у виді повноцінного 

покриття сигналами мереж перманентних базових 

станцій.  Використання фазового режиму RTK та 

хRTK свідчить про погіршення умов зв’язку прий-

мача з мережами GSM операторів через які вводи-

лись обмеження на встановлення надійного зв’язку з 

серверами видачі поправок реального часу, застосу-

вання ж режиму Precision Point Positioning означає 

повну втрату зв’язку з мережею базових станцій 

протягом тривалого часу та необхідність залучення 

прямих поправок з комерційних систем супутнико-

вого коригування місцезнаходження що свідчить 

про надзвичай важкі умови знімання. 

На основі статистичної вибірки, з метою підтве-

рдження дієздатності способу отримання просторо-

во розподіленої інформації, встановлено розподіл 

показників точності планових координат точок зні-

мання.  

На основі наведеного розподілу, з’ясовано що 

попри недосконалість способу знімання, 49,7% (то-

чність до 50 см) точок загальної сукупної вибірки 

отриманих під час знімання для потреб лісовпоряд-

кування, знаходяться в межах вимог Порядку про-

ведення інвентаризації земель для земель поза ме-

жами населених пунктів та можуть бути використані 

в процесі наповнення бази даних державного земе-

льного кадастру. Таким чином, спосіб отримання 

високоточних координат шляхом використання 

GNSS-знімання є дієвим та може стати частиною 

пропонованого алгоритму картографічного моделю-

вання земель лісогосподарського призначення. Реа-

лізація зазначеного алгоритму дозволить значно 

прискорити та розширити інформацію про лісові 

території України, модернізувати процес безперерв-

ного лісовпорядкування та дасть можливість приш-

видшити повноцінну інтеграцію земель лісогоспо-

дарського призначення до системи державного зе-

мельного кадастру, оскільки розширить можливість 

офіційно приймати участь в процесах лісовпорядку-
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вання не тільки спеціалістам лісовпорядних підпри-

ємств а й фахівцям безпосередньо лісових госпо-

дарств, виключить необхідність повторного обсте-

ження територій спеціалістами-землевпорядниками, 

завдання яких буде обмежене виключно перевіркою 

та коригуванням отриманої інформації.   

ВИСНОВКИ. 1. Прогрес реформування галузі лі-

сового господарства та регулювання суспільних 

відносин в сфері використання земель лісового гос-

подарства є помітно повільнішим у порівнянні з 

реформуванням системи обліку земель сільськогос-

подарського призначення та агропромисловому 

комплексу вцілому. Зарубіжні дослідження та досвід 

застосування, демонструють можливість застосу-

вання в процесах лісовпорядкування  високоточних 

засобів отримання просторово розподіленої інфор-

мації. Технологія GNSS-знімання є порівняно дос-

тупною та, завдяки розвинутій мережі супутньої 

інфраструктури, має високі показники стабільності 

функціонування. 

2. Для сучасного етапу процесу реформування 

галузі лісового господарства характерними є прога-

лини та неточності у нормативно-правових актах що 

регулюють дану сферу: система державного земель-

ного та лісового кадастру фактично відокремлені 

одне від одного та слабко взаємодіють; діючі ін-

струкції фактично вимагають проведення одного 

комплексу робіт у двократному розмірі; вимоги до 

збору та уніфікації інформації не закріплені у нор-

мативних актах та не базуються на нормах землеус-

трою. 

3. Експериментальний досвід підтверджує пози-

тивну можливість використання на території Украї-

ни технології GNSS-знімання для потреб лісовпоря-

дкування та подальшою інтеграцією в систему дер-

жавного земельного кадастру. 49,7% точок аналізо-

ваної вибірки задовольнили вимоги Порядку прове-

дення інвентаризації земель для земель поза межами 

населених пунктів, підтвердивши можливість вдос-

коналення алгоритму збору, обробки та  картографі-

чної інтерпретації інформації про землі лісогоспо-

дарського призначення. 

4. Запропонований алгоритм збору, обробки та 

картографічної інтерпретації інформації про землі 

лісогосподарського призначення дозволить не тіль-

ки спростити процес наповнення бази даних держа-

вного земельного кадастру а й дасть підґрунтя для 

низки географічних досліджень, оскільки інформа-

ція отримана засобами дистанційного зондування 

Землі та GNSS-знімання може бути легко інтерпре-

тована в екологічних, ландшафтних та ґрунтознав-

чих дослідженнях. Окремий інтерес зазначена інфо-

рмація може мати для перспективного розвитку 

всього лісового господарства у випадку еволюції 

громадської та законодавчої думки відносно можли-

вості утворення права приватної власності на лісов-

криті території.  
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Purpose. The article deals with the problems of collecting processing and data unification about the land of the for-

estry category. According to statistics, "forests and other forest areas" account for about 17.5% of the total land fund. 

Thus, the category of forestry land is the second largest, but information on such land on the Public Cadastral Map is 
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almost absent, which raises the question of filling the database of the state land cadastre and updating the mechanism of 

accounting for such lands. The urgency of the issue raised is confirmed by the inconsistency of domestic and European 

land registry systems. Methodology. In the course of the study, the practical results of geodetic surveys in the territories 

of deep forests were analyzed. An additional analysis has shown satisfactory development of the accompanying infra-

structure for ensuring high-precision surveys in forest conditions. Results. Gaps in the legislative framework regarding 

the organization of the process of gathering information on land for forestry purposes have been identified. Originality. 

For the first time, the results of survey in difficult forest conditions have been analyzed for compliance with high stand-

ards of land management. The result showed the satisfaction of the results obtained with the requirements of normative 

legal acts at the level of more than 50%. Analyzing the obtained statistical distribution, one can distinguish a noticeable 

tendency for the grouping of the results of removal from which the allocation of points is divided into 3 groups in accu-

racy in the ranges of 0,0-0,2 m, 0,4-0,8 m, 0,8 -2.0 m. It is noticeable that there is a general trend towards increasing the 

accuracy of the observation in relation to the increase in the time of observation, however, it is worth noting that there 

are points of the same high quality as during the observation time of 10 seconds and 2 minutes, which allows to talk 

about the heterogeneity of the time parameter of the charge data and summarize the average sufficient time with remov-

al of one point as 1.26 min. Practical value. The study can be used to improve the approaches to land reform in 

Ukraine and to create fair and open land market. References 10, figures 4. 

Key words: survey, mapping, forestry, land management, accuracy. 
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