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ВСТУП 

 

Зелені насадження населених пунктів беруть участь у побудові 

ландшафтно-планувальної структури, формують специфічний мікроклімат та 

особливі санітарно-гігієнічні умови, що визначає їх важливу ландшафтно-

архітектурну, естетичну та рекреаційну роль. Для якісного виконання 

зазначених функцій ці рослинні угрупування мусять бути належним чином 

доглянуті.  

Це можливо лише за умови наявності достовірної, оперативної та 

актуальної інформації про кількісний та якісний стан зелених насаджень 

населених пунктів, яку отримують у ході проведення їх інвентаризації. Проте, 

цей процес, як і будь-яку сучасну методику отримання, обробки, обліку, аналізу 

та збереження даних не можливо уявити без сучасних інформаційних 

технологій. Використання сучасного інструментального забезпечення, методів і 

технологій дистанційного зондування земної поверхні, GPS-технологій та 

новітнього програмного забезпечення відкриває нові можливості для 

прискорення, покращення якості та підвищення продуктивності виконання 

робіт в даній сфері. При цьому сьогоднішні темпи розвитку технологій дають 

змогу проводити інвентаризацію зелених насаджень якісніше та швидше. Але, 

на жаль, сьогодні в Україні використовують застарілі методи інвентаризації, які 

не виправдовуються в точності, якості і ефективності використання.  

У той же час провідні науковці світу використовують комп’ютеризовані 

методи та створюють електронні карти із позначенням усієї деревно-

чагарникової рослинності разом із біометричною інформацією.  

Нами пропонується впровадження сучасного підходу до проведення 

інвентаризації деревно-кущових рослин із представленням отриманої 

інформації у електронному вигляді, що дасть можливість заощадити час на 

проведення інвентаризаційних робіт, створювати електронні карти зелених 

насаджень з точним розташуванням деревно-чагарникової рослинності за GPS 

координатами, інформацію, фотознімки та вільним доступом цієї інформації.
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1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Сутність та зміст інвентаризації зелених насаджень 

 

Інвентаризація садово-паркових обєктів (СПО) – це комплекс 

біометричних розрахунків, знімально-геодезичних і ландшафтно-таксаційних 

робіт лісового фонду або системи зелених насаджень, спрямованих на 

отримання детальної узагальненої кількісної та якісної інформації про дані 

обєкти. 

Інвентаризація СПО є складовою частиною іншого процесу -  

парколісовпорядкування. Парколісовпорядкування – це система заходів, 

повязаних з організацією та веденням господарства у паркових та лісових 

комплексах. 

Інвентаризація об’єктів зеленого господарства проводиться у 

відповідності до інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених 

пунктах України затв. Наказом Міністерства будівництва, архітектури 

тажитлово-комунального господарства №226 від 24.12.2001 зі змінами в 2006, 

2007 та 2014 роках. 

Метою інвентаризації СПО є отримання інформації про дані об’єкти для 

складання проекту організації та розвитку підприємства. 

Завданнями даної інвентаризації є: 

1) Отримання інформації для обґрунтування, планування та оцінки робіт 

в лісовому та садово-парковому господарстві. 

2) Організація безперервного відтворення природних комплексів. 

3) Підвищення продуктивності, декоративності та якості виконання 

функцій зеленими насадженнями. 

4) Забезпечення захисту та охорони об’єктів СПЛО. 

5) Підвищення рівня розвитку та культури ведення господарства на 

території об’єкту. 
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6) Аналіз, контроль і моніторинг господарської діяльності підприємств з 

метою систематичного поліпшення її ведення. 

Нормативним забезпеченням здійснення інвентаризації та впорядкування 

зелених насаджень є ряд законодавчих та інших відповідних документів, 

направлених на охорону та збереження довкілля, а саме: 

- Закону України  «Про рослинний світ» 

- Закону України «Про природно-заповідний фонд України». 

- Закону України «Про благоустрій населених пунктів». 

- Закону України «Про  охорону навколишнього природного середовища". 

- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315). 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» від 

01.08.2006 №1045. 

- Положення  про державну  систему  моніторингу довкілля,  

затвердженого постановою Кабінету  Міністрів  України  від  30.03.98 р. 

N 391. 

- Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової 

політики України про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених 

насаджень у населених пунктах України від 24.12.2001 р. № 226. 

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України про затвердження Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України від 10.04.2006 р.  № 105. 

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

обліку зелених насаджень у населених пунктах України від 22.11.2006   

№ 386. 
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- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України про затвердження Типових правил 

благоустрою території населеного пункту від 27.11.2017 р. № 310. 

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України про затвердження 

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених 

місць від 17.03.2017 р. №145. 

- Державні будівельні норми України «Планування та забудова міст, селищ 

і функціональних територій» ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій 

(Чинні з 1 вересня 2012 року). 

У результаті проведення інвентаризації на кожний об'єкт зеленого 

господарства складається паспорт об'єкта благоустрою зеленого господарства, 

який затверджується власником, користувачем, балансоутримувачем, 

керівником підприємства, організації, установи, на території яких розташовані 

зелені насадження, та підписується виконавцем робіт з інвентаризації.  

