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АНОТАЦІЯ 

 

Бідолах Д. І. Теоретико-методологічні та технологічні засади 

впорядкування зелених насаджень в населених пунктах України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук зі спеціальностей 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація» і 

06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація». Національний університет 

біоресурсів і природокористування України. Київ. 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і прикладних 

аспектів впорядкування зелених насаджень в населених пунктах України з 

використанням сучасних методів. В якості методологічної основи дослідження 

обрано можливість застосування системного підходу до комплексного процесу 

впорядкування урболандшафтів. 

Аналіз теоретичних засад благоустрою населених пунктів нашої держави 

засвідчив необхідність вжиття заходів щодо покращення його стану, доцільність 

розробки методології вдосконалення системи інвентаризації, обліку та 

моніторингу зелених насаджень. За таких умов питання впорядкування зелених 

насаджень, як система заходів щодо вирішення вищезгаданих проблем, потребує 

ґрунтовного дослідження. Водночас можливості досягнення поставлених 

завдань зазнали суттєвих покращень у зв’язку з розвитком технологій, які 

відкривають нові можливості перед фахівцями садово-паркового господарства. 

Постійне вдосконалення способів та методів одержання біометричних 

показників рослинності, розвиток інформаційних систем, комп’ютерних 

технологій та удосконалення інструментального забезпечення галузі відкриває 

нові можливості щодо вдосконалення існуючої методики проведення 

інвентаризації зелених насаджень. Тому питання комплексного поєднання 

системи сформованих на сьогодні теоретичних знань із можливостями сучасних 

методів у розрізі цієї тематики дослідження вирізняється актуальністю та 

важливістю і потребує вивчення. 



У цьому контексті за результатами виконаних робіт вперше, на прикладі 

населених пунктів України, розроблено методологію впорядкування зелених 

насаджень, яка ґрунтується на запровадженні комплексної системи 

інвентаризації, обліку та моніторингу зелених насаджень шляхом використання 

дистанційних методів зондування, безпілотних літальних апаратів, технологій 

глобального позиціювання, дані яких інтерпретуються у геоінформаційних 

системах. Вперше сформульовано основні положення системи впорядкування 

зелених насаджень  та її компонентів шляхом їхнього органічного поєднання та 

інтеграції, що дозволило забезпечити цілісність системи і типологію зв’язків у 

ній. Інформаційним ядром забезпечення системності даного процесу слугує 

комплексна електронна база даних зелених насаджень, 

яка наповнюється, опрацьовується, аналізується та впорядковується з метою 

контролю та подальшого розвитку системи зелених насаджень урболандшафтів. 

За таких умов сучасні комп’ютерні методи обробки інформації залучено до 

виконання досліджень з метою забезпечення технічної та технологічної 

підтримки системного підходу, реалізації процесів опрацювання, систематизації 

та обміну даними. 

Експериментальну основу дослідження становлять матеріали 

впорядкування 28 об’єктів благоустрою загальною площею понад 174 га, де, 

згідно з результатами запровадження геоінформаційного моніторингу 

урболандшафтів, обліковано 27182 деревні та кущові рослини. Апробацію 

новітньої методології впорядкування урболандшафтів проведено за трьома 

видами зелених насаджень різного функціонального призначення: 37,83 га 

загального користування, 81,58 га обмеженого користування і 54,806 га зелених 

насаджень спеціального призначення.  

 За результатами досліджень розроблено проєктну документацію для 

об’єктів благоустрою загальним обсягом 1648 сторінок, у тому числі 6 проєктів 

реконструкції та благоустрою території садово-паркових об’єктів, 2 проєкти 

утримання та реконструкції парків, проєкт створення біблійного саду, проєкт 

організації території парку та розвитку лісопаркової зони пам’ятки архітектури. 



Перелічені проєкти розроблено згідно удосконаленої дисертантом методики 

проведення інвентаризації зелених насаджень, пропонованих автором способів 

інтерпретації отриманих польових матеріалів за допомогою геоінформаційних 

систем, сучасних комп’ютерних програм та систем автоматизованого 

проєктування. Процес виконання польових досліджень покращено шляхом 

застосування розроблених дисертантом патентів на корисні моделі, а зокрема 

«Спосіб вимірювання висоти дерев і чагарників» (Бідолах, Кузьович, et al., 

2017), «Спосіб вимірювання горизонтальної проекції крон дерев і чагарників» 

(Бідолах, Кузьович, et al., 2018), «Спосіб визначення горизонтальної зімкнутості 

деревостану» (Бідолах, Кузьович, et al., 2019), «Спосіб оцінки стану газонного 

покриття» (Лещенко et al., 2020) і «Спосіб дистанційного моніторингу об’єктів 

садово-паркового господарства» (Бідолах, Лещенко, et al., 2020). 

 Дисертантом у складі проєктної групи розроблено ряд рекомендацій щодо 

встановлення відновної вартості зелених насаджень, які впроваджено до 

використання на території територіальних громад Тернопільської та Івано-

Франківської областей. В даних цілях використано удосконалену здобувачем 

методику розрахунку кошторису вартості насаджень. Водночас у процесі 

розробки вищезгаданих проєктів, використано інтерпретовані дисертантом 

підходи прискорення, актуалізації та стандартизації підготовки кошторисної 

документації за допомогою програмних комплексів автоматизованого випуску 

кошторисної та ресурсної вартісної документації. За результатами проведених 

робіт підготовлено 5 науково-методичних рекомендацій. 

Для всіх об’єктів дослідження за матеріалами інвентаризації зелених 

насаджень здобувачем створено електронну геопросторову базу даних, для якої 

засобами візуалізації ландшафтів підготовлено 3-вимірні моделі територій з 

метою подальшого їх використання у процесі впорядкування насаджень і 

розробки проєктів благоустрою та озеленення. Встановлено, що для 

автоматизованої оцінки видового та якісного складу зелених насаджень з 

алгоритмічним пошуком помилок та описок у масиві даних і відповідних 

представленням інформації потрібно використовувати удосконалену 



дисертантом методику процесу виконання інвентаризації зелених насаджень з 

інтерпретацією отриманих польових матеріалів за допомогою сучасних 

інформаційних систем. Такий підхід створює умови для використання 

отриманих даних з метою розробки автоматизованої системи впорядкування 

зелених насаджень.  

Аналіз стану зелених насаджень на території об’єктів дослідження дав 

змогу зробити висновки про кращий стан об’єктів, які знаходяться у відомчому 

підпорядкуванні невеликих балансоутримувачів (у т.ч. приватних організацій), 

порівняно з тими, що перебувають на балансі місцевих органів влади або 

підпорядкованих їм комунальних підприємств. Аналіз зелених насаджень за їх 

видами свідчить, що, в цілому, характер розподілу якісного стану для всіх 

категорій подібний. Водночас натурні дослідження насаджень виявили 

необхідність проведення регулярних заходів щодо впорядкування всіх 

досліджених урболандшафтів. Для спрощення інтерпретації класифікацій 

зелених насаджень у межах населених пунктів дисертантом вперше 

рекомендовано використовувати принцип верховенства їх призначення або 

використання із внесенням відповідних змін цієї класифікації, а також 

включення об’єктів природно-заповідного фонду до зелених насаджень 

обмеженого користування.  

За результатами проведених досліджень встановлено, що у ході 

інвентаризації урболандшафтів потрібно використовувати розроблену 

технологію використання можливостей методів дистанційного зондування, 

застосування сучасного інструментарію для таксації насаджень, безпілотних 

літальних апаратів, пристроїв для глобального позиціювання, як передових 

технічних рішень при забезпеченні адекватної оцінки стану рослинності. У 

контексті цього розроблено  

ляхи удосконалення та адаптації ведення обліку зелених насаджень за 

результатами їх інвентаризації відповідно до нових вимог цифрової 

трансформації, опрацьовано підходи щодо вдосконалення технології 

інвентаризації та здійснено їх перевірку і адаптацію можливостей застосування 



сучасних технологій для даного процесу на прикладі об’єктів благоустрою в 

населених пунктах України. Запропонована технологія проведення 

інвентаризації зелених насаджень дає змогу покращити якість, прискорити, 

автоматизувати, підвищити об’єктивність і точність результатів.  

Розроблені підходи щодо використання безпілотних літальних апаратів 

для удосконалення процесу інвентаризації зелених насаджень дали змогу 

покращити процеси вимірювання висоти дерев і чагарників, визначення 

параметрів їх горизонтальних проекцій та горизонтальної зімкнутості 

деревостанів, а також підходи щодо оцінки стану газонних покриттів, що 

підтверджено відповідними патентами на корисні моделі (Бідолах, Кузьович, et 

al., 2017, 2018, 2019; Лещенко et al., 2020). Запатентовані рішення щодо 

дистанційного моніторингу об’єктів садово-паркового господарства (Бідолах, 

Лещенко, et al., 2020) рекомендується використовувати для отримання якісної 

растрової основи, яка може служити абрисом для польових досліджень, 

фундаментом для уточнення та побудови картографічних матеріалів, проведення 

лінійних та площинних вимірювань, ГІС-аналізу, моніторингу стану зелених 

насаджень, а також формування документального підтвердження шляхом їх 

фотофіксації.  

Для прискорення та підвищення точності отримання інформації стосовно 

просторового розташування зелених насаджень дисертантом розроблено 

рекомендації щодо використання GPS-приймачів з подальшим коригуванням 

точок інвентаризації за матеріалами дистанційного зондування високого 

просторового розрізнення в геоінформаційних системах та створення бази 

просторових даних. Використання геоінформаційних систем для інтерпретації 

вищезгаданих даних польових досліджень і матеріалів дистанційного 

зондування в даному процесі дає змогу створити інформаційно-технологічне 

ядро системи впорядкування зелених насаджень з метою поєднання просторової, 

атрибутивної, описової та іншої інформації, створення геобаз даних, підвищення 

можливостей опрацювання, структурування, аналізу і моделювання інформації, 

зручності редагування та підвищення автоматизації окремих процесів, 



генерування форм для складання документації, зберігання, систематизації та 

видачі потрібної інформації.  

Дисертантом, згідно проведеного аналізу методологічних та технологічних 

засад впорядкування зелених насаджень, вперше розроблено концепцію і 

основні вимоги стосовно формування електронної системи впорядкування 

зелених насаджень, а також обґрунтовано необхідність застосування системного 

підходу та доцільність використання сучасного інструментарію в даному 

процесі. Визначено, що у комплексі цієї системи повинно виконуватись також 

оцінювання вартості зелених насаджень з метою впровадження механізму 

компенсації завданої урболандшафтам шкоди для направлення коштів на 

потреби відновлення їх функціонального призначення. Водночас виявлено 

необхідність розробки спеціалізованої геоінформаційної системи для якісного 

поєднання сучасних методів за допомогою інформаційних технологій у 

контексті розв’язання основних завдань цієї системи з метою усунення 

необхідності використання різних комп’ютерних програм у даному процесі. Для 

підтвердження функціональності запропонованої електронної системи 

впорядкування зелених насаджень опрацьовано можливості реалізації окремих її 

компонентів засобами існуючого інструментарію, зокрема залученням 

можливостей геоінформаційних систем і Веб-ресурсів, моделювання 

просторової інформації, систем керування базами даних та автоматизованого 

проєктування, а також сучасних комп’ютерних програм для ландшафтно-

архітектурного моделювання.  

Для потреб моніторингу урболандшафтів розроблено структурну схему 

принципу роботи електронної системи геоінформаційного моніторингу стану 

зелених насаджень і опрацьовано концепцію його розвитку. Проведені 

дослідження засвідчили необхідність впровадження регулярного моніторингу 

стану зелених насаджень у комплексному поєднанні із системою їх 

інвентаризації та впорядкування на загальнодержавному рівні для забезпечення 

даними щодо стану урболандшафтів національної і міжнародної інформаційних 

систем. Встановлено, що використання геоінформаційних систем та 



комп’ютерних засобів обробки інформації дає змогу автоматизувати процес 

підготовки паспорта об’єкта зеленого господарства та реєстрів зелених 

насаджень, шляхом спрощення інтерпретації бази їх даних та формування 

зведеної інформації, що вноситься до вищезгаданих документів.  

Кінцевою метою проведених досліджень є формування національної 

системи впорядкування зелених насаджень на основі комплексного поєднання їх 

інвентаризації, обліку і моніторингу з використанням сучасних підходів для 

прийняття обґрунтованих рішень щодо подальшої охорони і збереження, 

підвищення стійкості, декоративності та функціональності урболандшафтів. У 

контексті цифрової трансформації цього процесу обґрунтовано необхідність 

створення електронної системи впорядкування зелених насаджень із наведенням 

її структури, технологічних засад та призначення. 

Ключові слова: дистанційні методи обліку та електронна система 

впорядкування зелених насаджень, інвентаризація деревних і кущових рослин, 

геоінформаційний моніторинг об’єктів садово-паркового будівництва. 



ABSTRACT 

 

Bidolakh D. I. Theoretical, Methodological and Technological Background to 

the Issue of Plantation Management in the Populated Localities of Ukraine. – 

Qualifying research paper as a manuscript. Thesis for a Doctor’s Degree in 

Agricultural Sciences majoring in 06.03.02 “Forest Management and Forest 

Mensuration” 06.03.01 “Forest Plantations and Phytomelioration”. National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv. 2020.   

The thesis work considers the investigation of theoretical and applied aspects of 

plantation management in the populated localities of Ukraine applying modern 

methods. Applicability of a systemic approach to the complex process of urban 

landscape management has been chosen as the framework of the study.  

The analysis of the theoretical background of human settlement landscaping in 

our country has indicated the necessity to introduce measures with respect to the 

improvement of its condition and to develop the methodology aimed at the 

improvement of the system of plantation inventory, accounting and monitoring.  

Under such conditions, the issue of plantation management being a system of 

measures to address the above mentioned problems requires sufficient investigation. 

At the same time, the means of solving the set tasks has undergone sufficient 

improvements due to the development of technologies, which opens up new 

opportunities for the specialists in gardening and urban forestry. Constant 

improvement of the ways and methods of obtaining biometric vegetation indices, the 

development of information systems, computer technologies and the improvement of 

tool management systems in the branch opens up fresh opportunities in terms of the 

improvement of the current methodology of conducting plantation inventory. Thus, 

the issue of complex integration of the system of currently developed theoretical 

knowledge and the capabilities of modern methods in the context of this area of 

research is up-to-date, important and worth exploring.  

Hence, according to the tasks performed, the methodology of plantation 

management based on the introduction of a complex system of plantation inventory, 



accounting and monitoring by means of applying remote sensing methods, unnamed 

aerial vehicles and global positioning technologies with further data interpretation in 

geographic information systems has been first developed by the example of the 

populated localities of Ukraine. The main statements of a plantation management 

system and its components has been first framed by means of their organic 

combination and integration, which has allowed for providing the uniformity of the 

system and the typology of the connections in it. The information kernel of providing 

the consistency of this process is a complex electronic database of green plantations, 

which is filled, processed, analyzed and arrayed in order to control and further develop 

the plantation system of urban landscapes. Under such conditions modern computer 

methods of information processing have been involved into carrying out the research 

in order to provide technical and technological support of the systemic approach and 

the implementation of the processes of data handling, systematization and exchange. 

 The experimental basis of the investigation is the material obtained from 

managing 28 landscaping objects being more than 174 ha in area, where there are 

27182 tree and shrubbery plants registered, according to the results of the introduction 

of geographical and information monitoring of urban landscapes. The up-to-date 

methodology of plantation management has been tried out according to three types of 

plantations of various functional purpose: 37,83 ha of general-purpose area, 81,58 ha 

of limited-purpose space and 54,806 ha of special-purpose plantations.  

