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ДОСВІД 
 

ТОВ «БломІнфо-Юкрейн» були здійснені роботи  зі 
встановлення та нанесення на  планово-
картографічні матеріали водоохоронних зон і 
прибережних захисних смуг уздовж річок Інгулець та 
Саксагань у м. Кривий Ріг. Додатково здійснено їх 
оформлення в натурі відповідними знаками та 
підготовлені інформаційні матеріали затвердженого 
зразка. 
 
 

МЕТА ПРОЕКТУ 
 

Формування обмежень у використанні земель в 
межах водоохоронних зон, прибережних захисних 
смуг, пляжних зон, смуг відведення та берегових смуг 
водних шляхів сприяє збереженню та примноженню 
водних ресурсів.  
 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ 
 

Національним планом дій на 2012 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 
2010- 2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава», затвердженим Указом Президента України 
від 12 березня 2012 року, було визначено 
необхідність встановлення водоохоронних зон, 
прибережних захисних смуг вздовж річок, морів, 
навколо озер, водосховищ та інших водойм, а також 
встановлення пляжних зон. Дана інформація має 
обов’язково бути внесена до державного земельного 
кадастру. 
 
  

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
 

- Здійснено геодезичну зйомку прибережної 
смуги шириною 100м. та загальною протяжністю 
213 км. Роботи виконувались із застосуванням Trimble 
GPS 5800, який ідеально підходить для вирішення 
різних завдань позиціонування, включаючи геодезію, 
будівництво та управління ресурсами. Точність 
виконання геодезичних робіт для даного проекту 
становила 10 см.  

- Основна увага при виконанні геодезичних 
робіт та польового дешифрування приділялась урізу 
води, спорудам берегоукріплення, комунікаційним 
спорудам, рельєфу місцевості. В результаті даних 
робіт внесено пропозиції стосовно розміру 
прибережно -захисної  смуги. 
- Розроблено та затверджено в установленому 
законодавством порядку проект землеустрою зі 
встановлення водоохоронних зон і прибережних 
захисних смуг; 
- Визначено та нанесено на планово-
картографічний матеріал межі водоохоронних зон та 
прибережних захисних смуг; 
- Межі прибережних захисних смуг були 
закріплені в натурі (на місцевості) межовими 
знаками в кількості 200 шт. та позначені 
інформаційними знаками в кількості 44 шт. 
- Межі земельних ділянок відведених під 
прибережно - захисні смуги були погоджені із 
суміжними землевласниками (земле-
користувачами).  
 

 
 

ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ 
 

1. Сформовані та зареєстровані водоохоронні 
обмеження зменшать коло непорозумінь та 
зловживань при користуванні прибережними 
землями та здатні запобігти інтенсивній деградації 
акватичних екосистем; 

2. Результати проектних робіт оформлені в 
електронному вигляді, що дає змогу внести 
відомості до Державного земельного кадастру; 

3. Фізичні та юридичні особи не будуть витрачати 
власні кошти на встановлення меж прибережних 
захисних смуг при оформлені права власності на 
земельні ділянки; 

4. Органи місцевого самоврядування отримали 
підґрунтя для контролю за використанням земель 
в межах водоохоронних зон та прибережних 
захисних смуг, що зменшить антропогенне 
навантаження на ці землі. 
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Приклади отриманих результатів по проекту в м. Кривий Ріг 
Зона дослідження: ріки Інгулець та Саксагань. Загальна протяжність проекту: 213 км. 