Інвентаризація об'єктів зеленого господарства проводиться в натурі з 

використанням наявних планів, геодезичних матеріалів, креслень, проектів, 

графічних матеріалів обліку споруд дорожньо-мостового господарства тощо.   

 

1.2 Ретроспективний аналіз розвитку інвентаризації деревно-

чагарникових порід 

В нашій державі садово-паркове господарство формувалось значно 

пізніше, ніж в Західній Європі, тому багато методів та підходів запозичено з 

практики Західної Європи, а впорядкування у першу чергу лісових насаджень 

розвивалося досить таки мляво з 1842 по 1913 рр. З 1914 по 1921 рр. 

лісовпорядні роботи в Україні не проводилися через громадянську війну та 

розруху. Із затвердженням в 1924 році Лісового кодексу розгорнулися ширше 

лісовпорядні роботи в Україні. 1937-1938 рр. лісовпорядкування союзних 

республік об’єднано у всесоюзну контору «Ліспроект». Упродовж 1936 по 1941 

рр. лісовпорядні роботи в Україні виконувалися двома лісовпорядними 

https://dbn.co.ua/index/b_22/0-82
https://dbn.co.ua/index/b_22/0-82
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районами – Київським  і Харківським. В 1940 році після возз’єднання України з 

Західною Україною створено Львівський лісовпорядний район. Після 

закінчення війни лісовпорядні роботи в Україні були продовжені. Великі зміни 

в лісовому фонді, що відбулись під час Другої світової війни, знецінили наявні 

лісовпорядні матеріали. З 1947 по 1956 рр. ліси державного значення були 

здебільшого обстежені і впорядковані. Лісове господарство в цей період 

управлялося централізовано за п’ятирічними планами і характеризується 

значним розвитком лісовпорядкування.  

В 60-х роках було здебільшого завершено впорядкування лісів першої і 

другої груп; починаючи з 1955 року, проводилася повторна, через 10 років, 

ревізія впорядкування лісових масивів, впорядкованих після 1945 року; 

протягом 1955-1960 рр. До основних напрямків вдосконалення 

лісовпорядкування в 70-х і 80-х роках післявоєнного періоду належать 

впровадження електронно-обчислювальних машин.  

З розпадом СССР було ліквідовано Всесоюзне об’єднання «Ліспроект» а 

Українську лісовпорядну організацію переформовано в Українське державне 

лісовпорядне ВО «Укрдержліспроект» і підпорядковано Державному комітету 

лісового господарства України. При цьому припинено бюджетне виділення 

капітальних вкладень на розвиток інфраструктури лісовпорядного 

підприємства (крім разового фінансування в 1996 році в обсязі 205 тис. грн.) 

(Васькевич, 2016). Це в свою чергу вплинуло на  придбання і оновлення 

основних засобів, комп’ютерів, приладдя, периферійного обладнання та 

формування картографічної бази даних.  

Припинення фінансування аерофотозйомки в 1997 році призвело до 

спрощення технології отримання інформації про стан зелених насаджень, що в 

свою чергу відбилось і на якості виконання робіт, проте дало поштовх до 

залучення для досліджень матеріалів ДЗЗ в геоінформаційних системах та 

подальшого розвитку засобів отримання та обробки інформації про стан 

зелених насаджень [16,1]. 
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 Іншою особливістю, яка обумовлює сучасний стан інвентаризації 

зелених насаджень в Україні є виконавці робіт. Інструкція [15] визначає, що 

інвентаризація зелених насаджень повинна проводитись суб’єктами 

господарювання, які проводять технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого 

майна, підприємствами, організаціями, які мають на це право, а також  

балансоутримувачами об'єктів благоустрою державної чи комунальної форми 

власності, які мають технічні можливості, відповідних фахівців, за 

погодженням з виконавчими органами міських, селищних, сільських рад. 

 

1.3 Сучасні методи інвентаризації зелених насаджень 

 

Одним із пріоритетних завдань забезпечення реалізації екологічної 

складової сталого розвитку в урбанізованих ландшафтах України є захист, 

збереження і покращення стану зелених насаджень та примноження їх 

корисних функцій. Прикладами сучасного підходу щодо автоматизації обліку 

зелених насаджень в умовах урболандшафтів можуть служити створені 

електронні карти вуличних насаджень Нью Йорка [2] (містять інформацію про 

діаметр, розташування, зображення та вартість щорічних надходжень по кожній 

деревній рослині на підставі її екологічних корисних якостей), карти 

розташування деревних та чагарникових рослин Відня та інших європейських 

міст на базі проекту Open Steet Map [4]. У РФ урядовою постановою 

передбачений облік стану урболандшафтів Москви за допомогою 

автоматизованої інформаційної системи «Реєстр зелених насаджень» із 

щорічною актуалізацією даних [10]. 