According to the investigation results, project design documentation for 

landscaping objects has been developed. Its overall volume is equal to 1648 pages, 

including 6 projects of reconstruction and landscaping of the territory of park and 

garden objects, 2 projects of park management and reconstruction, the project of 

creating Biblical garden, the project of park planning and parkland development of the 

monument of architecture. The above listed objects have been developed according to 

the methodology of plantation surveying improved by the author of the dissertation, 

the ways of interpreting the obtained field materials by means of geographic and 

information systems, modern computer programs and computer-aided design systems 

suggested by the author. The process of field studies has been improved by means of 



applying the utility patents worked out by the author of the dissertation, namely “A 

Method of Measuring the Height of Trees and Shrubs” (Bidolakh, Kuzovych, et. al., 

2017), “A Method of Measuring Crown Cover of Trees and Shrubs” (Bidolakh, 

Kuzovych, et. al., 2018), “A Method of Measuring Horizontal Closure of Forest 

Stand” (Bidolakh, Kuzovych, et. al., 2019), “A Method of Assessing Lawn Condition” 

(Leshchenko, et. al., 2020) and “A Method of Remote-Sensing Monitoring of Park and 

Garden Objects” (Bidolakh, Leshchenko, et. al., 2020), 

 Within the project team the author of the thesis has developed a number of 

recommendations concerning the determination of plantation replacement cost on the 

territory of Ternopil region and Ivano-Frankivsk region communities. For this 

purpose, the methodology of plantation cost estimating improved by the author of the 

dissertation has been applied. At the same time, in the process of developing the above 

mentioned projects, the approaches to activating, updating and standardization of cost 

estimating documentation by means of automated cost estimating and resource 

estimating systems interpreted by the author of the thesis have been applied.   Based 

on the results of the conducted work, 5 scientific and methodological guidelines have 

been prepared. An electronic geospatial database for all the objects under study has 

been created. Here, 3-D models of the territories have been developed by means of 

landscape visualization aimed at their further use in the process of plantation 

management and landscaping and infrastructure development. It has been determined 

that it is necessary to apply the process method of plantation inventory improved by 

the author with the interpretation of the obtained field material by means of modern 

information systems in order to perform automated evaluation of species and 

qualitative composition of plantations using algorithmic error and misprint finding in a 

data array and the correspondent information representation. Such an approach makes 

it possible to use the obtained data in order to develop an automated system of 

plantation management.    

The analysis of the plantation condition within the territory of the objects under 

study has made it possible to conclude that the condition of the objects subordinated to 

small holders (including privately owned organizations) are in a better state compared 



to those kept in the account of local authorities or public utilities subordinated to them. 

The analysis of the plantations in terms of their species has shown that, in general, the 

distribution pattern of the qualitative state is similar for all the categories. At the same 

time field observations of the plantations has shown the necessity of regular actions 

aimed at managing all the urban landscapes under study. In order to simplify the 

interpretation of plantation classification within the populated localities, it has been 

first recommended to use the principle of the primacy of their purpose or to use this 

classification having made the correspondent changes as well as including nature-

reserve fund objects into limited purpose plantations.  

According to the results of the conducted investigations, it has been determined 

that during the process of urban landscape inventory, it is necessary to apply the 

developed technology of using the resources of remote-sensing methods, modern 

plantation assessment tools, unnamed aerial vehicles and global positioning devices as 

being a cutting-edge technical solution for providing adequate estimation of the 

vegetation state. In this context, the ways of the improvement and the adjustment of 

plantation accounting according to the results of their inventory with respect to new 

digital transformation requirements have been developed, the approaches to improve 

the inventory technology have been studied and checked and the applicability of new 

technologies has been adjusted to this process by the example of land improvement 

facilities in the populated localities of Ukraine. The suggested technology of 

conducting plantation inventory   has made it possible to improve the quality, 

accelerate, automatize and improve the objectivity and the accuracy of the results.  

The developed approaches to using unnamed aerial vehicles in order to improve 

the process of plantation inventory have made it possible to improve the processes of 

measuring tree and shrub height, determining their crown cover and forest stand 

horizontal closure as well as the approaches to estimating lawn condition, which has 

been proved by the correspondent utility patents (Bidolakh, Kuzovych, et al., 2017, 

2018, 2019; Leshchenko et al., 2020). The patented solutions concerning remote 

sensing monitoring of park and garden objects (Bidolakh, Leshchenko et al., 2020) are 

recommended to be applied for obtaining a qualitative raster model, which can serve 



as a sketch for field studies, a basis for updating and constructing cartographic 

materials, conducting linear and two-dimensional measurements, geographic 

information system analysis, monitoring plantation state as well as providing 

documentary evidence by means of their photo fixation.  

In order to accelerate and improve the accuracy of the obtained information on 

spatial plantation layouts, the author of the research has developed the 

recommendations covering the use of a GPS-receiving unit with further correction of 

inventory points according to the materials of remote sensing of high spatial resolution 

in geographical information systems and creation of a spatial database. The use of 

geographic information systems for the interpretation of the above mentioned field 

studies and remote sensing materials in this process makes it possible to create the 

information and technological kernel of the system of plantation management aimed at 

combining spatial, attributive, descriptive and other information, creating data 

geobases, improving the possibility of information processing structuring, analyzing 

and modelling, providing convenient editing and improving automation of separate 

processes, generating forms for documenting, storing, systematizing and releasing the 

required information. 

According to the conducted analysis of the methodological and the 

technological background of plantation management, the author of the thesis has first 

developed the concept and the main requirements concerning the formation of the 

electronic system of plantation management and has substantiated the necessity of 

applying a systemic approach and the use of modern tools in this process. It has been 

determined that the system should include the performance of plantation cost 

estimation aimed at the implementation of a compensation mechanism for damaged 

urban landscapes in order to allocate funds for restoring their functional purpose. At 

the same time, the necessity of the development of a specialized geo-information 

system for high quality combination of modern methods by means of information 

technologies in terms of solving the main tasks of this system aimed at avoiding the 

need of applying various computer programs in this process has been determined. In 

order to prove the practicability of the suggested electronic system of plantation 



management, the possibilities of implementing its separate components by means of 

the existing tools, namely by means of applying the possibilities of geo-information 

systems and Web-resources, spatial information modelling and modern computer 

programs for landscape architecture modelling, have been worked out.  

For the needs of urban landscape monitoring, the flow sheet of the functioning 

principle of the electronic system of geo-information monitoring of plantation state 

has been developed and the concept of its development has been worked out. The 

conducted investigations state the necessity of implementing regular plantation state 

monitoring in its complex combination with the system of their inventory and 

management at the nationwide level in order to provide data on the state of urban 

landscapes of national and international information systems. It has been determined 

that the use of geo-information systems and computer-aided means of information 

processing makes it possible to automate the process of preparing certificates for the 

objects of plantation utilities and the registries of plantations by means of simplifying 

database interpretation and the formation of cumulative information that is added to 

the above mentioned documents.  

The ultimate goal of the conducted research is the formation of the national 

system of plantation management based on complex combination of their inventory, 

accounting and monitoring with the use of modern approaches to making substantiated 

decisions on their further protection and preservation, the improvement of the 

hardiness, the decorative value and the functionality of urban landscapes. Within the 

frame of the digital transformation of this process, the necessity of creating an 

electronic system of plantation management including the presentation of its structure, 

technological background and function has been substantiated.  

Key words: remote methods of accounting, electronic system of plantation 

management, tree and shrubbery plant surveying, geographic and information 

monitoring of park and garden objects. 
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визначено основні вимоги та обґрунтовано базові принципи щодо здійснення 

інвентаризації з використанням нових технологій, а також проведено 

інвентаризацію зелених насаджень центральної частини м. Бережани 

Тернопільської області з підготовкою та візуалізацією бази даних деревних і 

кущових рослин). 

17. Бідолах Д. І., Білоус А. М., Кузьович В. С. Визначення зімкнутості 

намету деревостану за матеріалами зйомки безпілотними літальними апаратами. 

Український журнал лісівництва та деревинознавства. 2020. Т. 11. № 1. С. 13–23. 

(Здобувачем виконано огляд літературних джерел з узагальненням результатів, 

проведено збір польових матеріалів для дослідження можливостей зімкнутості 

намету деревостану за матеріалами зйомки безпілотними літальними 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%9B%D1%96%D1%81.


апаратами, виконано їх інтерпретацію в ГІС та сформульовано відповідні 

висновки). 

18. Бідолах Д. І. Визначення горизонтальних параметрів елементів 

благоустрою за матеріалами зйомки безпілотними літальними апаратами. 

Лісівництво і агролісомеліорація. 2020. Вип. 136. С. 96–102. 

19. Кузьович В. С., Бідолах Д. І., Підховна С. М., Тиманська О. Б., 

Гринюк Ю. Г. Впорядкування зелених насаджень та благоустрій території 

Лановецького зооботсаду в Тернопільській області. Науковий вісник 

Національного лісотехнічного університету України. 2020. Т. 30. № 3. С. 18–23. 

(Здобувачем проаналізовано стан зелених насаджень зооботсаду, розроблено 

базу даних рослинності об’єкта дослідження з комп’ютерним моделюванням 

ландшафтів та підготовкою картографічного матеріалу, сформульовано 

висновки). 

20. Бідолах Д. І. Геоінформаційний моніторинг стану зелених насаджень із 

використанням методів дистанційного зондування. Український журнал 

лісівництва та деревинознавства. 2020. Т. 11. № 2. С. 4–14. 

 

Статті у наукових виданнях інших держав 

21. Булыгин С. Ю., Бидолах Д. И., Лисецкий Ф. Н. Оценка 

гумусированности почв путем обработки их цифровых фотоизображений. 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 

Естественные науки. 2011. № 15 (110). Вып. 16. С. 154–159. (Здобувачем 

опрацьовано методику використання цифрової фотокамери для визначення 

вмісту гумусу в ґрунтах та обґрунтовано переваги і недоліки застосування 

такого підходу). 

22. Bidolakh D. I., Kuzjovych V. S., Ostapchuk O. S. Landscape and 

Architectural Research of Parks Using Modern Technologies. Web of Scholar. 2018. 

№ 6 (24). Vol. 3. С. 7–12. URL: https://www.academia.edu/37008088/LANDSCAPE 

_AND_ARCHITECTURAL_RESEARCH_OF_PARKS_USING_MODERN_TECH

NOLOGIES. (Здобувачем виконано огляд літературних джерел з узагальненням 

https://www.academia.edu/37008088/LANDSCAPE


результатів, розроблено способи використання дронів для дослідження об’єктів 

садово-паркового господарства, апробовано можливості застосування такого 

підходу та сформульовано відповідні висновки). 

 

Статті в інших наукових виданнях 

23. Кузьович В. С., Бідолах Д. І., Гринюк Ю. Г., Підховна С. М. Сучасні 

підходи до відтворення ландшафтно-архітектурних комплексів Микулинецького 

парку. Жовква крізь століття. 2016. Вип. 4. С. 192–200. (Здобувачем прийнято 

участь у виконанні огляду літературних джерел з узагальненням результатів  

та формулюванням висновків, проаналізовано стан зелених насаджень парку, 

розроблено базу даних рослинності об’єкта дослідження з комп’ютерним 

моделюванням ландшафтів та підготовкою картографічного матеріалу). 

24. Бідолах Д. І., Гринюк Ю. Г., Кузьович В. С., Тригуба Б. М., 

Підховна С. М. Оцінка стану дендрофлори Більче-Золотецького парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва. Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 

Спеціальний випуск: «Подільські читання». 2017. № 4 (71). С. 23–29. 

(Здобувачем прийнято участь у виконанні огляду літературних джерел  

з узагальненням результатів та формулюванні висновків, проаналізовано стан 

зелених насаджень парку, розроблено базу даних рослинності об’єкта 

дослідження з комп’ютерним моделюванням ландшафтів та підготовкою 

картографічного матеріалу). 

25. Morozko A., Leshchenko O., Kolesnichenko O., Lykholat Y., 

Zemnianska M., Bidolakh D., Tsarenko O. Perculiarities of introduction of Araliaceae 

Juss. in botanical gardens (Kyiv, Ukraine). Ecology and Noospherology. 2018. 

№ 29 (2). Р. 63–70. (Здобувачем прийнято участь у виконанні огляду 

літературних джерел та дослідженні стану Araliaceae Juss. в ботанічних садах 

м. Києва). 

 



Патенти 

26. Бідолах Д. І., Кузьович В. С., Білоус А. М. Патент 115874 Україна, 

МПК G01C 3/20, B64C 17/08, B64D 47/08, A01G 23/00. Спосіб вимірювання 

висоти дерев і чагарників. Заявник і власник Національний університет 

біоресурсів і природокористування України; заявлено 09.12.2016; опубліковано 

25.04.2017; Бюл. № 8. (Здобувачем виконано патентний пошук, розроблено 

спосіб використання квадрокоптера для вимірювання висоти дерев і чагарників, 

апробовано можливості застосування такого підходу та сформульовано 

відповідні висновки). 

27. Бідолах Д. І., Кузьович В. С., Білоус А. М. Патент 124824 Україна, 

МПК G01B 11/24. Спосіб вимірювання горизонтальної проекції крон дерев  

і чагарників. Заявник і власник Національний університет біоресурсів  

і природокористування України; заявлено 03.11.2017; опубліковано 25.04.2018; 

Бюл. № 8. (Здобувачем виконано патентний пошук, проведено збір польових 

матеріалів для дослідження можливостей визначення розмірів і площ 

горизонтальних проекцій крон в ГІС та сформульовано відповідні висновки). 

28. Бідолах Д. І., Кузьович В. С., Білоус А. М. Патент 131980 Україна, 

МПК А01G 23/00, G01B 11/24. Спосіб визначення горизонтальної зімкнутості 

деревостану. Заявник і власник Національний університет біоресурсів  

і природокористування України; заявлено 25.07.2018; опубліковано 11.02.2019; 

Бюл. № 3. (Здобувачем виконано патентний пошук, проведено збір польових 

матеріалів для дослідження можливостей зімкнутості намету деревостану  

за матеріалами зйомки безпілотними літальними апаратами, виконано  

їх інтерпретацію в ГІС та сформульовано відповідні висновки). 

29. Бідолах Д. І., Лещенко О. Ю., Колесніченко О. В. Патент 141617 

Україна, МПК A01G 13/00, G03B 37/04. Спосіб дистанційного моніторингу 

об’єктів садово-паркового господарства. Заявник і власник Національний 

університет біоресурсів і природокористування України; заявлено 11.07.2019; 

опубліковано 27.04.2020; Бюл. № 8. (Здобувачем виконано патентний пошук, 

розроблено способи використання дронів для моніторингу об’єктів садово-



паркового господарства, апробовано можливості застосування такого підходу 

та сформульовано відповідні висновки). 

30. Лещенко О. Ю., Колесніченко О. В., Бідолах Д. І. Патент 141602 

Україна, МПК G01C 11/00, G01B 11/0, G09B 29/00, A01G 20/20. Спосіб оцінки 

стану газонного покриття. Заявник і власник Національний університет 

біоресурсів і природокористування України; заявлено 05.07.2019; опубліковано 

27.04.2020; Бюл. № 8. (Здобувачем розроблено методику використання зйомки з 

безпілотного літального апарата для потреби класифікації газонів та 

інтерпретації отриманих матеріалів, виконано кластеризацію газонних 

покриттів і обробку відповідних результатів). 

 

Науково-методичні рекомендації 

31. Кузьович В. С., Гринюк Ю. Г., Бідолах Д. І. Наукові обґрунтування 

щодо скасування природоохоронного статусу ботанічної пам’ятки природи 

місцевого значення Бундук Канадський у м. Заліщики Тернопільської обл.: 

науково-методичні рекомендації. Бережани, 2017. 12 с. (Здобувачем опрацьовано 

місцерозташування рослини, проведено натурне обстеження із підготовкою 

висновків). 

32. Кузьович В. С., Гринюк Ю. Г., Бідолах Д. І. Наукові обґрунтування 

щодо створення об’єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам’ятки 

місцевого значення Бундук Канадський у м. Заліщики Тернопільської обл.: 

науково-методичні рекомендації. Бережани, 2017. 11 с. (Здобувачем опрацьовано 

місцерозташування зелених насаджень, проведено натурне обстеження  

із підготовкою висновків). 

33. Кузьович В. С., Гринюк Ю. Г., Бідолах Д. І. Рекомендації щодо 

санітарно-оздоровчих заходів і збереження ботанічної пам’ятки місцевого 

значення Софора Японська у м. Заліщики Тернопільської обл.: науково-

методичні рекомендації. Бережани, 2017. 13 с. (Здобувачем опрацьовано 

місцерозташування зелених насаджень, проведено натурне обстеження із 

підготовкою висновків). 



34. Кузьович В. С., Бідолах Д. І., Гринюк Ю. Г. Рекомендації щодо 

розрахунку відновної вартості у м. Зборів Тернопільської обл.: науково-

методичні рекомендації. Бережани, 2018. 39 с. (Здобувачем опрацьовано 

кошториси витрат на створення зелених насаджень). 

35. Кузьович В. С., Бідолах Д. І., Підховна С. М. Рекомендації щодо 

розрахунку відновної вартості у м. Чортків Тернопільської обл.: науково-

методичні рекомендації. Бережани, 2018. 41 с. (Здобувачем опрацьовано 

кошториси витрат на створення зелених насаджень). 