Підсумовуючи вищенаведене, слід відмітити, що для забезпечення 

проведення якісного обліку стану зелених насаджень в межах населених 

пунктів України доцільно розробити державну автоматизовану інформаційну 

систему «Реєстр зелених насаджень» на основі одержаних результатів їх 

інвентаризації з використанням сучасних методів збору, накопичення та 

представлення інформації щодо деревної рослинності.  
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1.4 Досвід використання безпілотної аерофотозйомки в галузях 

народного господарства  та її перспективи для потреб інвентаризації. 

 

Квадрокоптери поступово впроваджуються в професійні галузі. Станом 

на сьогодні ці пристрої стали невід'ємною частиною робочого арсеналу 

журналістів, папараці, операторів кінематографа і простих блогерів. Отже, 

БПЛА, пролітаючи по заздалегідь спланованому маршруту, виконує цифрову 

зйомку місцевості. Результатом є знімки по GPS-координатах.  

З борту безпілотних літальних апаратів можна точніше визначити 

рельєф місцевості, розміри полів, рубежі й межі водних об’єктів (озер, рік, 

боліт), ділянок і доріг. За допомогою БПЛА деякі експериментатори, як от 

Харківське підприємство «УкрАгроАвіа», примудряються не тільки стежити за 

якістю землі й посівів, але й «точково» удобрювати ґрунт, здійснюючи 

додаткове внесення мікродобрив [6]. На даний час БПЛА для виявлення 

лісових пожеж уже широко використовуються у лісовому господарстві 

Австралії, Канади, Польщі та інших країнах. Зокрема Регіональним 

Східноєвропейським центром моніторингу пожеж, Україна, спільно з GFMC, 

Німеччина, та за підтримки ОБСЄ розробляється система виявлення 

боєприпасів, що не розірвалися на територіях військових полігонів, колишніх 

військових конфліктів або військових полігонів з метою недопущення їх 

спрацьовування під час рослинних пожеж.  

Нашим науковим гуртком також проводиться ряд робіт щодо вивчення 

можливостей використання сучасних дистанційних методів досліджень для 

отримання своєчасної та достовірної інформації про стан об’єктів садово-

паркового господарства з використанням безпілотних літальних апаратів 

(БПЛА). Проведені дослідження дають змогу робити висновки щодо 

доцільності застосування безпілотних літальних апаратів для обстеження 

об’єктів садово-паркового господарства та отримання актуальної інформації 

про них.  
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2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Порядок проведення інвентаризації зелених насаджень 

 

Відповідно до інструкції [15] інвентаризація зелених насаджень 

проводиться за такими етапами: 

1) Підготовчі роботи. 

Роботи з інвентаризації об’єктів зеленого господарства починають із 

зняття з наявних геодезичних, картографічних матеріалів копій планів об’єктів 

зеленого господарства, на яких проводиться інвентаризація. Копії планів 

звіряють з натурою, уточнюють на місці нанесені на плані межі зі сусідніми 

землекористувачами. У разі необхідності проводить додаткову зйомку. При 

змінах понад 50 % площі проводять нову горизонтальну зйомку. 

Якщо в процесі обстеження насаджень у натурі в межах ділянки будуть 

виявлені групи дерев чи кущів, які за таксаційними показниками (повнота 

насаджень, склад, стан) різко відрізняються, то такі ділянки дерев і кущів 

ураховують окремо і на плані нумерують за порядком. 

2) Польові роботи. 

Під час виконання робіт у натурі ведуть абрис об’єкта, на який наносять 

межі об’єкта, дорожньо-алейну мережу, зелені насадження, усі будівлі, 

споруди, водоймища, опори електричних, телефонних та радіомереж, оглядові 

колодязі інженерних мереж, стаціонарні водопровідні мережі, канави,  

У процесі інвентаризації зелених насаджень ведуть робочий щоденник, до 

якого вносять відомості щодо дерев і чагарників із зазначенням виду 

насаджень, складу порід, середнього віку та стану.Газони і квітники 

враховують за площею. У багаторічних квітниках обчислюють і кількість кущів 

на обліковій ділянці. 

3) Камеральні роботи. 
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На основі скоригованого графічного матеріалу з повною ситуацією і 

записів зроблених на абрисі та у робочому щоденнику, даних зйомки та інших 

матеріалів складається інвентаризаційний план об’єкта. 

Інвентаризаційний план об’єкта повинен містити такі дані: зовнішні межі 

об’єкта з їх лінійними розмірами; про сусідніх землекористувачів; наявність 

межі та номери ділянок, куртин, груп дерев; дерева особливо цінних порід 

(унікальні, історичні), яким присвоюють окремі номери в межах усього об’єкта. 

Проведення робіт з інвентаризації об’єктів зеленого господарства 

перевіряють у натурі, а також під час виконання камеральних робіт 

представники замовника і бюро технічної інвентаризації, що виконує 

інвентаризацію.  

 

2.2Теоретичні основи виконання безпілотної аерофотозйомки 

 

Як свідчать останні дослідження супутникові знімки, особливо високого 

просторового розрізнення, можуть слугувати важливим та достовірним 

джерелом інформації про об’єкти садово-паркового господарства. Вони дають 

змогу отримувати оперативну інформацію про значні площі озеленених 

територій, у короткі терміни її опрацьовувати за допомогою ГІС та здійснювати 

актуалізацію лісівничо-таксаційних і картографічних матеріалів для оновлення 

реєстру зелених насаджень. Одним із способів подолання наведених недоліків є 

використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для здійснення 

дистанційної зйомки земної поверхні. Існуючий досвід використання дронів 

для потреб сільського господарства свідчить, що такий підхід дає змогу 

отримати знімки полів з точними координатами в потрібний час, незалежно від 

хмарності, з вищою роздільною здатністю у порівнянні з космічною зйомкою 

[13]. У практиці лісового господарства також вже існують спроби щодо 

використання БПЛА для визначення вегетаційного індексу, підрахунку 

кількості видів, встановлення меж таксаційних виділів [11]. 
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Кафедрою лісового і садово-паркового господарства Бережанського 

агротехнічного інституту опрацьовано теоретичні та методологічні підходи  

щодо дистанційного дослідження зелених насаджень населених пунктів з 

використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Роботи проводились з 

2018 по 2020 роки на прикладі зелених насаджень центральної частини м. 

Бережани (Тернопільська обл.) шляхом польових обстежень та обльоту з 

фотографуванням території квадрокоптером Phantom 4. Під час польових 

досліджень проводилась інвентаризація деревно-чагарникових видів рослин у 

відповідності до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень [15].  

Для здійснення обльоту з дистанційним фотографуванням території  

використовувався БПЛА з вмонтованим GPS-модулем, системою стабілізації та 

знімальною апаратурою, яка включає пристрої для фотозйомки з високими 

оптичними характеристиками та роздільною здатністю. Основними технічними 

характеристиками даного дрона є наступні: вага 1,28 кг; діагональний розмір 

0,59 м; точність польоту відповідно до заданого маршруту: ± 0,1м по вертикалі 

та ± 1 м по горизонталі; максимальна швидкість польоту 16 м/с; максимальна 

висота польоту 6000 м. Даний коптер підтримує роботу одночасно в обох 

системах навігації (GPS та  ГЛОНАСС),  що дає змогу підвищити точність його 

позиціювання в глобальній системі координат. Карданний трьохосьовий підвіс 

із пристроями для стабілізації та тангажем від -90° до +30° дозволяє вести 

якісне фотографування в русі під необхідним кутом.  

Перед початком знімальних робіт проводилось планування маршруту 

переміщення БПЛА з визначенням висоти польоту, часу виконання завдання, 

виходячи із площі об’єкта садово-паркового господарства, фокусної віддалі 

камери та необхідної деталізації. При прокладанні маршруту суміжні знімки (S1 

та S2) повинні мати повздовжнє (Рх) перекриття (рис.1). Поперечного 

перекриття (Ру) досягають шляхом суміщення сусідніх маршрутів (S3 

перекривається знімками S1 та S2 суміжного маршруту). Рекомендоване 

поздовжнє перекриття матеріалів знімання, як і для аерофотозйомки, повинно 

складати в середньому 60% (мінімальне перекриття 56%), що забезпечує 

http://flytechnology.ua/shop/phantom/adv/
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наявність потрійного поздовжнього перекриття не менше 12%. Поперечне 

середнє перекриття суміжних маршрутів повинно складати близько 30-40% з 

допустимим мінімальним значенням 20%. 

 
Рис. 1. Схема виконання БПЛА зйомки з перекриттями 

 

2.3 Методика інтерпретації результатів аерофотознімань 

 

Застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) дозволяє істотно 

знизити витрати на виробництво аэрофотозйомних робіт. З точки зору 

традиційної фотограмметрії якість подібної зйомки найімовірніше буде оцінено, 

як неприйнятний, оскільки на БПЛА, як правило, встановлюються камери 

побутового сегмента, не використовується якісна гіростабілізуюча апаратура, при 

зйомці невеликі відхилення оптичних осей від вертикалі в декілька градусів, що 

значно ускладнює процес первинної обробки знімків. Однак для сучасного 

фотограмметричного програмного забезпечення ці недоліки не представляють 

значних проблем. Більш того, розвиток цифрових методів фотограмметричної 

обробки вже призвело до появи програм і програмних комплексів, здатних 

обробляти навіть такі "неякісні" дані аерофотозйомки в високоавтоматизованому 

режимі, при мінімальній участі оператора. 

Розглянемо технологічний ланцюжок отримання топографічної карти з 

використанням наступних компонентів: 
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1) БПЛА для виконання аерофотознімання; 

2) ПО Agisoft PhotoScan в якості інструменту обробки матеріалів зйомки; 

3) інструментарій ГІС Панорама для векторизації ортофотопланів та 

отримання топокарт. 