 

Тези наукових доповідей 

36. Кузьович В. С. Бідолах Д. І., Підховна С. М. Перший біблійний сад  

в Україні. Міжнародна наукова конференція з нагоди 105-ї річниці від дня 

народження М. І. Бондаренка, м. Умань, 25 вересня 2014 року: тези доповіді. 

Умань, 2014. С. 202–207. (Здобувачем проаналізовано стан зелених насаджень, 

прийнято участь у підборі асортименту рослин та розроблено частину 

пропозицій щодо візуалізації біблійних сюжетів засобами ландшафтної 

композиції). 

37. Бідолах Д. І. Інвентаризація об’єктів садово-паркового господарства  

з використанням сучасних технологій. Сучасний ландшафт: проєктування, 

формування, збереження: Всеукраїнська науково-практична конференція, 

м. Київ, 17–18 листопада 2016 року: тези доповіді. К., 2016. С. 10–12. 

38. Бідолах Д. І. Вдосконалення процесу інвентаризації та обліку зелених 

насаджень в урболандшафтах України. Стале управління лісовим комплексом  

та збалансований розвиток урболандшафтів: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Київ, 27 березня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. 

С. 16–17. 

39. Бідолах Д. І. Автоматизація реєстру зелених насаджень України. 

Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне 

забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція, м. Бережани,  

19–20 квітня 2018 року: тези доповіді. Бережани, 2018. С. 461–463. 



40. Бідолах Д. І., Кузьович В. С. Електронна карта парку, як результат 

сучасного підходу до інвентаризації зелених насаджень. Менеджмент 

результативної трансформації аграрної сфери економіки України: Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Бережани, 12 червня 2018 року: тези 

доповіді. Бережани, 2018. С. 11–13. (Здобувачем створено електронну карту 

зелених насаджень на підставі власних польових досліджень і обґрунтовано  

її переваги та недоліки). 

41. Dmytro Bidolakh, Vasyl Kuzjovych. Tree inventory and 3d modeling  

with the using of modern methods. Addressing Ecological and Social Challenges  

for Forests and Forest Management: Proceedings of International scientific  

and practical conference, Kyiv, 22–24 October 2018: theses of the report. К., 2018. 

Р. 70–72. (Здобувачем обґрунтовано можливості використання сучасних 

технологій для інвентаризації зелених насаджень і тривимірної візуалізації 

ландшафтів). 

42. Бідолах Д. І. Сучасні підходи до визначення горизонтальної проекції 

крон дерев і чагарників. Сучасні напрями та перспективи розвитку агро-  

та електроінженерії: Міжнародна науково-практична конференція, м. Бережани,  

16 листопада 2018 року: тези доповіді. Бережани, 2018. С. 233–235. 

43. Бідолах Д. І., Білоус А. М. Розвиток інвентаризації садово-паркових 

об’єктів: сучасні можливості для автоматизації. Проблеми розвитку лісової 

таксації, лісовпорядкування та інвентаризації лісів: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 6–8 грудня 2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. 

С. 27–29. (Здобувачем обґрунтовано можливості використання сучасних 

технологій для інвентаризації зелених насаджень і тривимірної візуалізації 

ландшафтів). 

44. Бидолах Д. И. Инвентаризация и 3D-моделирование зеленых 

насаждений современными методами. 83-я международная научно-техническая 

конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и 

аспирантов, г. Минск, Республика Беларусь, 4–15 февраля 2019 года: тезисы 

доклада. Минск, 2019. С. 148–149. 



45. Бідолах Д. І., Кузьович В. С. Візуалізація результатів інвентаризації 

зелених насаджень у вигляді інтерактивної електронної карти. Сучасний стан  

і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового 

господарства, урбоекології та фітомеліорації: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Львів, 4–5 квітня 2019 року: тези доповіді. Львів, 2019. С. 76–78. 

(Обґрунтовано можливості візуалізації результатів інвентаризації зелених 

насаджень у вигляді електронної карти, яку створено здобувачем). 

46. Бідолах Д. І. Вдосконалення процесу проведення інвентаризації  

та класифікації стану газонів. Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному 

розвитку суспільства: Міжнародна науково-практична конференція, 

м. Бережани, 16–17 травня 2019 року: тези доповіді. Бережани, 2019. С. 336–338. 

47. Бідолах Д. І., Кузьович В. С. Вимірювання горизонтальної проекцій 

крон дерев і чагарників з використанням квадрокоптера. Сталий інноваційно-

креативний розвиток соціально-економічних систем: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Бережани, 21 жовтня 2019 року: тези доповіді. 
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ГІС – геоінформаційні системи; 
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ЕСВЗН – електронна система впорядкування зелених насаджень; 
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ЗУ – закон України; 
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Яцб – Ялиця біла. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Зелені насадження населених пунктів відіграють 

вирішальну роль у забезпеченні вимог сталого розвитку урболандшафтів  

завдяки пом’якшенню наслідків антропогенної діяльності в міських екосистемах 

шляхом покращення кліматичного, санітарно-гігієнічного, естетичного  

та екологічного стану середовища. Для виконання свого функціонального 

призначення, у контексті оптимізації киснево-вуглецевого балансу біосфери, 

очищення і оздоровлення атмосфери, створення сприятливого мікроклімату, 

виконання естетичних, рекреаційних, санітарно-гігієнічних, захисних та інших 

екологічних функцій фітоландшафти потребують охорони і належного догляду. 

Водночас дослідники (Steenberg et al., 2017) рекомендують враховувати  

той факт, що вразливість зелених насаджень у населених пунктах спричиняє 

зменшення виконання ними важливих функцій з відповідною втратою переваг 

для мешканців, міської інфраструктури та природного біорізноманіття. При 

цьому виникає логічний висновок, сформульований у працях низки дослідників 

(Derissen & Latacz-Lohmann, 2013; Ly & Xiao, 2016; Chan & Si, 2018), стосовно 

необхідності встановлення балансу між нормами рекреації та використанням 

корисних функцій зелених насаджень, з одного боку, і природоохоронних 

заходів та економічних інвестицій у розвиток зеленої інфраструктури, з іншого 

боку, в умовах необхідності забезпечення сталого розвитку об’єктів 

благоустрою. 

Аналіз стану зелених насаджень в населених пунктах України засвідчив 

(Зібцева, 2017; Деркульський, 2018; Бідолах & Білоус, 2018) постійне зменшення 

їх площ із нерівномірністю забезпеченості мешканців у різних регіонах. За таких 

умов процес впорядкування зелених насаджень, як система заходів щодо 

вирішення вищезгаданих проблем, набуває важливого значення для зеленого 

будівництва. У цьому контексті доцільним є розгляд методологічних основ 

впорядкування зелених насаджень для населених пунктів України з метою 

аналізу їх основних недоліків та вивчення можливостей покращення стану 
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об’єктів благоустрою шляхом використання передових досягнень науки і 

практики у даній сфері. 

Реалізація такого підходу можлива лише за умови наявності достовірної, 

оперативної та актуальної інформації про кількісний і якісний стан зелених 

насаджень населених пунктів, яку отримують у ході проведення їх 

інвентаризації та впорядкування. Проте, цей процес, як і будь-яка сучасна 

методика отримання, обробки, обліку, аналізу та збереження даних, не може 

функціонувати без залучення переваг новітніх інформаційних технологій. 

(Dudek, 2012; Букша et al., 2014; White et al., 2016; Brach et al., 2017; Luoma et al., 

2017). До того ж, постійне вдосконалення інструментарію для одержання 

біометричних показників рослинності, розвиток методів дистанційного 

зондування Землі, геоінформаційних систем і комп’ютерних технологій 

відкриває нові можливості щодо вдосконалення існуючої технології 

впорядкування зелених насаджень. Отже, питання застосування системного 

підходу до комплексного поєднання сформованих сьогодні теоретичних знань і 

прикладних можливостей сучасних методів, з метою їх інтеграції до процесу 

впорядкування зелених насаджень, вирізняється актуальністю та важливістю. 

Узагальнюючи вищенаведене, варто наголосити на доцільності поєднання 

процесів отримання, обробки, аналізу та представлення інформації про стан 

зелених насаджень в єдину систему з використанням сучасних підходів  

для прийняття обґрунтованих рішень щодо подальшої охорони і збереження, 

підвищення стійкості, декоративності та функціональності урболандшафтів.  

Цей напрям потребує дослідження методологічних, теоретичних і технологічних 

можливостей його реалізації із застосуванням системного підходу,  

що обумовлює актуальність тематики, визначає її доцільність для розвитку 

зеленого будівництва та характеризує її зміст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з тематичними планами науково-дослідної роботи, 

зокрема наукової теми кафедри лісового і садово-паркового господарства 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природо-
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користування України «Бережанський агротехнічний інститут» «Оцінка 

старовинних парків Західного Поділля та розробка рекомендацій з покращення 

їх стану» (номер державної реєстрації 0115U003384, 2015–2019 рр.), наукової 

теми кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Розробити науково-

методичне забезпечення розвитку інвентаризації лісових ресурсів» (номер 

державної реєстрації 0118U000292, 2018–2020 рр.), наукової теми кафедри 

ландшафтної архітектури та фітодизайну Національного університету 

біоресурсів і природо-користування України «Розробка практичних засад 

фітодизайнологічної екотрансформації насаджень ландшафтів мегаполісів» 

(номер державної реєстрації 0118U000308, 2020 р.), комплексної наукової 

тематики Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природо-користування України «Бережанський агротехнічний інститут» 

«Розробка наукового та інформаційного забезпечення сталого розвитку сільської 

місцевості західного регіону України» (номер державної реєстрації 

0108U008826, 2006–2010 рр.). До виконання зазначених наукових тематик 

здобувач залучався як відповідальний виконавець окремих розділів. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

опрацювання теоретико-методологічних основ та технологічних засад системи 

впорядкування зелених насаджень населених пунктів України з використанням 

сучасних методів. 

Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі завдання: 

– проаналізувати теоретичні засади та перспективи впорядкування зелених 

насаджень в Україні; 

– узагальнити провідний досвід процесу дослідження зелених насаджень, 

узагальнити сучасний напрям та тенденції розвитку інструментарію  

для отримання інформації про їх стан; 

– охарактеризувати стан зелених насаджень на території об’єктів 

дослідження для визначення характеру розподілу їх якісних та кількісних 

параметрів; 



36 

 

– встановити можливості та особливості використання методів 

дистанційного зондування Землі, сучасного інструментарію і геоінформаційних 

систем для використання у процесі інвентаризації та моніторингу стану зелених 

насаджень в населених пунктах України;  

– апробувати результати виконаних досліджень на дослідних ділянках  

у процесі реалізації запропонованих методичних підходів на території населених 

пунктів України; 

– запропонувати шляхи удосконалення існуючої технології інвентаризації 

зелених насаджень з використанням безпілотних літальних апаратів  

та GPS-приймачів; 

– проаналізувати перспективи використання ГІС для інтерпретації даних 

польових досліджень і матеріалів дистанційного зонування Землі з метою 

автоматизації окремих процесів впорядкування зелених насаджень  

та геоінформаційного моніторингу стану зелених насаджень для населених 

пунктів України; 

– обґрунтувати базові принципи та вимоги до електронної системи 

впорядкування зелених насаджень, розробити концепцію цифрової 

трансформації інформації про стан зелених насаджень та запропонувати підходи 

щодо їх практичної реалізації; 

– розробити зміст, сутність системи впорядкування урболандшафтів  

на основі комплексного поєднання інвентаризації, обліку і моніторингу зелених 

насаджень з використанням сучасних підходів для організації ведення садово-

паркового господарства; 

– запропонувати шляхи удосконалення та автоматизації процесу обліку 

зелених насаджень та підготовки відповідної документації; 

– удосконалити процес оцінювання вартості зелених насаджень  

в населених пунктах України. 

Об’єкт дослідження – система впорядкування зелених насаджень  

в населених пунктах України. 
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Предмет дослідження – технологічні засади використання сучасних 

методів та інформаційних систем для проведення інвентаризації і впорядкування 

урболандшафтів. 

Методи дослідження. У процесі наукового дослідження використано 

основні загальнонаукові методи в поєднанні з системою принципів наукових 

досліджень, які використовуються у ландшафтній таксації, картографії, 

лісівництві, геоінформатиці. Так, для уточнення поняттєвого апарату, основних 

теоретичних засад і прикладних аспектів використання нових технологій  

для впорядкування зелених насаджень використано метод теоретичного 

узагальнення; в ході виокремлення складових етапів процесу використано 

методи аналізу і синтезу, з метою їх детального дослідження та наступного 

поєднання в єдину систему. На підставі існуючої бази знань про біологічні  

та екологічні особливості деревних і кущових рослин, а також специфіки  

їх взаємодії у складі зелених насаджень використано метод наукової дедукції  

для формулювання висновків стосовно стану насаджень на конкретних об’єктах. 

Використання методу наукового абстрагування дало змогу виокремити 

найістотніші та найвагоміші фактори впливу на процес інвентаризації  

і впорядкування зелених насаджень, зосередивши подальші зусилля саме  

на їх дослідженні. 

Використання можливостей методу моделювання в контексті даного 

дослідження дало змогу замінити фізичні об’єкти (природно-територіальний 

комплекс об’єкта благоустрою) на віртуальні комп’ютерні тривимірні моделі-

макети, що спростило процес їх пізнання та створило умови для інтерпретації 

одержаних знань на реальні урболандшафти. Залучення методів математичного 

моделювання для передбачення змін зелених насаджень, відповідно до даних  

їх моніторингу, створило умови для прогнозування їх вікових перетворень  

та результатів впливу окремих антропогенних заходів на ландшафти.  

Для прискорення і покращення якості дисертаційного дослідження використано 

опосередкований спосіб пізнання шляхом застосування сучасного 
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інструментарію, що дало змогу прискорити та удосконалити процес одержання 

інформації про об’єкт дослідження та його параметри. 

У ході дослідження зелених насаджень використовувалися також методи 

спостереження, вимірювання, порівняння та експерименту, а зокрема методи 

маршрутних обстежень, візуальної, порівняльної та інструментальної оцінки 

параметрів зелених насаджень (Кучерявий et al., 2010; Андронов & Богданов, 

1974; «Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах 

України», 2001; Дудин, 2016; Бідолах & Білоус, 2018), класифікації садово-

паркових ландшафтів (Рубцов, 1956, 1979), оцінки стану газонних покриттів 

(Лаптев, 1986; Страшок et al., 2019; Лещенко et al., 2020), геодезичні та 

картографічні методи, визначення біометричних показників, методи оцінювання 

поточного приросту вуглецю та киснепродуктивності (Лакида, 2002; Чесноков & 

Долгошеев, 1978). Для виконання дисертаційного дослідження залучено також 

можливості методів дистанційного зондування Землі із застосуванням зйомки з 

безпілотного літального апарата та інтерпретації результатів зйомки у 

середовищі геоінформаційних систем (Бідолах & Кузьович, 2016), 

фотограмметрії, ортотрансформації та геокодування матеріалів зйомки, 

визначення просторового розміщення дерев та кущів (Бідолах et al., 2018), 

створення цифрових моделей, формування просторової бази даних (Кузьович 

et al., 2020), цифрової трансформації та візуалізації інформації, тривимірного 

моделювання (Bidolakh et al., 2018), прогнозування і тематичного 

картографування, просторового аналізу та керування даними в 

геоінформаційних системах. 