Аерофотозйомка з використанням БПЛА 

У технічному плані процес аерофотозйомки з використанням БПЛА 

складається з трьох етапів: підготовчого, власне зйомки, і постобробки 

отриманих даних. 

Програма Agisoft PhotoScan - універсальний інструмент для генерації 

тривимірних моделей поверхонь об'єктів зйомки з фотозображень цих об'єктів. 

PhotoScan з успіхом застосовується як для побудови моделей предметів і об'єктів 

різних масштабів – від мініатюрних археологічних артефактів до великих 

будівель і споруд, так і для побудови моделей місцевості за даними 

аерофотозйомки і генерації матриць висот і ортофотопланів, побудованих на 

основі цих моделей. Обробка даних в PhotoScan максимально автоматизована – 

на оператора покладені лише функції контролю та керування режимами роботи 

програми. 

Потім отримана модель використовується для генерації ортофотопланів та 

матриць висот. 

З точки зору оператора процес роботи з програмою виглядає наступним 

чином: 

1) Завантаження фотознімків. 

2) Вибір системи координат і завантаження даних прив'язки центрів 

фотографування. 

3) Формування точкової моделі поверхні Землі. 

4) При наявності наземної опорної мережі – установка відміток опорних точок 

на фотознімках і завантаження координат точок опорної мережі. 

5) Оптимізація моделі (зрівняння параметрів прив'язки). 

6) Генерація полігональної моделі поверхні Землі. 

7) Експорт даних – ортофотоплан, матриця висот. 
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Під час роботи завжди можна зберегти проміжні результати розрахунків у 

файлі проекту. 

Є можливість формування пакетного завдання на обробку. Завантаживши 

вихідні знімки, можна відразу вказати параметри для кожного з етапів і програма 

самостійно виконає весь цикл обробки. 

Безпосередньо в графічному інтерфейсі програми можна робити базові 

виміри на отриманій моделі — вимірювати відстані, площа поверхні та об'єм 

моделі. У програмі обирається найбільш зручна ситема координат і проекція, в 

якій будуть зберігатись матеріали. Програма розпізнає дані у форматах txt, csv, tel 

і дозволяє вказати з яких стовпців зчитувати дані. 

Після виконання першого етапу обробки – первинного вирівнювання та 

побудови точкової моделі, формується хмара точок, що описує модель, і набір 

параметрів взаємного орієнтування фотознімків. За результатами обробки 

будується готова модель (рис.2), яку можна експортувати як матрицю висот 

(цифрову модель місцевості) і сформувати на основі цієї моделі ортофотоплан 

місцевості (рис.3). 

 
 

Рис. 2. Побудова цифрової моделі місцевості в Agisoft Photoscan 
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Рис. 3. Порівняння матеріалів ДЗЗ (зліва) з БПЛА ортофотопланом 

 

На ортофотоплані помітно значно кращу деталізацію відображення 

дорожньо-стежкової мережі, контурів будівель, місце розташування дерев, малих 

архітектурних форм. Цей план є значно дешевшим в отриманні, потребує менших 

витрат праці і дає змогу планувати час проведення зйомки. 
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3 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У М. БЕРЕЖАНИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ 

 

3.1 Використання безпілотних літальних апаратів для 

інвентаризації зелених насаджень 

 

Кафедрою лісового та садово-паркового господарства проведено 

вивчення напрямків практичного використання БПЛА для садово-паркового 

господарства. Нами проведено дослідження можливостей застосування 

квадрокоптера для потреб інвентаризації деревно-чагарникової рослинності на 

території центральної частини в м. Бережани (Тернопільська обл.).   

Під час польових досліджень проводилась інвентаризація             

деревно-чагарникових видів рослин у відповідності до типової Інструкції з 

технічної інвентаризації зелених насаджень [15]. Для характеристики рослин 

визначались таксаційні показники: діаметр та висота дерев, а також стан їх 

життєвість, що встановалась за методикою, викладеною у вищезгаданій 

Інструкції. При цьому застосовувався подвійний підхід до виконання робіт: з 

одного боку роботи по інвентаризації проводились відповідно до існуючої 

методики з веденням абрису та відповідних відомостей інвентаризації, а з 

іншого боку використовувався новий підхід із застосуванням GPS-приймача 

для отримання інформації про розташування рослин, квадрокоптера для 

отримання картографічної основи (ортофотоплану) та для визначення висот 

рослин. Також були проведені лінійні вимірювання таких елементів як  

діаметри крон деревних рослин, ширини доріжок, параметри лав, МАФів, 

будівель і споруд з метою визначення придатності застосування БПЛА-зйомки 

для такого виду досліджень.  