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено теоретико-

методологічні та технологічні засади створення системи впорядкування  

зелених насаджень на підставі вдосконалення процесів інвентаризації, обліку  

і моніторингу зелених насаджень у межах населених пунктів України. До нових 

наукових положень і рішень за результатами проведених досліджень можна 

віднести наступні: 
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вперше: 

– опрацьовано зміст і сутність системи впорядкування урболандшафтів  

на основі комплексного поєднання інвентаризації, обліку і моніторингу зелених 

насаджень з використанням сучасних підходів для організації ведення садово-

паркового господарства; 

– проаналізовано перспективи використання ГІС для інтерпретації даних 

польових досліджень і матеріалів дистанційного зондування Землі з метою 

організації системного процесу впорядкування зелених насаджень  

та геоінформаційного моніторингу стану зелених насаджень для населених 

пунктів України; 

– обґрунтовано базові принципи та вимоги до електронної системи 

впорядкування зелених насаджень, розроблено концепцію цифрової 

трансформації інформації про стан зелених насаджень та запропоновано підходи 

щодо їх практичної реалізації; 

– розроблено технологічні рішення для дослідження зелених насаджень  

в населених пунктах України з використанням безпілотного літального апарата 

для вимірювань висоти і горизонтальної проекції крони деревних і кущових 

рослин, зімкнутості насаджень, виконання лінійних вимірів, обчислення площ, 

оцінки стану газонних покриттів, спрощення розрахунку балансу території; 

– опрацьовано зміст, сутність та технологію проведення 

геоінформаційного моніторингу стану зелених насаджень для населених пунктів 

України; 

удосконалено: 

– технологічні зміни до інструкції з інвентаризації зелених насаджень  

у населених пунктах України із залученням можливостей використання методів 

дистанційного зондування Землі, застосування сучасного інструментарію  

для таксації зелених насаджень, геоінформаційної інтерпретації даних, 

пристроїв для глобального позиціювання та інших передових технічних рішень; 
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– процес створення картографічних матеріалів за результатами 

автоматизованого дешифрування даних дистанційного зондування Землі  

для потреб інвентаризації та впорядкування урболандшафтів; 

– технологію інформаційного забезпечення процесу впорядкування 

зелених насаджень та форми інвентаризаційної документації для обліку зелених 

насаджень шляхом її уніфікації та цифрової трансформації; 

– процес визначення місць просторового розташування дерев і кущів  

у ході інвентаризації, шляхом використання GPS-приймачів з подальшим 

коригуванням результатів у ГІС із одночасним створенням бази 

геоінформаційних даних з метою прискорення та підвищення точності 

інвентаризації зелених насаджень; 

набули подальшого розвитку: 

– узагальнення теоретичних основ впорядкування урболандшафтів 

шляхом обґрунтування можливостей вдосконалення класифікації зелених 

насаджень у межах населених пунктів і специфіки проведення їх інвентаризації 

та впорядкування у насадженнях загального, обмеженого користування  

і спеціального призначення; 

– процес інтеграції перспективних сучасних методів отримання інформації 

про стан фітоландшафтів до єдиної системи впорядкування зелених насаджень  

із удосконаленням методів таксації деревних і кущових рослин за матеріалами 

дистанційного зондування; 

– питання створення бази геоданих з інформацією про стан зелених 

насаджень, а також підвищення можливостей їх опрацювання, структурування, 

аналізу і моделювання, зручності редагування та підвищення автоматизації 

окремих процесів, генерування форм для складання документації, зберігання, 

систематизації та видачі потрібної інформації; 

– автоматизація оцінки видового та якісного складу зелених насаджень 

завдяки інтерпретації отриманих польових матеріалів за допомогою ГІС, систем 

автоматизованого проєктування та сучасних комп’ютерних програм; 
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– питання оцінювання відновної вартості зелених насаджень  

та їх екосистемних послуг; 

– процес формування геоінформаційних моделей зелених насаджень 

сучасними засобами; 

доповнено: 

– інформацію про стан зелених насаджень на території населених пунктів 

України у розрізі досліджених об’єктів благоустрою; 

– аналітичні дані про склад та стан деревної і кущової рослинності  

у межах експериментальної бази дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені засади 

впорядкування зелених насаджень і практичні рекомендації щодо використання 

технології і методики їх інвентаризації з використанням сучасних технологій 

впроваджено у процесі розроблення проєктів благоустрою, реконструкції, 

розвитку, утримання та організації території об’єктів зеленого будівництва  

на території Тернопільської області, які можуть бути взяті за основу  

для виконання аналогічних робіт. Практичні рекомендації щодо благоустрою  

та озеленення територій у межах експериментальної бази дослідження було 

реалізовано Бережанською міською радою у вигляді реконструкції скверу  

імені Устима Голоднюка та впорядкування зелених насаджень міського  

скверу по вул. Тернопільська у м. Бережани Тернопільської області. Реалізація 

ландшафтних і архітектурно-будівельних проєктних пропозицій  

із технологічною частиною та рішеннями з інженерного обладнання  

за результатами роботи здобувача у співавторстві була проведена на підставі 

проєкту реконструкції і благоустрою парку імені І. Франка у м. Чортків 

Тернопільської області. 

Розроблені інтерактивні електронні карти для зелених насаджень 

м. Бережани, які розміщені у відкритому доступі в мережі Інтернет, 

використовуються відділом житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури Бережанської міської ради у своїй діяльності, 

Відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природо-
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користування України «Бережанський агротехнічний інститут» у навчальному 

процесі, а також з метою інформування мешканців міста стосовно стану  

зелених насаджень і для підвищення туристичної привабливості об’єктів 

благоустрою. Матеріали інвентаризації зелених насаджень у м. Бережани 

використано для створення відповідних паспортів об’єктів благоустрою  

та враховано при формуванні планів озеленювальних робіт, проєктів розвитку 

благоустрою міста. 

Результати дисертаційного дослідження використовуються під час 

викладання дисциплін «Інвентаризація садово-паркових об’єктів», «Садово-

паркове будівництво», «Організація виробництва у садово-парковому 

господарстві» для підготовки студентів ОС «Бакалавр» зі спеціальності  

206 «Садово-паркове господарство» у Відокремленому підрозділі Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський 

агротехнічний інститут». 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію виконано на основі наукових 

досліджень здобувача. Автору належить постановка проблеми, визначення  

мети та завдань дослідження, розроблення теоретико-методологічних  

та технологічних засад впорядкування зелених насаджень з метою 

вдосконалення системи обліку та моніторингу деревної і кущової рослинності  

в населених пунктах України. Здобувачем особисто проведено теоретичне 

узагальнення наукових положень впорядкування зелених насаджень, досліджено 

можливості удосконалення цього процесу шляхом використання сучасного 

інструментарію із опрацюванням результатів у інформаційних системах та їх 

обґрунтування, опрацьовано експериментальний матеріал, за яким створено 

просторову базу даних зелених насаджень для об’єктів дослідження  

і цифрові моделі територій та виконано тривимірну візуалізацію ландшафтів, 

проведено апробацію запропонованої технології виконання інвентаризації  

та впорядкування зелених насаджень із розробленням відповідних рекомендацій, 

обґрунтовано висновки та узагальнено результати дослідження. У спільних 

публікаціях права співавторів не порушено. 
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У дисертації використано власні наукові ідеї. Інвентаризація зелених 

насаджень та підготовка проєктів благоустрою, реконструкції, розвитку, 

утримання та організації території об’єктів зеленого будівництва для частини 

об’єктів дослідження виконувалася у складі проєктної групи кафедри лісового  

і садово-паркового господарства Відокремленого підрозділу Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський 

агротехнічний інститут». Здобувачеві належить удосконалення методики 

інвентаризації зелених насаджень, проведення польових робіт у складі  

проєктної групи, виконання та інтерпретація зйомки території з безпілотного 

літального апарата, опрацювання даних засобами геоінформаційних систем, 

створення картографічних матеріалів, участь у тривимірній візуалізації об’єктів і 

розрахунок кошторисів. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

висновки, практичні напрацювання та рекомендації апробовано на: Міжнародній 

науково-практичній конференції «Садово-паркове господарство в Україні: 

освіта, наука та мистецтво формування ландшафту» (м. Київ, 2011 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Роль об’єктів природно 

заповідного фонду у формуванні екомережі і забезпеченні сталого розвитку 

територій» (м. Бережани, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства» 

(м. Умань, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Культурний 

ландшафт та проектована зелень – складова частина охорони пам’яток» 

(м. Жовква, 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний 

ландшафт: проектування, формування, збереження» (м. Київ, 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Подільські читання» 

(м. Кременець, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Стале 

управління лісовим комплексом та збалансований розвиток урболандшафтів» 

(м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-

економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» 

(м. Бережани, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Менеджмент результативної трансформації аграрної сфери економіки  

України» (м. Бережани, 2018 р.); XVI Міжнародній науковій конференції 

«Edukacja-Technika-informatyka» (м. Жешув, Республіка Польща, 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Addressing Ecological and Social 

Challenges for Forests and Forest Management» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні напрями та перспективи розвитку 

агро- та електроінженерії» (м. Бережани, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми розвитку лісової таксації, 

лісовпорядкування та інвентаризації лісів» (м. Київ, 2018 р.); 83 Міжнародній 

науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, наукових 

співробітників і аспірантів (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 2019 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан і перспективи 

розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, 

урбоекології та фітомеліорації» (м. Львів, 2019 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному 

розвитку суспільства» (м. Бережани, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних 

систем» (м. Бережани, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, 

виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» (м. Київ, 2019 р.);  

ІІІ Міжнародній конференції «Smart Bio» (м. Каунас, Литовська Республіка, 

2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми  

та перспективи розвитку агро- та електроінженерії» (м. Бережани, 2020 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження лісових  

та урбанізованих екосистем для забезпечення сталого розвитку» (м. Київ, 

2020 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Eurasian scientific 

congress» (м. Барселона, Іспанія, 2020 р.); VIII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Perspectives of world science and education» (м. Осака, Японія, 

2020 р.). 
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Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено 

у 53 наукових працях, з яких монографія у співавторстві, 6 статей у наукових 

фахових виданнях України, 13 статей у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 2 статті у наукових 

виданнях інших держав, 3 статті в інших виданнях, 5 науково-методичних 

рекомендацій, 5 патентів на корисну модель, 18 тез наукових доповідей. 

Здобувач висловлює вдячність науковому консультанту, доктору 

сільськогосподарських наук, професору П. І. Лакиді за консультаційний 

супровід наукових досліджень. Щира подяка співробітникам кафедр таксації 

лісу та лісового менеджменту, ландшафтної архітектури та фітодизайну 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, а 

також кафедри лісового та садово-паркового господарства відокремленого 

підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Бережанський агротехнічний інститут» за допомогу у проведенні 

досліджень, консультаційну підтримку та корисні поради під час підготовки 

роботи. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД 

ВПОРЯДКУВАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

1.1. Теоретико-методологічні засади впорядкування зелених 

насаджень в Україні 

1.1.1. Загальні положення. Концепція забезпечення сталого розвитку, як 

одна з найважливіших ідеологій нового періоду існування суспільства, 

передбачає встановлення рівноваги між задоволенням потреб сучасного 

покоління і необхідністю збереження довкілля для безпечного та здорового 

існування майбутніх генерацій людства. Безперечно, що одну з найважливіших 

ролей у цьому системно керованому розвитку відіграє зелене будівництво – як 

сучасний підхід до побудови простору існування людини у гармонії з 

навколишнім середовищем. 

Необхідно зазначити, що зелені насадження (ЗН) як головний інструмент 

зеленого будівництва, є характерним прикладом перетворення у процесі 

антропогенної діяльності природних екосистем (Геник et al., 2017), що мають 

значний вплив на кліматичний, санітарно-гігієнічний, естетичний та екологічний 

стан середовища. Вони відіграють одну з найважливіших ролей у комплексі 

заходів щодо покращення довкілля шляхом оптимізації температурного, 

гідрологічного, атмосферного та едафічного режимів. По суті, ЗН виконують 

важливі функції збагачення повітря киснем, поглинання вуглекислого газу та 

депонування вуглецю, очищення від шкідливого пилу, домішок та інших видів 

забруднення, оздоровлення атмосфери шляхом виділення фітонцидів, 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, покращення 

мікроклімату і пом’якшення місцевого температурного режиму. 

У контексті виконання кліматорегулюючої функції, ЗН впливають на 

розподіл сонячного випромінювання, водний та повітряний режими у 

середовищі свого існування. До того ж, дослідник (Крючков, 2015) зазначає, що 
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міські насадження є одним із найефективніших засобів оздоровлення атмосфери 

та екологічного захисту мешканців населених пунктів. Перераховані вище 

властивості насаджень є визначальними для середовищетвірної функції ЗН, що 

професійно використовується фахівцями у процесі озеленення та благоустрою 

міст. Не менш важливою функцією рослинності є її захисна роль. ЗН слугують 

надійним засобом захисту території населених пунктів від негативного впливу 

шумових (знижуючи більш як на 20 % рівень міського шуму) та вібраційних 

ефектів, забруднень промисловими підприємствами, викидів транспорту та 

іншого негативного впливу антропогенної діяльності.  

Схожі висновки отримали науковці (Гавриленко & Циганок, 2018; Лакида 

& Ковалевський, 2018), які стверджують, що системи природоохоронних 

насаджень виступають своєрідною буферною зоною для пом'якшення 

негативного впливу урбанізованого середовища та відіграють вирішальну роль у 

екологічній стабілізації довкілля. Протиерозійні функції ЗН також відіграють 

провідну роль у процесі забезпечення сталого розвитку довкілля, адже 

деградація ґрунтів у населених пунктах України, відповідно до висновків 

(Волощук, 2017), дедалі ускладнює нормальне функціонування біосфери та 

зменшує рівень екологічного благополуччя людей. У цьому контексті 

неможливо залишити без уваги важливу протиерозійну роль наземної та 

підземної частин ЗН, а також їх опаду.  

Розглядаючи рекреаційну та декоративну роль ЗН слід звернути увагу на 

думку науковців (Копач & Загвойська, 2006), які свідчать, що естетичні 

особливості природних ландшафтів формують унікальні умови для задоволення 

соціальних, культурних та духовних потреб суспільства, збагачують і 

прикрашають ландшафт населених місць та сприяють підвищенню естетичної та 

туристичної привабливості населених пунктів нашої держави. Більше того, 

комплекс деревних і кущової рослинності, газонів та квітників відіграє 

визначальну роль у системі озеленення і благоустрою урболандшафтів шляхом 

поліпшення естетичного, психологічного, архітектурно-художнього та 

санітарно-гігієнічного середовища існування мешканців (Коротун, 2014).  
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 Розглядаючи важливу роль впорядкування зелених насаджень (ВЗН) у 

забезпеченні сталого розвитку, неможливо обійти увагою також фактори, що 

можуть спричинити погіршення стану урболандшафтів. До них, перш за все, 

слід віднести процес урбанізації, який призводить до постійного збільшення 

кількості та густоти міського населення і зростання негативних наслідків 

рекреаційного природокористування (Мельничук & Геник, 2019). Такий процес 

набуває особливої актуальності для європейської спільноти, де більше 320 млн. 

людей проживають у так званих функціональних міських районах, що становить 

65 % від загальної кількості населення даного регіону (Rocha et al., 2015, с. 6). В 

таких умовах робота фахівців садово-паркового господарства (СПГ) спрямована 

на покращення середовища проживання все більшої кількості людей в 

урбанізованих ландшафтах. Разом з тим, увага науковців (Геник, 2013; 

Роговський, 2009; Ігнатенко, 2014; Papageorgiou, 2001; Takyi & Seidel, 2017; 

Rocha et al., 2015) активістів і громадських організацій (Афанасьев, 2017; 

Россинина et al., 2006; Бобылев, 2017; Громадська ІЗН, 2015; Casey trees, 2019; 

MAES, 2011; SLP and UDS, 2020) все більше спрямовується на розробку нових 

заходів щодо покращення умов адаптації ЗН до незворотного процесу 

включення їх у структуру міського середовища.  

Дослідники (Baró et al., 2015; Mohamed, 2011; Гавриленко & Циганок, 

2018; Прищепа, 2019) звертають увагу на тісний зв’язок між здоровим довкіллям 

і добробутом людини. Інші науковці (Namwamba et al., 2005) зазначають, що 

взаємозв'язок ЗН з особливостями їх функціонування у відповідному 

екологічному середовищі формує власну «зелену інфраструктуру», яка, в свою 

чергу, має вплив на економічний, соціальний та екологічний розвиток населених 

пунктів та збільшує їх привабливість для проживання та економічної діяльності.  

Разом із тим, слід враховувати те, що життєдіяльність міського населення 

не завжди позитивно впливає на стан довкілля. Навіть попри те, що міські 

насадження є важливою частиною екологічного каркасу населених пунктів, 

завдяки забезпеченню комфортних та безпечних умов проживання мешканців, 

вони зазнають постійного негативного впливу внаслідок несприятливих 
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природних факторів, техногенного забруднення та використання їх для 

рекреаційних цілей (Муллаярова, 2019). При цьому основними чинниками 

погіршення стану ЗН, відповідно до висновків дослідників (Подгорная, 2008; 

Геник et al., 2017; Муллаярова, Николаева, et al., 2018; Крючков, 2015; Zhengi & 

Weichi, 2015), є природні фактори порушення стійкості міських насаджень 

(вплив несприятливих погодних умов та стихійних лих, ураження гнильовими та 

некрозно-раковими хворобами, пошкодження шкідниками і тваринами) та 

антропогенні (зростання забруднення екосистем, ущільнення і погіршення стану 

ґрунтів, вплив надмірного рекреаційного навантаження, знищення та 

погіршення стану рослинного покриву, засмічення територій і негативний вплив 

господарської діяльності людини тощо).  

Аналіз стану ЗН в населених пунктах України засвідчив (Зібцева, 2017; 

Деркульський, 2018, с. 184; Громадська ІЗН, 2015), що площі ЗН в нашій 

державі постійно зменшуються. При цьому, оцінка деяких науковців (Зібцева, 

2017) щодо нерівномірності забезпеченості мешканців населених пунктів 

зеленими насадженнями у різних регіонах нашої країни, яка може відрізнятись в 

десятки разів, дає підстави зробити висновки про гостру потребу в застосуванні 

професійного підходу до процесу розроблення перспективних планів 

комплексного озеленення як великих міст, так і малих сіл. Моніторинг стану 

благоустрою та озеленення у столиці нашої держави, що проводився деякими 

дослідниками (Клименко, 2017) засвідчив, що процес переходу забудови на нові 

стандарти не змінив підходу до озеленення, коли спостерігається чітка тенденція 

зниження площі ЗН на кожного мешканця. Тому канадські вчені (Takyi & Seidel, 

2017) зазначають, що забудовники повинні нести відповідальність за одночасне 

розширення площ ЗН (фізичне озеленення або фінансування даного процесу) 

разом зі збільшенням території, що ними забудовується. 

Українське законодавство регламентує діяльність людини, яка впливає на 

стан ЗН в урболандшафтах. Зокрема, в Законі України (ЗУ) «Про благоустрій 

населених пунктів» (2017) визначено, що всі ЗН, які зростають на території 

населених пунктів, повинні підлягати охороні та відновленню, незважаючи на 
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вид діяльності. А ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» 

(1991) визначає, що довкілля, ландшафти та інші природні комплекси (у тому 

числі і ЗН) повинні перебувати під державною охороною та регулюванням 

використання. Важливим заходом у таких умовах стає процес благоустрою 

населених пунктів, який, відповідно до існуючих нормативно-правових актів (ЗУ 

«Про благоустрій населених пунктів», 2017), повинен передбачати розробку та 

реалізацію комплексних рішень стосовно питань утримання території 

урбанізованих ландшафтів у відповідному санітарному стані.  

Останнім часом спостерігається тенденція зростання кількості досліджень 

(Chan et al., 2018; Papageorgiou, 2001; Park et al., 2008) щодо важливої ролі 

підвищення суспільної екологічної свідомості та участі громадськості в процесі 

менеджменту об’єктів СПГ на противагу широко використовуваних у даний час 

регуляторних стратегій. Тому поєднання зусиль та інтересів різних сторін – 

учасників процесу ВЗН сприяє підвищенню ефективності даних заходів. 

Підтвердженням цього є висновки, сформульовані вченими (Takyi & Seidel, 

2017), які свідчать, що розвиток та якісне управління ЗН не може бути 

ефективним без залучення громадськості до процесів проєктування, охорони, 

збереження та ведення господарства на територіях об’єктів СПГ. В Україні 

активізація цього процесу можлива через вдосконалення існуючої законодавчої 

та нормативно-технічної бази, посилення відповідальності за порушення, 

покращення агітаційних заходів, утворення громадських організацій та 

функціонування системи ВЗН, яка дасть змогу надавати актуальну інформацію 

про стан ЗН та відкриє доступ до неї для всіх зацікавлених у режимі онлайн. 

Водночас слід врахувати, що сам процес вивчення теоретичних засад ВЗН 

є багатопрофільним (Godbey et al., 2005; Dudek, 2012, с. 2; Mohamed, 2011; 

Тихонова, 2018). Тому необхідне поєднання зусиль науковців різних сфер 

(соціологічної, екологічної, містобудівної, транспортної, охорони здоров’я, 

економіки, географії, та ін.) і мультидисциплінарних галузей для координації 

спільних зусиль для забезпечення якісного виконання урболандшафтами своїх 

функцій при забезпеченні охорони, збереження та покращення стану самих ЗН. 
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1.1.2. Методологічні основи впорядкування зелених насаджень. 

Аналіз теоретичних засад благоустрою населених пунктів нашої держави 

засвідчив необхідність вжиття заходів щодо покращення його стану, доцільність 

розробки методології вдосконалення системи інвентаризації зелених насаджень 

(ІЗН), обліку та моніторингу зелених насаджень (МЗН), а також потребу в 

посиленні контролю за виконанням природоохоронного законодавства шляхом 

прийняття відповідних організаційних рішень. Перелічений ряд заходів можна 

визначити поняттям – «Впорядкування об’єктів благоустрою та зелених 

насаджень». У цьому контексті доцільно розглянути методологічні основи ВЗН 

для населених пунктів України, проаналізувати їх основні недоліки та вивчити 

можливості покращення стану об’єктів благоустрою шляхом використання 

передових досягнень науки і практики у сфері СПГ.  

Питанням ВЗН та об’єктів благоустрою займається ряд іноземних (Горяева 

& Мохирев, 2015; Крючков, 2015; Муллаярова, 2018; Обезинская et al., 2016; 

Россинина et al., 2006; Трубина et al., 2017; Dudek, 2012; Mohamed, 2011; 

Holmgren & Persson, 2004; Rocha et al., 2015; Degerickx et al., 2017; A. Nielsen et 

al., 2014; Takyi & Seidel, 2017; Ly & Xiao, 2016) та вітчизняних дослідників 

(Каганяк et al., 2014; Гончаренко, 2009; Бідолах, 2018b; Ігнатенко, 2014; 

Горошко et al., 2006; Прищепа, 2019; І. Ф. Букша et al., 2008; Хомюк et al., 2012; 

Миронюк & Свинчук, 2012; Підпалий et al., 2014; Бовсуновський et al., 2018; 

Матяшук et al., 2015; Страшок et al., 2019; Мельничук & Геник, 2019).  

Різними дослідниками (Слободяник, 2014; Бідолах, 2018b; Данилин et al., 

2005; Муллаярова, Трубина, et al., 2018) відмічається неспроможність 

традиційних методів збору та аналізу інформації забезпечити у повній мірі 

достовірною і актуальною інформацією процес контролю стану об’єктів 

благоустрою та організації природокористування. Відповідно до досліджень 

(Слободяник, 2014) ситуація ускладнюється ще й тим, що законодавчо так і не 

розроблено детальних механізмів проведення МЗН (а ті, що затверджено 

носять переважно декларативний характер), відсутня система комплексного 

контролю стану природних ресурсів, не функціонує система оцінки впливу 
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об’єктів господарювання на довкілля, не узгоджено порядок, форми, строки та 

механізми подачі відповідної інформації до органів державної влади.  

Варто наголосити, що відповідно до наказу Мінбуду України (Правила 

утримання ЗН, 2006), всі види ЗН у межах населених пунктів поділяються на 3 

категорії: насадження загального користування, обмеженого користування і 

спеціального призначення. Як свідчать дослідження науковців (Крючков, 2015; 

Муллаярова, Николаева, et al., 2018; Муллаярова, 2019; Zhengi & Weichi, 2015), 

окремі категорії ЗН зазнають різного впливу, залежно від їх розташування.  

Так, ЗН загального користування найбільше потерпають від ущільнення 

ґрунту внаслідок руху відвідувачів та парковки транспорту, а також зазнають 

більшого антропогенного навантаження внаслідок наявності вільного 

цілодобового доступу до них на протязі всього року, що за даними дослідників 

(Мельничук & Геник, 2019) призводить до дигресії та розвитку ерозійних 

процесів. Разом із тим, відповідно до досліджень науковців (Обезинская et al., 

2016), на даних територіях, за відсутності запобіжних заходів, регулярно 

збільшується засміченість, ущільнюється комунальна забудова. Згідно з 

поглядами цих же дослідників, освітлення міст у нічний час також має вплив на 

процеси життєдіяльності ЗН, що зростають на даній території. Як свідчать 

дослідження (Геник et al., 2017) внаслідок неефективної господарської 

діяльності, рекреаційного навантаження і в результаті фітохвороб відбуваються 

незворотні трансформаційні процеси у фітоценозах лісопаркових і паркових 

екосистем. Тому, згідно досліджень (Кузнєцов & Клименко, 2003), більшість ЗН 

загального користування потребує проведення заходів щодо реконструкції, 

реставрації та консервації із врахуванням їх історичних, біологічних, 

ландшафтних та соціальних аспектів.  

ЗН обмеженого користування можуть зазнавати специфічного впливу, що 

пов’язаний з призначенням об’єктів благоустрою. Наприклад на території 

промислових підприємств може виникати забруднення певними хімічними 

сполуками, важкими металами тощо. У той же час, згідно висновків (Крючков, 

2015), на території озеленення лікувальних закладів може збільшуватись 
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концентрація патогенних організмів, що особливо актуально для санаторно-

лікувальних закладів, які займаються лікуванням хвороб дихальних шляхів.   

Особливістю ЗН спеціального призначення є те, що вони досить часто 

розташовуються у зонах інтенсивного забруднення викидами транспорту, 

внаслідок чого, згідно тверджень окремих авторів (Крючков, 2015; Муллаярова, 

2019; Обезинская et al., 2016), у органах рослин проходить накопичення важких 

металів, з’являються мутації, сповільнюються та пригнічуються процеси 

життєдіяльності, фотосинтезу тощо. Водночас відбувається погіршення умов 

існування ЗН внаслідок деградації умов середовища. Досить часто основними 

причинами негативного впливу на кореневу систему рослин стає використання 

засобів боротьби з ожеледицею у містах (використання солі та піску), 

потрапляння наметеного та змитого бруду з автодоріг та тротуарів, а також 

механічні негативні наслідки впливу використання автотранспорту (Крючков, 

2015). У цілому, відповідно до досліджень (Муллаярова, Николаева, et al., 2018), 

можна зробити висновок щодо найбільш інтенсивного пригнічення ЗН 

спеціального призначення за наслідками інтенсивного антропогенного пресингу.  

Враховуючи вищесказане та відповідно до висновків дослідників 

(Мельничук & Геник, 2019; Трубина et al., 2017), планування ЗН не повинно 

зводитись тільки до вибору видового складу рослин та визначення їх місць 

посадки, але потрібен комплексний підхід, який полягає у створенні 

збалансованої екосистеми, що здатна існувати тривалий час в даних 

мікрокліматичних і антропогенних умовах та виконувати завдання, що 

ставляться перед озелененням населених місць. 

Важливою тенденцією благоустрою як і інших соціальних сфер, 

відповідно до рекомендацій науковців (Lundell, 2005; Seeland & Nicolè, 2006), є 

також врахування потреб маломобільних груп населення. Методологія ВЗН 

також повинна враховувати цю категорію населення. Однак, для реалізації їх 

прав слід реалізовувати відповідні заходи для збільшення доступності об’єктів 

рекреації для маломобільних груп населення (Нові ДБН, 2018).  
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Ведення та планування будь-якої господарської діяльності, відповідно до 

висновків деяких авторів (Сергеева et al., 2002), слід починати з оцінки та обліку 

наявної матеріальної бази. У контексті ведення СПГ першоджерелом отримання 

інформації про стан ЗН є результати їх інвентаризації із польовими відомостями, 

картографічними матеріалами, паспортом та реєстром ЗН. Далі, ця інформація 

повинна утворювати базу даних обліку ЗН, яка створює умови для контролю 

стану та моніторингу змін рослинності. У той же час, відповідно до висновків 

(Россинина et al., 2006), процес переходу на нові технології обробки, збереження 

і передавання інформації про стан об’єктів СПГ з використанням ЕОМ мало 

торкнувся зеленого будівництва. За таких умов досягнення вищезгаданих цілей 

на високому рівні сьогодні є неможливим без залучення новітніх технологій 

(Markham, 2017; Горошко et al., 2006; Хомюк et al., 2012;  Букша et al., 2008; 

Миронюк & Свинчук, 2012). Адже, відповідно до досліджень (Вагизов et al., 

2017), розвиток програмно-апаратних засобів, інформаційного забезпечення дає 

змогу сьогодні ефективніше залучати потенціал ГІС для розвитку озеленення 

міст шляхом розробки інтерактивних Web-ресурсів, які сприятимуть 

підвищенню ефективності процесу прийняття управлінських рішень.  

Зважаючи на важливу роль ЗН у формуванні безпечного та комфортного 

життєвого простору людини, вони потребують регулярних заходів щодо їх 

захисту, дбайливої експлуатації, відтворення та примноження. Для вирішення 

цього питання в населених пунктах нашої держави слід першочергово 

забезпечити практичне впровадження вимог чинного законодавства та 

нормативів щодо підвищення якісного стану зелених насаджень з одночасним 

задоволенням попиту суспільства на послуги природокористування. 

 

1.1.3. Теоретичні засади оцінювання вартості зелених насаджень.  

Як зазначає (Nowak, 2017), розуміння екологічних, економічних та соціальних 

корисностей, що надаються природою, і, зокрема, деревними і кущовими 

видами, повинно призвести до кращого використання природних ландшафтів та 

проєктування їх через призму оптимізації довкілля та покращення здоров'я 
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людей для теперішніх та майбутніх поколінь. Тому важливим завданням 

науковців є необхідність розробки та доповнення основних засад щодо 

оцінювання вартості ЗН з урахуванням корисностей, що вони створюють для 

довкілля та суспільства. Цей процес потребує застосування науково-

обґрунтованого підходу, який повинен базуватись на надійній нормативно-

правовій основі та враховувати їх соціальну, екологічну і економічну роль 

(Шлапак et al., 2011). 

Українське законодавство (ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», 2017) 

визначає, що діяльність і об’єкти, що мають або можуть мати суттєву дію на 

навколишнє середовище, повинні аналізуватись стосовно їх впливу на довкілля. 

Водночас слід відмітити, що у сфері лісового господарства (ЛГ) розроблено 

досить чіткі механізми визначення вартості земель лісового фонду (Манів et al., 

2011, с. 352). Водночас у сфері СПГ станом на сьогодні немає чітко визначеної 

методики оцінки загальної вартості ЗН і досить часто, при вилученні озеленених 

територій під забудову, враховується лише вартість земельної ділянки без 

урахування важливого показника оцінки корисностей, які створюються 

зеленими насадженнями, що зростали на даній території (Ситнік, 2014; 

Деркульський, 2018, с. 143). Є напрацювання у сфері оцінювання окремих 

частин обчислення вартості ЗН, відповідно науковці використовують різні 

відомі підходи, виходячи із: 

- вартості відновлення ЗН до стану виконання їх функціонального 

призначення (Вергун & Тимошенко, 2015; Роговський, 2016) використовуючи 

рекомендації нормативно-правового акта (Методика визначення ВВ, 2008); 

- вартості компенсаційного озеленення з метою відновлення ЗН на заміну 

знищених чи пошкоджених (Проєкт Закону України «Про зелені насадження 

міст та інших населених пунктів», 2013; Проєкт Закону України «Про захист 

зелених насаджень в містах та інших населених пунктах», 2007; Проєкт закону 

України «Про охорону зелених насаджень в містах та інших населених 

пунктах», 2011; Горяева & Мохирев, 2015; Алешин et al., 2014); 
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- врахування корисностей, які продукують ЗН (Бідолах & Білоус, 2018; 

Копач & Загвойська, 2006; Лукавенко & Деревська, 2017; Несторяк, 2015; 

Норенко & Василюк, 2018; Прищепа, 2019; Baró et al., 2015; Dobbs et al., 2011; 

Rocha et al., 2015; Steenberg et al., 2017; Wunder & Wertz-Kanounnikoff, 2009); 

- застосування платежів за екосистемні послуги з метою врахування 

корисностей, що створюють ЗН у процесі своєї життєдіяльності (Деркульський, 

2018; Derissen & Latacz-Lohmann, 2013; Mohamed, 2011; Rocha et al., 2015; Sattler 

et al., 2013; Schomers & Matzdorf, 2013; Wunder & Wertz-Kanounnikoff, 2009); 

- використання сучасних систем автоматичного визначення вартості 

екоситемних послуг (ВЕСП) для насаджень або окремих рослин (Nowak et al., 

2018; NYC tree map, 2012; Аrborpro, 2019; Rogers & Jaluzot, 2015). 