Перед початком знімальних робіт проводилось планування маршруту 

переміщення БПЛА (рис. 4) з визначенням висоти польоту, часу виконання 

завдання, виходячи із площі території, фокусної віддалі камери та необхідної 

деталізації. При прокладанні маршруту суміжні знімки (S1 та S2) повинні мати 
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повздовжнє (Рх) перекриття (рис.4.2). Поперечного перекриття (Ру) досягають 

шляхом суміщення сусідніх маршрутів (S3 перекривається знімками S1 та S2 

суміжного маршруту). Рекомендоване поздовжнє перекриття матеріалів 

знімання, як і для аерофотозйомки, повинно складати в середньому 60% 

(мінімальне перекриття 56%), що забезпечує наявність потрійного 

поздовжнього перекриття не менше 12%. Поперечне середнє перекриття 

суміжних маршрутів повинно складати близько 30-40% з допустимим 

мінімальним значенням 20%. 

 
Рис. 4. Запланований маршрут переміщення коптера для виконання 

зйомки центральної частини м. Бережани 

 

Після виконання всіх необхідних налаштувань, калібрування 

квадрокоптера та планування маршруту виконувався обліт об’єкта дослідження 

на висоті 80 м із ортогональним фотографуванням території. При цьому кожен 

знімок автоматично прив’язувався до глобальної системи координат і містив 

повздовжнє та поперечне перекриття для виконання наступної 

фотограмметричної обробки і корекції. 
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3.2. GPS-інвентаризація деревно-чагарникової рослинності  

 

Існуючий процес нанесення деревно-чагарникової рослинності на 

планово-картографічні матеріали шляхом ведення абрису є досить 

суб’єктивним процесом, який у великій мірі залежить від якості геодезичної 

основи, яка не завжди є у наявності балансоутримувачам. Крім того, у парках 

та лісопарках часто складно знайти орієнтири для визначення положення 

рослин на планах, особливо це стосується віддалених від доріжок, будівель та 

МАФ місць. Тому, потрібен новий підхід до вирішення цієї ситуації, який 

може полягати у використанні сучасних технологій, а зокрема GPS-приймачів, 

які здатні отримувати сигнал про місцерозташування об’єктів не залежно від 

чітких орієнтирів. Так, використання глобальної системи позиціонування дає 

змогу отримувати координати розміщення рослин з точністю ±6 м, що у 

переважній більшості випадків забезпечує вищу інформативність та точність, 

ніж візуальне визначення місця розташування дерева. Крім того, такий підхід 

дає змогу усунути необхідність розбивки території, що підлягає інвентаризації 

на виділа та спростити позначення кожної рослини шляхом заміни шифру на 

послідовну нумерацію. Це у свою чергу дає змогу значно спростити та 

прискорити процес виконання польових робіт. 

Важливою перевагою отриманого за допомогою БПЛА-зйомки 

картографічного матеріалу є його прив’язка до системи координат, що 

дозволяє відображати на ньому без додаткових маніпуляцій точки GPS 

інвентаризації (рис. 5).  

Використання однієї системи координат для зйомки з квадрокоптера та 

інвентаризації дає змогу поєднувати цю інформацію та отримувати основу для 

подальшого впорядкування зелених насаджень. На даному виді 

картографічного матеріалу чітко помітно місця розташування дерев та основу 

для планування. Проте, як відомо пристрої глобального позиціонування на 

сьогодні не дають результатів високої точності, особливо це стосується 

досліджень які проводяться під наметом деревно-чагарникової рослинності. 
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Тому, на даному рисунку помітно, що точки GPS інвентаризації не завжди 

збігаються з центрами крон за даними БПЛА зйомки. Для виправлення цієї 

ситуації нами проведено коригування матеріалів в ГІС (рис. 6).  

 

Рис. 5. Результати GPS інвентаризації нанесені на ортофотоплан 

 

Рис. 6. Розташування деревно-чагарникової рослинності  

після коригування  
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Для потреб ведення бази даних та для подальшого моделювання зелених 

насаджень нами використано можливості геоінформаційних систем на 

прикладі QGis 3. За її допомогою створено базу даних деревно-чагарникової 

рослинності на растровій основі, отриманої за результатами БПЛА-зйомки та 

відкоригованими векторними результатами GPS інвентаризації (рис. 7). При 

цьому кожній точці, відповідно до розташування за GPS координатами в цю 

базу даних вноситься інформація про породу, вік, діаметр на висоті грудей, 

стан життєвості та, при потребі, запроектовані заходи відповідно до відомостей 

інвентаризації.  

 

Рис. 7. Відображення бази даних по зелених насадженнях в QGis 3   

Крім того використання ГІС для оперування підготовленою базою даних 

дає змогу проводити фільтрування, сортування, обчислення та моделювання 

атрибутивної інформації відповідно до потреб користувача (рис. 8). 

Прикладом такого підходу може бути створення спеціальної вибірки по 

одній чи групі порід, відбір рослин за діаметрами чи групами віку, 

виокремлення деревно-чагарникової рослинності за санітарними заходами 

(рис. 8) тощо. 
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Рис. 8. Приклади опрацювання інформації у ГІС QGis 3   



23 

 

Запропонований нами підхід до створення електронної бази даних за 

результатами інвентаризації відкриває також нові можливості для одержання 

достовірних дані щодо їх кількісних і якісних характеристик, ведення реєстру 

та моніторингу зелених насаджень та дає змогу спростити та автоматизувати 

процес зберігання та представлення атрибутивної інформації по деревно-

чагарниковій рослинності. Крім того формування такої бази інформації 

повинно створити умови для посилення відповідальності за збереження зелених 

насаджень балансоутримувачами, власниками та користувачами. 

 

4.3. Візуалізація результатів інвентаризації зелених насаджень на 

основі системи Google MyMaps 

 

Існуючі способи відображення результатів інвентаризації зелених 

насаджень є застарілими, вимагають багато часу для їх реалізації та не дають 

змоги оперативно змінювати інвентаризаційні відомості та результуючі 

картографічні матеріаліи без великих затрат часу. Крім того, важливою 

вимогою сьогодення є доступність матеріалів щодо стану деревно-

чагарникових рослин не тільки для фахових спеціалістів, але й для широкого 

кола громадськості. 

Тому, нами розробляються нові способи візуалізації результатів 

досліджень, які дадуть змогу представляти їх у відкритому способі. 

Найефективніший спосіб виконання даної вимоги на сьогодні – це 

відображення інформації в глобальному просторі Інтернет. Нами розглянуто 

можливості сучасних ГІС-вюверів, які дають можливість відображати 

просторову інформацію в режимі он-лайн і встановлено, що для поставлених 

нами завдань надається безкоштовна система Google MyMaps. Вона дає змогу 

представляти інформацію про місця розташування точок з присвоєнням кожній 

з них атрибутивних даних.  

Тому, сучасні методи візуалізації результатів інвентаризації на прикладі 

Google MyMaps дадуть можливість формувати електронні інвентаризаційні 



24 

 

відомості, оперативно вносити зміни та формувати електронні он-лайн карти 

розташування рослин. 

В даній системі координатні точки можна створювати не тільки за 

допомогою ПК, а й за допомогою мобільних пристроїв на операційній системі 

Android чи iOS. Google MyMaps підтримує формати файлів CSV, XLSX, KML і 

GPX, що в свою чергу дозволяє завантажувати інформацію з GPS-трекерів та 

інших GPS пристроїв (в тому числі телефонів) у систему Google MyMaps у 

вигляді файлів з координатними точками без втручання сторонніх програм для 

переформатування файлів. 

Для формування карти потрібно створити в системі саму карту (рис. 9) 

надавши їй власну назву та розміщення.  

Другий етап створення карти полягає в завантаженні файлів з 

координатами в систему. Для цього потрібно вибрати в системі функцію 

«Імпорт» і завантажити файл із самого ПК або Google диску.(рис. 10). 

Після завантаження файлів на карті появляться пронумеровані точки з 

координатами. Для редагування цих точок та формування їх опису і 

завантаження фотографій деревно-чагарникової рослинності потрібно відкрити 

таблиці даних та редагувати атрибутивну інформацію (рис. 11 а). Змінити 

символи точок GPS-інвентаризації можливо в стовпці нумерації іконок, або 

натиснувши на саму точку та редагуючи її у меню. Фотографії, або відео можна 

 

Рис. 9. Створення карти в Google MyMaps 
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додати виключно при відкриванні меню точки на карті. При цьому на одну 

точку можна завантажити декілька фотографій (рис. 11 б). 

 

а 

 

 

б 

Рис. 11. Редагування атрибутивної інформації 

Після проведення вище перелічених робіт ми маємо змогу отримати карту 

із точками розташування деревно-чагарникових рослин із координатами, їх 

описом та фотознімками (рис. 12). 

Окрім того, система Google MyMaps також дає можливість безкоштовно 

вбудовувати готові картографічні матеріали на інші сайти (наприклад на сайт 

територіальної громади чи балансоутримувача), що значно розширює коло 

користувачів інформації. 

Операція представлення підготовленої карти на потрібному сайті 

виконується за допомогою пункту «Поділитися» шляхом зміни статусу мапи із 

приватного на публічний та пункту «Вставити на сайт» із скопіюванням HTML 

посилання та його пропискою на потрібному ресурсі.  

 

 



26 

 

 

Рис. 12. Карта деревно-чагарникових рослин. 

 

Такий метод створення карти зелених насаджень на нашу думку є 

точнішим, інформативнішим, зменшує трудомісткість та дає змогу редагувати і 

створювати нові точки на місці проведення інвентаризації. Карта рослин, 

створена з використанням даного підходу, дає змогу також ознайомлювати 

громадськість із станом зелених насаджень в населених пунктах України та 

здійснювати моніторинг змін. Запропонований нами підхід до он-лайн 

візуалізації результатів інвентаризації зелених насаджень дасть змогу 

ефективно представляти та зберігати актуальні дані щодо їх кількісних і 

якісних характеристик а також повинен створити умови для створення та 

формування високодекоративних і екологічно ефективних та стійких до 

несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень та 

використання результатів інвентаризації під час розроблення програм розвитку 

зеленого господарства у населених пунктах України.  