Багато дослідників займаються розробкою нових методів та способів 

поєднання вищезгаданих підходів з метою врахування переваг та особливостей 

кожної з методик (Роговський, 2016; Шлапак et al., 2011; Вергун & Тимошенко, 

2015; Деркульський & Лець, 2018; Копач & Загвойська, 2006; Бідолах, 2018b; 

Бобылев, 2017; Морозова & Бабурин, 2006; Baró et al., 2015; Derissen & Latacz-

Lohmann, 2013; Dobbs et al., 2011; Mohamed, 2011; Nielsen et al., 2007; Rocha et 

al., 2015; Sattler et al., 2013; Schomers & Matzdorf, 2013; Wunder & Wertz-

Kanounnikoff, 2009). Проте станом на сьогодні в Україні найчастіше 

використовується законодавчо визначена, нормативно-технічно обґрунтована 

методика визначення відновної вартості (ВВ) ЗН. Розглянемо стан цього 

питання у контексті її застосування для оцінки ЗН. 

Відновна вартість. Відповідно до (Методика визначення ВВ, 2008) ВВ 

об'єктів благоустрою – це «вартість робіт з усунення пошкоджень (відновлення) 

елементів благоустрою до стану їх функціонального використання за 

призначенням, який відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил». 

Відповідно у разі пошкоджень чи знищення ЗН, ВВ повинна включати вартість 

заходів щодо відновлення життєдіяльності даного елементу благоустрою до 

рівня виконання ними попереднього функціонального призначення. Іншими 

словами – це не просто посадка нових рослин замість знищених, як часто 
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сприймається дана методика некваліфікованими виконавцями, але досить 

складний процес оцінки завданої шкоди довкіллю та обґрунтований розрахунок 

необхідної вартості заходів щодо компенсації завданої шкоди. 

Необхідність деталізованого визначення способів та методів розрахунку 

даного показника вирізняється актуальністю, адже, відповідно до висновків 

(Роговський, 2016), у процесі ІЗН одним із кінцевих завдань стоїть встановлення 

їх вартості, а у випадку пошкодження (в тому числі і до ступеня припинення 

росту) саме значення ВВ використовується для обчислення витрат на 

відшкодування спричинених збитків. Сума відшкодування відповідно до (ЗУ 

«Про благоустрій...», 2017) «визначається балансоутримувачем за методикою 

визначення ВВ об'єктів благоустрою…». І хоча, дана методика передбачена для 

використання балансоутримувачами об'єктів з метою оцінки шкоди, що їм 

завдається за результатами протиправного чи обґрунтованого пошкодження або 

знищення елементів благоустрою, проте відсутність чітко означених критеріїв у 

ній призводить до втрати обліку вартості ЗН та стає однією з причин 

«самовільного і безкарного вирубування дерев у наших містах та селах» 

відповідно до заключення автора (Роговський, 2016). 

Тому різні дослідники (Роговський, 2016; Шлапак et al., 2011; 

Деркульський & Лець, 2018; Бідолах, Кузьович, et al., 2020), аналізуючи 

практичні можливості проведення розрахунків за наведеними у методиці 

(Методика визначення ВВ, 2008) підходами роблять висновки про неможливість 

її використання для визначення реальної вартості ЗН та відмічають її більш 

регламентаційний характер, ніж прикладний. Зважаючи на це, перспективою 

подальшого вивчення заявленої проблеми вбачаємо у дослідженні практичних 

способів розрахунку ВВ ЗН із використанням спрощених механізмів розрахунків 

і можливості залучення спеціалістів, що не потребують спеціальної кваліфікації 

для проведення згаданих розрахунків. 

Окремі науковці вже мають певні напрацювання у цій сфері. Так, 

дослідник (Шлапак, 2014) для визначення ВВ паркових насаджень пропонує 

проводити матеріально-грошову оцінку дерев на пні з наступним коригуванням 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z1181-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z1181-08
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за окремими критеріями. Для використання даного підходу науковці (Шлапак 

et al., 2011) пропонують ряд коефіцієнтів, які повинні збільшувати вартість 

об’єктів ПЗФ, порівняно із оцінкою аналогічних рослин у лісовому середовищі. 

Такий підхід є близьким для фахівців ЛГ за принципами визначення таксової 

вартості деревини. Проте паркові насадження відрізняються від лісових іншими 

категоріями корисностей, особливостями росту, специфікою впливу середовища 

та іншими параметрами, які не завжди можна оцінити об’єктивно за допомогою 

коригувальних коефіцієнтів. 

Авторами (Роговський, 2016) запропоновано здійснювати прив’язку ВВ не 

до багатофакторної ціни вартості створення ЗН, як визначено у методиці 

(Методика визначення ВВ, 2008), а до ринкових цін на садивний матеріал, 

шляхом обчислення середнього показника відповідно до цін найближчих 

розсадників та садових центрів. Дана вартість, відповідно до рекомендацій 

вищезгаданих авторів, також корегується за допомогою відповідних 

коефіцієнтів, що враховують складність посадки, догляду, діаметр та 

інтенсивність росту дерев, витрати на транспортування і місце зростання 

садивного матеріалу. Проте і такий підхід не вирішує всіх недосконалостей 

існуючої методики через його суб’єктивність та можливість брати до уваги 

завищені або занижені ціни на садивний матеріал. Інші науковці (Деркульський, 

2018, с. 183) пропонують вводити економічну відповідальність за вилучення 

рекреаційних територій під будівництво. Такий підхід, за їх переконанням, дасть 

змогу фінансувати заходи щодо збільшення озеленення населених пунктів.  

Маємо зауважити також і законодавчі напрацювання щодо розробки нових 

підходів до визначення відновної вартості. Серед них слід відмітити інший 

підхід до визначення даного терміну авторами законопроєкту (ПЗУ «Про ЗН...», 

2013), де вони формулюють її як «вартість, яка визначає цінність ЗН, включаючи 

витрати на створення та  утримання протягом попередніх років». Також вартий 

уваги термін «Компенсаційне озеленення», який визначається як процес 

відновлення ЗН на заміну знищених чи пошкоджених (ПЗУ «Про ЗН...», 2013; 

ПЗУ «Про захист зелених насаджень...», 2007; ПЗУ «Про охорону ЗН...»", 2011) 
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та «вартість компенсаційного озеленення», який пропонують автори 

вищезгаданих законопроєктів, як «вартісну оцінку ЗН, яка встановлюється для 

обліку їх цінності при пошкодженні або знищенні, включно з витратами на 

створення і утримання» зі збільшенням розміру ВВ знесених ЗН на індекс 

інфляції. 

Авторами (Горяева & Мохирев, 2015) розрахунок компенсаційної вартості 

ЗН проводився, виходячи із виду деревних рослин, їх розмірів, соціально-

економічного значення, місцерозташувння та стану шляхом обчислення добутку 

кількості дерев кожного виду та компенсаційної вартості даного виду. Іншими 

науковцями у рамках проєкту створення єдиного ГІС простору інформації щодо 

стану ЗН (Алешин et al., 2014) навіть проведено автоматизацію розрахунку 

компенсаційної вартості вилучених ЗН, що дало змогу зменшити вплив 

людського фактору на якість виконання робіт та прискорити їх. Поряд з тим, 

окремі науковці (Деркульський, Морозова, Бабурин, Роговський) відмічають, що 

для оцінки цінності ЗН їх ВВ не є достатнім показником, адже вона відображає 

лише частину компенсаційної вартості, не враховуючи втрату, яку зазнає 

довкілля внаслідок порушення існуючих екосистем.  

Тому існує ряд напрацювань стосовно пропозиції розширення поняття ВВ 

насаджень шляхом врахування у кошторисі також додаткових показників. 

Наприклад дослідники (Морозова & Бабурин, 2006), відмічаючи 

кліматорегулюючу роль рослин, пропонують брати до уваги їх здатність до 

покращення температурного режиму і для вартісних розрахунків враховувати 

витрати електроенергії, які б використали кондиціонери на виконання даного 

процесу. На підставі даної пропозиції іншими науковцями (Роговський, 2016) 

проведено розрахунки додаткової річної корисності (зниження температури 

влітку) окремих деревних видів у 50-річному віці, згідно яких цей показник 

становить від 325 до 1006 грн (у цінах 2016 року). Дослідниками (Деркульський, 

2018, с. 179) також наведено результати розрахунку вартості поглинутого СО2 

насадженнями парку «Кіото» в м. Київ, яка виявилась вищою за половину 

балансової вартості цих же дерев відповідно до паспорту об’єкта. Якщо до цієї 
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суми додати інші корисності, які продукує дане насадження, то вартість 

подібного об’єкта благоустрою зростає в кілька разів. Тому методика оцінки 

вартості ЗН потребує перегляду і повинна включати не тільки ВВ, але і 

враховувати інші продукти та блага, які створюються даними екосистемами. Цей 

процес має назву «Оцінка екосистемних послуг». Він вже тривалий час 

пропагується закордонним науковцями та потребує активізації дослідження та 

застосування в нашій країні. 

Екосистемні послуги (ЕСП). Загальновідомо, що процес урбанізації 

потребує постійного виділення нових територій під забудову та покращення 

інфраструктури. У зв’язку з цим досить часто постає вибір відносно зміни 

призначення земельних ділянок, на яких знаходяться ЗН, через неусвідомлення 

їх цінності. При цьому «…часто не враховується той факт, що природоохоронні, 

рекреаційні території,… хоч не генерують ренти у грошовій формі, але надають 

велику кількість ЕСП, які не мають належної економічної оцінки та не 

відображені в економічних розрахунках» (Деркульський, 2018, с. 184). Тому 

питання дослідження оцінки ВЕСП вирізняється актуальністю, що 

підтверджується все більшою кількістю праць, присвячених вивченню даної 

проблематики останнім часом (Прищепа, 2019; Гавриленко & Циганок, 2018; 

Пелюх & Загвойська, 2017; Копач & Загвойська, 2006; Несторяк, 2015; Steenberg 

et al., 2017; Dobbs et al., 2011; Nielsen et al., 2007; Mohamed, 2011; Sattler et al., 

2013; Wunder & Wertz-Kanounnikoff, 2009; Schomers & Matzdorf, 2013; Oviedo et 

al., 2016; Jacobsen et al., 2013; Costanza et al., 1997). 

Найбільш вживаним визначенням терміну ЕСП є наступне: «це всі корисні 

блага (вигоди), які можна отримати від правильної взаємодії з екосистемами, що 

нас оточують» (MEA, 2005). Варто враховувати, що дані корисності підтримують 

значну частину нашої економіки, культури, здоров'я та добробуту, а тому, згідно 

з висновками (Berghöfer & Schneider, 2015, с. 1), нехтування вимог щодо 

підтримки, захисту та примноження функцій екосистем, що нас оточують є 

неприпустимим.  
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Ще в 90-х роках минулого століття багато учасників різних міжнародних 

конвенцій визнавали постійно зростаючу потребу в міжнародній науковій оцінці 

екосистем. Тому науковцями та активістами в 2005 році розроблено міжнародну 

програму «Оцінка екосистем на порозі тисячоліття» (MEA, 2005), метою якої є 

одержання науково обґрунтованої інформації про зміни екосистем з вивченням 

їх впливу на добробут людей для розробки відповідних заходів.  

Як зазначають науковці (Steenberg et al., 2017), для забезпечення постійної 

та регулярної підтримки ЕСП важливим є процес їх кількісного визначення. 

Перспективним методом економічної оцінки ЕСП за даними (Соловьева, 2018) є 

підхід з точки зору загальної їх вартості, яка враховує як власне ціну природних 

благ, так і непрямі корисності, що пов'язані з різними природними функціями. 

При цьому, оцінка ВЕСП може проводитись у різних одиницях вимірювання, 

наприклад кількості затраченої праці, енергії, матеріалів та інших ресурсів, 

проте, як зауважують науковці (Пелюх & Загвойська, 2017), для їх інтеграції у 

практику приймання обґрунтованих рішень потребує здійснення економічної 

оцінки саме у грошовому еквіваленті. Адже, при відсутності прямого 

фінансового виразу ЕСП, що продукують ЗН, спостерігається деградація та 

втрата даних об’єктів внаслідок недостатнього їх фінансування (Гавриленко & 

Циганок, 2018). 

Позитивною тенденцією розвитку економіки країн, що приділяють значну 

увагу впровадженню принципів сталого розвитку, є суттєва зміна підходу до 

фінансування природоохоронних заходів. Одним із таких способів можна 

вважати введення спеціальних платежів за використання ЕСП природи. Дана 

категорія фінансування за результатами досліджень (Sattler et al., 2013) 

визначається різною термінологією, проте відповідає однаковій змістовній 

тематиці, та в іноземній літературі узагальнено під маркою PES. Концепція 

оплати ЕСП останнім часом викликає значний міжнародний інтерес (Schomers & 

Matzdorf, 2013; PES, 2016) як економічно ефективний засіб для покращення 

екологічного менеджменту шляхом фінансового стимулювання зусиль, 

направлених на надання ЕСП. Перспективою даних видів екологічних платежів 
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(Wunder & Wertz-Kanounnikoff, 2009), є можливість обґрунтування доцільності 

фінансування природоохоронних заходів на підставі економічних розрахунків 

корисностей, які отримує держава від екосистем (в нашому випадку від системи 

ЗН населених пунктів України).  

Аналіз сучасної класифікації ЕСП (Бобылев, 2017; Лукавенко & 

Деревська, 2017; Dobbs et al., 2011; Berghöfer & Schneider, 2015) свідчить про 

узгоджене розуміння науковців стосовно доцільності систематизації даних 

показників за чотирма групами: ресурсна (забезпечувальна), регулююча, 

культурна та підтримувальна. Українські дослідники (Пелюх & Загвойська, 

2017) провели групування методів грошової оцінки ЕСП на дві категорії: методи 

виявленої переваги (оцінка проводиться за допомогою ринкових цін) та 

висловленої переваги (використовуються для оцінки вартості ЕСП, які не 

можливо оцінити за ринковими цінами). Проте найважчою процедурою в цьому 

процесі є оцінювання шкоди, яка завдається біорізноманіттю та ландшафтам 

діяльністю людини, особливо у грошовому виразі. Дана процедура має назву 

«оцінювання ЕСП» і визначається (Mohamed, 2011) як організований процес 

збору інформації для визначення стану довкілля, оцінювання впливу 

антропогенних і природних факторів на нього з метою розробки відповідних 

способів реагування на ці зміни.  

Аналіз нормативно-правових актів нашої держави у цій сфері свідчить, що 

згідно статті 25 (ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», 

1991) інформація про стан навколишнього природного середовища – це 

відомості про стан довкілля чи його об'єктів, в т.ч. ЗН. Джерелами 

вищеозначених даних повинна бути інформація про стан урболандшафтів за 

результатами проведення ІЗН та МЗН. Проте для великої частини ЗН у нашій 

державі, за результатами досліджень (Бідолах, 2018a), такі актуальні дані на 

сьогодні відсутні. Даний аспект створює першу складність для оцінки ЕСП – 

відсутність вихідних даних для обчислень. Тому першочерговим завданням для 

якісного оцінювання ЕСП ЗН є підготовка інформації про стан ЗН за 

результатами їх інвентаризації. 
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Науковці (Steenberg et al., 2017) зазначають, що ефективність надання ЕСП 

прямо залежить від трьох факторів: впливу особливостей урбанізованого 

ландшафту, чутливості ЗН до негативних чинників антропогенної діяльності та 

адаптаційного потенціалу. Водночас окремі автори (Derissen & Latacz-Lohmann, 

2013) рекомендують розрізняти у даному контексті два окремих поняття: ЕСП, 

як послуги, які надаються природою та ЕСП, як послуги, що створюються 

людьми. Відповідно дані науковці рекомендують проводити оплату лише за 

екологічні послуги, для надання яких людиною докладається певних зусиль. 

Проте, в даному випадку, залишається невизначеною оплата стосовно частини 

зусиль, направлених на збереження та забезпечення стабільності надання саме 

ЕСП.  

Для спрощення оцінювання процесу надання ЕСП використовують 

екосистемні індикатори, завданням яких, відповідно до тлумачення науковця 

(Waller-Hunter, 2001, с. 8), є визначення необхідної кількості вимірювань та 

параметрів, що потрібні для точного представлення ситуації, відстеження її 

динаміки, забезпечення інтеграції екологічного обліку в економічний процес та 

спрощення процесу представлення інформації про дані послуги. Для лісових 

насаджень в якості таких індикаторів цим же автором (Waller-Hunter, 2001, с. 53) 

пропонується застосовувати показники інтенсивності використання ЕСП лісів та 

відношення їх площі до кількості мешканців. Українські науковці (Пелюх & 

Загвойська, 2017) для лісових екосистем, рекомендують виконувати 

моделювання гіпотетичного ринку, з метою оцінки активної та пасивної вартості 

ЕСП. Для ЗН також є можливість використовувати аналогічні індикатори. При 

цьому, якщо показник забезпечення зеленими насадженнями є 

загальновживаним і регламентованим, то індикатор інтенсивності використання 

ЕСП дерев, кущів, газонів та квітників є складнішим щодо дослідження та 

представлення. 