Методи інвентаризації зелених насаджень є застарілими і вимагають 

багато часу для їх реалізації, не можуть показати де ростуть рослини також 
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немає можливості оперативно змінювати інвентаризаційну відомість без 

великих затрат часу.  

Сучасні методи інвентаризації на прикладі Google MyMaps дадуть 

можливість використовувати менше часу для створення інвентаризаційних 

відомостей, оперативно змінувати інформації у відомості на місці виникнення 

проблеми або інших причин і позначити на мапі місце розташування рослин. 

Для створення карти потрібно створити в системі саму карту 

завантажити GPS координати або нанести їх в самій системі.  

Другий етап створення карти полягає в завантаженні файлів з 

координатами в систему. Для цього потрібно вибрати в системі функцію 

«Імпорт» і завантажити файл із самого ПК або Google диску. 

Після завантаження файлів на карті появляться пронумеровані точки з 

координатами. Щоб редагувати ці точки для їх опису і завантаженя фотографій 

самих рослин потрібно вибрати таблиці і редагувати інформацію в таблиці.  

Такий метод створення карти зелених насаджень є більш якісним, 

точним, зменшує трудомісткість та дає змогу редагувати і створювати нові 

точки на місці проведення інвентаризації.  



28 

 

ВИСНОВКИ 

 

В результаті виконаної роботи нами було досягнуто поставлених 

завдань. Зокрема: 

Фаховий аналіз результатів виконаних досліджень та проведені на їх базі 

узагальнення дозволяють сформулювати наступні висновки: 

1) Аналіз існуючої методики проведення інвентаризації зелених 

насаджень та огляд літературних джерел стосовно сучасних підходів до її 

виконання дав змогу визначити основні недоліки процесу та можливості щодо 

його вдосконалення. 

2) Проведення польових робіт дали змогу розробити методику 

використання БПЛА та GPS технологій для потреб інвентаризації зелених 

насаджень та перевірити доцільність використання цих технологій для 

покращення робіт. Виконання польових досліджень на прикладі центральної 

частини у місті Бережани дало змогу провести апробацію даної методики та 

розробити відповідні рекомендації. 

3) В результаті опраювання інформації в ГІС отримано сучасні 

електронні картографічні матеріали з позначенням місць розташування 

деревно-чагарникових насаджень та відповідною атрибутивною базою даних. 

4) Проведений порівняльний аналіз засвідчив, що такий підхід до 

проведення інвентаризації садово-паркових об’єктів дає змогу полегшити 

виконання польових робіт, прискорити їх, здешевити, покращити точність та 

підвищити якість отримуваних картографічних матеріалів. 

5) Запропоновані нами електронні карти в режимі он-лайн дозволять 

забезпечити відкритість та доступність інформації про стан зелених насаджень 

у населених пунктах України. 

6) Запропонований нами підхід до інвентаризації зелених насаджень 

дасть змогу одержувати достовірні дані щодо їх кількісних і якісних 

характеристик; створить умови для посилення відповідальності за збереження 

зелених насаджень балансоутримувачами, власниками та користувачами;  
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сприятиме створенню та формуванню високодекоративних і екологічно  

ефективних та стійких до несприятливих умов навколишнього природного 

середовища насаджень та створить можливість для використання результатів 

інвентаризації під час розроблення у населених пунктах програм розвитку 

зеленого господарства.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Актуальність теми роботи. Сьогоднішні темпи розвитку технологій 

дозволяє проводити інвентаризацію зелених насаджень більш якісніше та 

швидше, ніж у минулому. Але на жаль сьогодні в Україні використовують 

застарілі методи інвентаризації, які не виправдовуються в точності, якості і 

ефективності використання. Тому, нами пропонується методика микористання 

сучасних методів для потреб проведення інвентаризації зелених насаджень. 

Мета роботи: впровадити електронний варіант інвентаризації лісу на 

прикладі Американської системи New York City Street Tree Map, яка дасть 

можливість створювати електронні карти зелених насаджень з точним 

розташуванням деревно-чагарникової рослинності за GPS координатами. 

Об’єкт, методика та джерела дослідження. Об’єктом дослідження 

обрано зелені насадження центральної частини м. Бережани. Методика 

дослідження передбачала проведення польових обстежень, обліт території 

квадрокоптером з метою створення електронної карти парку. Прототипом для 

проведення такого виду робіт служила карта рослинності Американської 

системи New York City Street Tree Map, адаптована до умов України. 

Методи дослідження: графічний,  комп’ютерне моделювання; теоретико-

емпіричний. 

Наукова новизна отриманих результатів:  

         - здійснено спробу створення відкритої для доступу електронної карти 

рослинності парку; 

- створено біометричну базу даних деревно-чагарникових рослин об’єкта; 

- для отримання польових даних використано сучасні методи (GPS-

технології – для визначення місця розташування кожної рослини; дистанційні 

методи з використанням квадрокоптера для картографування території; сучасні 

комп’ютерні технології для створення та візуалізації бази даних рослинності). 

 