Іншими дослідниками пропонується ряд індикаторів безпосередньо для 

оцінки ЕСП ЗН в умовах міста. До них, відповідно до рекомендацій дослідників 

(Rocha et al., 2015, с. 28, 31, 32; Dobbs et al., 2011; Berghöfer & Schneider, 2015, с. 
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38–41; Barron et al., 2016), можна віднести: інтенсивність використання послуг; 

рівень урбанізації; зміна щільності населення; ущільнення дорожньої мережі; 

площа і склад ЗН; концентрація забруднювачів повітря; зменшення обсягів 

парникових газів; кількість вуглецю, що депонується ЗН; площа, що затінюється 

рослинами; транспірація вологи; зміна біомаси території; доступність місць 

відпочинку; склад рослинного покриття території; наявні площі для створення 

ЗН; рекреаційний потенціал; кількість відвідувачів і місць для відпочинку тощо.  

Науковцями різних країн розробляються окремі підходи до можливостей 

оцінювання ЕСП у сфері рекреації. Серед таких можна відмітити: підхід до 

економічної оцінки рекреаційних переваг, пов'язаних з різними типами 

ландшафтів в Данії (Nielsen et al., 2007); аналіз доходу, що отримується через 

зміни біорізноманіття, внаслідок переходу до природно орієнтованого ведення 

ЛГ в Німеччині (Meyerhoff et al., 2009); дослідження залежності розмірів оплати 

ЕСП у випадках різного рекреаційного використання лісів в Іспанії (Oviedo et al., 

2016); порівняння впливу поточного та очікуваного доходу виходячи із 

покращення довкілля у Данії (Jacobsen et al., 2013); вивчення рекреаційних 

вподобань відвідувачів різних типів лісів, що проводились міжнародною групою 

вчених (Filyushkina et al., 2017) та інші підходи. 

Проте дані показники у більшій мірі не досліджуються фахівцями СПГ, а 

часто вивчаються іншими спеціалістами зі сфер екології, містобудування, 

транспортних мереж, соціологів, ґрунтознавців та інших. Тому окремі науковці 

відмічають (Rocha et al., 2015, с. 34) доцільність розробки індикаторів ЕСП для 

кожної окремої сфери діяльності, пов’язаної з їх наданням. Тобто потрібно 

провести їх галузеву систематизацію, у тому числі виділити ті, які повинні 

досліджуватись безпосередньо фахівцями СПГ для процесу ВЗН. 

В Україні теж вже тривалий час ведеться дискусія щодо доцільності більш 

детального вивчення ЕСП (Гавриленко & Циганок, 2018; Норенко & Василюк, 

2018) з метою оцінки корисностей, які суспільство використовує у процесі своєї 

життєдіяльності, навіть не усвідомлюючи їх вартості. З 2013 року ведеться мова 

про доцільність створення окремого Державного агентства екосистемних послуг 
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(Бурковський & Василюк, 2013). Однак у нашій державі, відповідно до 

висновків, зроблених авторами (Гавриленко & Циганок, 2018), практично 

відсутні напрацювання, пов'язані з особливостями ЕСП ЗН в урбанізованих 

екосистемах, а ті, що публікуються, мають, здебільшого, концептуальний 

характер.  

Аналіз досліджень вартості створення ЕСП, проведених різними авторами 

у на світовому та локальному рівнях (додаток Б), дає підстави робити висновки 

про те, що належна кількісна та економічна оцінка послуг та корисностей, що 

продукується екосистемами створить умови для акцентування уваги на цінності 

ЗН для урбоекосистем та дасть змогу обґрунтовувати доцільність виконання 

регулярних природоохоронних заходів та їх фінансування. За таких умов 

важливою частиною досліджень у даній сфері є представлення результатів 

досліджень для ознайомлення якомога більшої кількості користувачів даної 

інформації. Для цього закордонними фахівцями у сфері геоінформаційної ІЗН 

розроблено цілі електронні системи обліку та відображення місць розташування 

деревних і кущових рослин разом із представленням інформації про їх 

екосистемні послуги (Аrborpro, 2019; NYC tree map, 2012; OSM-import, 2012; 

Namwamba et al., 2005; SLP and UDS, 2020).  

Багатьма науковцями використовується сучасна електронна система i-Tree 

(i-Tree, 2006; Nowak et al., 2018), що призначена для оцінки у вільному доступі 

ЕСП, які надають ЗН. Різні дослідники (Деркульський, 2018; Тихонова, 2018; 

Mohamed, 2011; Nowak, 2017; Rocha et al., 2015; Schomers & Matzdorf, 2013) 

пропонують застосовувати та успішно практикують її для кращого розуміння 

ролі рослинності в оптимізації умов існування людей, поліпшенні довкілля, 

зменшення витрат на утримання природоохоронних насаджень шляхом введення 

компенсаційних виплат тощо. Українськими дослідниками також відзначається 

доцільність створення електронних карт ЕСП на зразок світових (Бідолах & 

Кузьович, 2018; Гавриленко & Циганок, 2018; Матяшук et al., 2014), та зроблено 

перші кроки щодо їх реалізації в онлайн доступі. 
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Слід відзначити також сучасні підходи до одержання інформації про ЕСП 

завдяки використанню методів ДЗЗ. Зокрема, для кількісного визначення запасів 

вуглецю та динаміки змін його накопичення у лісових масивах науковцями 

(Jucker et al., 2017) пропонується використання супутникових знімків завдяки 

моделюванню в ГІС. Інші дослідники (Деркульський & Лець, 2018) 

рекомендують використовувати процес керованої класифікації матеріалів ДЗЗ у 

системі ArcGIS для розрахунку вартості ЕСП на основі дистанційного 

дослідження обсягів вуглецю, що поглинається ЗН населених пунктів.  

Підсумовуючи вищесказане, варто звернути увагу, що наведені підходи до 

оцінювання вартості ЗН та виконуваних ними ЕСП дають підстави акцентувати 

увагу на цінності ЗН для урбоекосистем, обґрунтовувати доцільність проведення 

заходів щодо збереження і розширення територій під озеленення для 

покращення екологічної безпеки, а також необхідність збільшення фінансування 

даних заходів як компенсацію за надані ЕСП. Водночас слід відмітити 

доцільність виконання подальших досліджень за даною тематикою для розробки 

чіткого механізму обчислення вартості ЕСП для ЗН. Крім того, рекомендується 

у процесі розробки перспективних планів розвитку населених пунктів 

використовувати не лише норми озеленення і ландшафтні вимоги до об’єктів 

благоустрою, але і вартісні показники їх оцінювання (врахування ВВ та суми 

наданих ЕСП). 

1.2. Сучасний стан впорядкування зелених насаджень в населених 

пунктах України 

 

1.2.1. Стан інвентаризації зелених насаджень. Інвентаризація зелених 

насаджень – це комплекс біометричних розрахунків, знімально-геодезичних і 

ландшафтно-таксаційних робіт системи ЗН, спрямованих на отримання 

детальної, узагальненої, кількісної та якісної інформації про дані об’єкти. ІЗН є 

складовою частиною іншого процесу – впорядкування зелених насаджень.  

Аналіз історії розвитку ВЗН в Україні доречно розпочати ще з періоду 

розвитку лісовпорядкування, яке створило передумови для ІЗН. Досить 
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ґрунтовно історія становлення та розвитку лісовпорядкування розглянута 

автором (Швець, 2008). Резюмуючи дану статтю, слід відмітити, що частину 

методів і підходів було запозиченого з практики Західної Європи, зважаючи на 

те, що сфера ЛГ та СПГ формувалось в Україні дещо пізніше. Тому часом 

становлення впорядкування лісових насаджень можна вважати 1842 рік, з 

моменту запозичення принципів впорядкування насаджень з Німеччини.  

Станом на сьогодні, інвентаризація як лісових так і паркових насаджень 

переживає не найкращі часи (Васькевич, 2016; Букша et al., 2008) внаслідок 

переформатувань, припинення бюджетного фінансування і капітальних вкладень 

на розвиток інфраструктури, що у свою чергу вплинуло на стан матеріально-

технічної бази лісовпорядного підприємства та погіршення умов для виконання 

робіт. Припинення фінансування аерофотозйомки в 1997 році призвело до 

спрощення технології отримання інформації про стан ЗН, що у свою чергу 

відбилось і на якості виконання робіт, проте, як свідчать дослідження (Каганяк 

et al., 2014; Букша et al., 2008), дало поштовх до залучення матеріалів ДЗЗ в 

геоінформаційних системах для проведення досліджень та подальшого розвитку 

засобів отримання та обробки інформації про стан ЗН. 

Стосовно історії розвитку нормативної бази ІЗН слід відмітити, що за 

наявними даними вона бере свій початок з 1957 року від затвердження 

інструкції (Инструкция по инвентаризации зеленых насаждений, 1957), яка 

зазнала коректив у 1971 році (Приказ об утверждении «Инструкции по 

инвентаризации зеленых насаждений в городах, рабочих, дачных и курортных 

поселках РСФСР», 1971), після чого, вже за часів отримання незалежності, 

затверджується у подібній редакції для України. Дана інструкція (Інструкція з 

інвентаризації, 2001), яка затверджена Наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства № 226 від 24.12.2001 і 

сьогодні служить основним нормативним актом, що визначає порядок 

здійснення ІЗН. Вона зазнала лише незначних змін та доповнень в 2006, 2007 та 

2014 роках (Зміни до Інструкції з ІЗН, 2007; Зміни до деяких наказів, 2014). 
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Аналізуючи зміст вищезгаданих документів варто звернути увагу, що 

методологія проведення ІЗН за більш як шістдесят років майже не зазнала змін у 

питанні проведення самого процесу обліку ЗН. Крім того, затверджена в Україні 

методика ІЗН за своєю структурою та змістом дуже схожа до аналогічної 

методики (Методика инвентаризации городских зеленых насаждений, 1997), 

якою користуються у Росії. У російському документі, на відміну від нашого, у 

п.14 додатково визначено способи обчислення площ ділянки, що 

інвентаризується (цей пункт був ще в першій затвердженій методиці), у п. 16 

відзначено спосіб внесення змін ситуації на плані (шляхом закреслень змін 

червоним кольором та викресленням нової ситуації чорним) та відрізняються 

форми польових матеріалів та паспорта ландшафтно-архітектурного об`єкта. 

Тобто, на сьогодні ми користуємось, по суті, методикою 1957 року, яка була 

кілька разів перезатверджена та дещо видозмінена у відношенні термінології.  

Відповідно до основних нормативно-правових актів (Інструкція з 

інвентаризації, 2001; Про затвердження Методичних рекомендацій щодо обліку 

зелених насаджень у населених пунктах України, 2006) та рекомендацій, 

викладених у навчальній літературі (Каганяк et al., 2009, 2014) інвентаризація 

об'єктів зеленого господарства здійснюється з метою одержання достовірних 

даних щодо кількісних і якісних характеристик ЗН, посилення відповідальності 

за збереження ЗН, сприяння створенню та формуванню високодекоративних та 

стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища 

насаджень, використання даних ІЗН під час розроблення у населених пунктах 

програм розвитку зеленого господарства, для відновлення, реконструкції та 

експлуатації об'єктів СПГ та охорони і невиснажливого використання ЗН.  

Водночас науковці (White et al., 2016) зауважують, що вимоги стосовно 

мети, цілей, завдань та результатів ІЗН та ВЗН швидко змінюються в умовах 

постійного вдосконалення та ускладнення економічних, екологічних та 

соціальних цілей. Ці методи повинні відповідати тим завданням, які ставляться 

відповідно до вимог вищезгаданої інструкції та рекомендацій і зводяться до 

необхідності обчислення загальної площі, зайнятої об'єктами зеленого 
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господарства, кількості дерев і чагарників за біометричними показниками та 

станом разом із встановленням місця їх розташування. Дана інформація надалі 

використовується для обчислення вартості ЗН, окремих ділянок та об'єкта 

загалом, а також для вчасного внесення змін, які відбулися в ЗН у картографічні 

матеріали, паспорти об'єктів та реєстри ЗН. Даний процес, у свою чергу, 

відповідно до результатів досліджень науковця (Муллаярова, 2018), повинен 

бути направлений на використання результатів обліку ЗН для складання 

статистичної звітності, програм розвитку населених пунктів, планування заходів 

щодо створення нових, покращення стану існуючих, реконструкцію та 

раціональну експлуатацію ЗН, визначення відповідальності за їх збереженість і 

стан, а також для задоволення інших потреб користувачів цієї інформації.  

Проте можливості досягнення поставлених завдань зазнали суттєвих 

покращень у зв’язку з розвитком технологій, які відкривають нові можливості 

перед фахівцями СПГ. Постійне вдосконалення способів та методів одержання 

біометричних показників рослинності, розвиток інформаційних систем, 

комп’ютерних технологій та удосконалення інструментального забезпечення 

галузі відкриває нові можливості щодо вдосконалення існуючої методики 

проведення ІЗН. Тому, як зазначають багато науковців (Tiede et al., 2005; Phelps 

et al., 2010; Бідолах, 2018b; Букша et al., 2008; Миронюк & Свинчук, 2012), 

існуючі методи отримання, обробки, зберігання та представлення інформації за 

результатами ІЗН потребують вдосконалення, а їх поєднання з сучасними 

інформаційними технологіями та програмним забезпеченням повинно суттєво 

зменшити трудовитрати, здешевити собівартість, підвищити точність та якість їх 

проведення (Горошко et al., 2006). Дослідження закордонних спеціалістів з 

проведення ІЗН (Аrborpro, 2019) свідчать, що облік рослин з використанням 

сучасного програмного забезпечення дає змогу одразу отримувати економію 

коштів та часу, надаючи при цьому постійні переваги з року в рік.  

Велика частина методів також запозичена з практики впорядкування 

лісових насаджень. Зокрема, в країнах Західної Європи, Канаді, Австралії та 

інших передових лісових державах відповідно до досліджень (Вицега & Гриник, 
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2008) вже досить тривалий час практикується проведення вибіркової 

інвентаризації лісів, ведуться національні системи інвентаризації та 

моніторингу. Відповідно до висновків (Шлапак et al., 2011), методологія 

проведення ІЗН, на відміну від лісових, повинна враховувати особливості її 

організації, яка простежується у принципах розміщення і поєднання елементів 

озеленення і благоустрою і прослідковується у їх рекреаційних та естетичних 

властивостях. 

Тому, слід відмітити, що підходи, які використовуються у 

лісовпорядкуванні також досить добре адаптуються для потреб проведення ІЗН, 

за відмінністю того, що для лісових масивів переважно використовуються 

повидільні методи таксації, а для ЗН – частіше індивідуальні подеревні підходи. 

Це, у свою чергу, впливає на точність вхідних та вихідних картографічних 

матеріалів, деталізацію інформації та тривалість проведення польових робіт. Для 

досягнення цих завдань сучасні методи відкривають все нові і нові можливості. 

У той же час існуюча методика не враховує їх, а й далі базується переважно на 

виконанні широкомасштабних польових досліджень, які потребують досить 

значних часових та трудових вкладень (Муллаярова, 2017).  

Виходячи з цього, для автоматизації процесу одержання даних, 

підвищення якості та інформативності робіт різними авторами рекомендується 

проводити подеревний облік рослин з використанням GPS-технологій для 

визначення їх координат та для геометричної прив’язки характерних точок 

місцевості (Zhang et al., 2015; Krause et al., 2019; Букша et al., 2008; Горошко et 

al., 2006; Бідолах, 2018b). Оптимальними для проведення такої GPS-

інвентаризації, відповідно до переконань (Z. Liang et al., 2015; Krause et al., 

2019), є пристрої, що дають змогу отримувати інформацію у режимі реального 

часу з підвищеною точністю – RTK (Real Time Kinematic).  

Інші автори (Букша et al., 2006, 2008; Хомюк et al., 2012; Field-Map 

Software, 2016) пропонують використовувати польову ГІС Field-Map, яка є 

програмно-інструментальним засобом для отримання, первинної обробки та 

зберігання інформації у польових умовах. Ця система поєднує можливості 
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польового комп’ютера, приладу глобального позиціювання, електронних 

компасів, лазерних віддалемірів та кутомірів, електронних мірних вилок та 

іншого сучасного інструментарію. Програмне забезпечення поєднує ГІС із 

системою управління базами даних.  

Багато досліджень (Degerickx et al., 2017; Tiede et al., 2005; Herrero-Huerta 

et al., 2018; Zhang et al., 2015; Markham, 2017; Holopainen et al., 2011; Kirsch et al., 

2018; Галецкая et al., 2015; Каганяк et al., 2009; Миронюк & Свинчук, 2012; 

Бидолах, 2019; Скоробогатько, 2013; Муллаярова, 2017) направлені на вивчення 

можливостей використання неконтактних методів отримання інформації про 

стан ЗН. До них можна віднести методи ДЗЗ, в тому числі матеріали космічної 

зйомки у видимому діапазоні, матеріали багатоспектрального сканування та 

оптичні системи Lidar Identification, які працюють на основі явища 

відбиття світла і його розсіювання в прозорих і напівпрозорих середовищах 

(Herrero-Huerta et al., 2018; Zhang et al., 2015) та лазерне сканування 

урбанізованих ландшафтів (Holopainen et al., 2011; Moskal & Zheng, 2012; 

Raumonen et al., 2013). Стосовно останнього, лазерне сканування з кожним 

роком набуває все більшого значення для можливостей точної індикації 

параметрів кожного дерева. Так, результати досліджень науковців  стосовно 

розвитку цього питання (Vauhkonen et al., 2012) засвідчили, що для отримання 

просторової картини розташування рослинності (хмара точок даних) можна 

успішно застосовувати методи лазерного сканування. Хоча і для них точність 

виявлення та оцінки параметрів дерев залежить від щільності зростання 

насаджень та взаємного розташування дерев. Тому ця особливість ускладнює 

використання даного підходу для лісових насаджень, особливо з високою 

зімкнутістю, проте набуває перспективи для об’єктів зеленого господарства, де 

зімкнутість не така висока, а розташування дерев та кущів по площі дає змогу 

отримувати досить детальне відображення рослин.  

Для уточнення, коригування та подальшого опрацювання матеріалів 

інвентаризації доцільно використовувати ГІС (Tiede et al., 2005; Degerickx et al., 

2017; Zhang & Qiu, 2012; Buksha et al., 2008; Букша et al., 2006; Миронюк & 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
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Свинчук, 2012; Бідолах, 2018a; Трубина et al., 2017; Муллаярова, 2017 та ін.). Ці 

системи дають змогу надалі формувати геобазу просторових даних ІЗН зі 

збереженням їх атрибутивної інформації на картографічних матеріалах або на 

результатах ДЗЗ (Tiede et al., 2005; Bidolakh et al., 2018; Zhang et al., 2015; 

Миронюк & Свинчук, 2012; Бідолах, 2018a).  

Для підвищення продуктивності та ефективності використання інформації 

про стан ЗН автори (Пастернак et al., 2015; Бовсуновський et al., 2018) 

рекомендують створювати бази даних у ГІС, що забезпечать можливості для 

формування та збереження інформації про об’єкти зеленого будівництва та 

сформують умови для оперативного внесення змін до неї за допомогою новітніх 

комп’ютерних методів. Згідно досліджень організації «ArborPro», фіксація 

просторової інформації про розташування небезпечних дерев за допомогою бази 

даних в ГІС дає змогу створювати запити на вжиття відповідних заходів та 

знімати відповідальність з балансоутримувачів за завдану шкоду та збитки у разі 

їх загибелі (Аrborpro, 2019).  

На сьогодні практично в кожному великому населеному пункті розроблено 

програми розвитку та благоустрою ЗН, в яких, серед інших завдань, передбачено 

також проведення ІЗН. Проте аналіз реального стану виконання цих програм та 

вищезгаданих нормативних актів на місцях свідчить (Гончаренко, 2009; 

Афанасьев, 2017; Бідолах, 2018a), що на сьогодні в Україні такі роботи 

проводяться вкрай рідко. Хоча, відповідно до нормативних документів 

(Інструкція з інвентаризації, 2001; Правила утримання ЗН, 2006), проводити ІЗН 

та паспортизацію об'єктів благоустрою потрібно кожних 5 років для реалізації 

завдань МЗН. Проте ця вимога не забезпечується на місцях з причин відсутності 

законодавчих норм щодо відповідальності за дане порушення та недостатній 

рівень стимулювання балансоутримувачів до проведення цих заходів. 

 Іншою особливістю, яка обумовлює сучасний стан ІЗН в Україні, є 

виконавці робіт. Інструкція (Інструкція з інвентаризації, 2001) визначає, що ІЗН 

«…повинна проводитись суб’єктами господарювання, які проводять технічну 

інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, підприємствами, організаціями, які 
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мають на це право, а також  балансоутримувачами об'єктів благоустрою 

державної чи комунальної форми власності, які мають технічні можливості, 

відповідних фахівців». Проте на практиці виконавцями таких робіт зазвичай 

стають фахівці-дендрологи разом із картографами, які представляють в 

більшості навчальні та наукові заклади. Кожен з них намагається вдосконалити 

існуючий процес ІЗН у свій спосіб (Tiede et al., 2005; Bidolakh & Kuziovych, 

2018; Миронюк & Свинчук, 2012; Букша et al., 2008; Бідолах, 2018b; Хомюк et 

al., 2012). Тому у цій сфері вже є багато напрацювань, але потрібно провести 

систематизацію різних методів та розробити методику проведення робіт.  

На сьогодні існує також досвід проведення громадських ІЗН на території 

нашої держави. Так, згідно (Громадська ІЗН, 2015), початок таким заходам 

покладено ще в 2004 році шляхом їх проведення представниками громадських 

організацій і розробки методичних рекомендацій щодо проведення акції 

«Громадська інвентаризація зелених насаджень». 

Варто звернути увагу також на той факт, що ІЗН не може вивчатись як 

самостійний процес, адже її результати повинні використовуватись у 

подальшому для покращення стану об’єктів благоустрою. Тому її слід 

розглядати як важливий структурний елемент комплексного процесу ВЗН, 

згідно якого отримані дані надалі повинні використовуватись у системі обліку та 

МЗН, опрацюванні проєктів та озеленення об’єктів благоустрою, розробці та 

виконанні програм благоустрою населених пунктів. Вищеперелічене свідчить 

про доцільність подальшого вивчення цього питання, вдосконалення існуючої 

методики проведення ІЗН шляхом розробки методологічного обґрунтування 

заходів щодо покращення процесу інвентаризації із залученням переваг 

застосування сучасних технологій, а також вдосконалення на цій основі системи 

обліку та ВЗН.  

 

1.2.2. Стан впорядкування та обліку зелених насаджень. Наявність 

інформації за результатами проведення ІЗН обумовлює доцільність виконання 

наступних заходів щодо її аналізу, зберігання та інтерпретації для вжиття 
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відповідних заходів. Тому впорядкування та облік ЗН є досить серйозним та 

складним процесом (Wood et al., 1999, с. 2), який не менш важливий за їх 

інвентаризацію. Як свідчать дослідження науковців (Трубина et al., 2017), 

ефективне проєктування системи озеленення населених пунктів неможливе без 

вирішення таких завдань як оцінка стану ЗН за результатами інвентаризації 

рослинності, розробка рекомендацій щодо покращення їх стану та територіальне 

і видове планування нових ЗН з урахуванням екологічних та естетичних 

особливостей навколишнього середовища і нормативних вимог до планування.  

Відповідно до вимог інструкції (Інструкція з інвентаризації, 2001), 

інформація про стан ЗН населених пунктів нашої держави повинна зберігатись у 

вигляді відомостей обліку, паспорта та реєстру ЗН на паперовому та 

електронному носіях. Проте на практиці зазвичай використовується, за словами 

(Ялова, 2019), «…низькоефективна паперова технологія обробки інформації». А 

під «електронним» форматом збереження даних зазвичай розуміється символьна 

інформація, що занесена до текстового або табличного редактора та геометрично 

прив’язана до картографічних матеріалів лише шифруванням облікових даних. 

Це, у свою чергу, створює незручності для процесу отримання та зберігання 

результатів ІЗН, адже польові матеріали потрібно систематизувати, зводити та 

копіювати вручну. Більше того, такий застарілий підхід ще й ускладнює 

читання, представлення, інтерпретацію, поширення та зберігання даної 

інформації.  

Для виправлення цієї ситуації, згідно з висновками авторів (Бідолах & 

Білоус, 2018; Матяшук et al., 2014; Муллаярова, 2018; Сергеева et al., 2002; 

Трубина et al., 2017; Degerickx et al., 2017; Wood et al., 1999), нині є сучасні 

можливості створення бази даних, яка пов’язана з картографічною основою, що 

створює умови для побудови електронних карт розташування ЗН зі збереженням 

атрибутивної інформації по кожній рослині.  

Для загальнодержавного та місцевого обліку ЗН, систематизації 

результатів проведення ІЗН, відповідно до вимог нормативних документів 

ведеться реєстр ЗН. За його ведення несуть відповідальність виконавчі органи 
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міських, районних, селищних та сільських рад, які використовують цю 

інформацію з метою забезпечення  одержання достовірних даних про кількість і 

стан ЗН на території населених пунктів, ведення моніторингу їх стану та 

кількості. Зведення реєстрів по кожному населеному пункту дає регіональну 

інформацію, яка формує загальнодержавний реєстр ЗН. Проте більшість 

балансоутримувачів не мають таких матеріалів серед своєї документації, 

внаслідок відсутності регулярних досліджень та неналежного контролю за 

веденням даної документації (Бідолах, 2018b), а дані про кількісний, якісний і 

фітосанітарний стан ЗН, згідно (Ялова, 2019), характеризуються 

фрагментарністю та неточністю інформації. 

Існуюча ситуація ускладнюється ще й тим, що лише від 15 до 40 % ЗН у 

великих містах України відповідають діючим санітарним нормативам 

(відповідно до даних Афанасьев, 2017), а для переважної більшості парків, 

скверів та вуличних насаджень, згідно досліджень (Гончаренко, 2009), 

перспективні плани реконструкції відсутні взагалі. Як свідчать дослідження 

(Ігнатенко, 2014) лише 22 % населених пунктів на території нашої держави 

розробили та затвердили програми з благоустрою, при найгірших показниках 

затвердження місцевих нормативно-правових актів та програмних документів у 

селищах та селах. Дещо краща ситуація спостерігалась із затвердженням планів 

проведення заходів із благоустрою – 39 % для великих населених пунктів 

України (Ігнатенко, 2014). Разом із відсутністю належного контролю та МЗН у 

населених пунктах України це також призводить до неминучого погіршення 

виконання функцій ЗН, пошкодження їх ентомологічними шкідниками й 

ураження збудниками хвороб, що ще більше ускладнює екологічну ситуацію та 

загальний стан зелених зон. 

В той же час в Україні ще досі застосовуються застарілі методи ВЗН, 

ведення обліку та моніторингу стану ЗН, які не відповідають сучасним вимогам 

стосовно точності, якості та ефективності результатів. Сучасні темпи розвитку 

технологій, відповідно до висновків низки дослідників (Бідолах, 2018b; Букша et 

al., 2006; Горяева & Мохирев, 2015; Каганяк et al., 2014; Морозова et al., 2011; 
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Муллаярова, Николаева, et al., 2018; Россинина et al., 2006; Скачкова, 2007; 

Трубина et al., 2013) дають змогу змінити підходи до обліку стану та ВЗН 

практично на кожному етапі цього процесу, починаючи з спрощення отримання 

даних завдяки імпорту з електронних носіїв та глобальної мережі Інтернет, 

обробки шляхом автоматичної перевірки відсутності помилок, систематизації, 

впорядкування даних, фільтрування, статистичну обробку, проведення 

обчислень, формування відповідної документації, створення бази даних та 

закінчуючи зберіганням, представленням і видачею інформації у вигляді звітів, 

діаграм, картограм, картосхем, планів, електронних карт та інших документів. 

Аналіз законодавчої та нормативно-правової документації свідчить про 

наявність правової бази для регулювання у сфері ВЗН. Так, згідно законодавчого 

акту (ЗУ «Про Охорону Навколишнього Середовища», 1991), в числі 

повноважень місцевих рад є забезпечення населення інформацією щодо стану 

довкілля, функціонування місцевих автоматизованих інформаційно-аналітичних 

систем. Тобто, існуюче законодавство надає функції, які у сфері ВЗН переважно 

не виконуються органами влади через відсутність дисциплінарних та 

стимулюючих важелів впливу. Це свідчить про доцільність переведення даних 

завдань з правової площини повноважень у категорію зобов’язань з 

відповідними штрафними санкціями та заохоченнями. У цілому, законодавство 

України (ЗУ «Про благоустрій...», 2017) визначає, що питання «забезпечення 

формування державної політики у сфері благоустрою населених пунктів, 

розроблення в установленому законом порядку державних стандартів, норм і 

правил у цій сфері» належить до «повноважень центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері благоустрою 

населених пунктів». Тобто, для успішної реалізації програми ВЗН потрібна 

підтримка на загальнодержавному рівні шляхом вдосконалення відповідного 

нормативно-методичного забезпечення. 

У м. Києві існує також практика законодавчого регулювання обмеження 

вирубування ЗН на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства 

шляхом встановлення мораторію. Відповідно до цього закону (ЗУ «Про 
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мораторій на видалення ЗН», 2010) строком на п`ять років з метою «запобігання 

масовим проявам видалення ЗН..» встановлено заборону на вирубку зелених 

насаджень по основних об’єктах благоустрою за виключенням вибіркового 

видалення окремих ЗН. Враховуючи прийняття даного закону, розроблено також 

подібні нормативні акти (ЗП «Про внесення змін до ЛКУ", 2016) щодо заборони 

вирубування ЗН і в інших населених пунктах України і навіть пропозиції щодо 

внесення змін до Лісового кодексу України (ЛКУ). Хоча, слід відзначити, що 

правовідносини у сфері ЗН населених пунктів, що не віднесені в установленому 

порядку до лісів, цим Кодексом не регулюються.  

Згідно з висновками (White et al., 2016) постійний процес удосконалення 

економічних, екологічних та соціальних напрямків використання інформації 

щодо стану зелених та лісових насаджень змінює вимоги стосовно методів 

менеджменту та ВЗН. Одним із інструментів для вирішення даних питань 

відповідно до рекомендацій науковців (Геник, 2016; Алешин et al., 2014) є 

посилення контролю та обліку ЗН, серед чого найактуальнішим виступає 

питання першочергового виявлення випадків їх деградації та причин погіршення 

стану для вжиття своєчасних заходів щодо ревіталізації антропогенно 

порушених екосистем. Тому впровадження новітніх інформаційних технологій в 

дану сферу, відповідно до рекомендацій (Миклуш, 2008), спричинило б суттєві 

зміни в організаційній структурі, технології та методичних підходах до 

оброблення даних ІЗН, які зібрано наземними та дистанційними засобами. При 

цьому, ефективність цього процесу зростає за умов поєднання наземної та 

дистанційної інформації, які взаємодоповнюють одна одну. 

Інші дослідники (Ялова, 2019; Хомюк et al., 2012; Бідолах, 2018b; Ящолт & 

Івчанська, 2013; Бовсуновський et al., 2018; Миронюк & Свинчук, 2012; 

Steenberg et al., 2017; Takyi & Seidel, 2017) відмічають, що такий процес 

контролю та обліку ЗН на сьогодні вже є неможливим без використання методів 

ДЗЗ, комп’ютерної техніки та застосування новітніх інформаційних технологій. 

Наприклад, активісти організації (Casey trees, 2019) у США з метою заохочення 

міської влади та громадськості до ВЗН змоделювали мапу ЗН, яка відображала 
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зміни озеленення території протягом 60 років. Такі підходи дають змогу 

унаочнити стан системи зелених зон населених пунктів, вказати найбільш 

проблемні місця та підтвердити інформацію картографічним матеріалом, який 

служить доказовою базою змін. 

Водночас окремі дослідники (Муллаярова, Трубина, et al., 2018) 

відмічають досить низький рівень комп’ютеризації процесу планування та 

впорядкування міських озеленень. Звичайні фахівці СПГ, відповідно до 

висновків (Россинина et al., 2006), майже не використовують ГІС у процесі 

обліку та ВЗН не по причині недостатніх технічних можливостей, а через 

відсутність атрибутивних баз за результатами ІЗН, які б дозволили заповнити 

інформацією відповідні шари ГІС. Така ситуація є неприпустима для розвитку 

галузі у сучасних умовах, адже новітні методи все більше знаходять своє місце у 

процесі удосконалення підходів щодо отримання, обробки та видачі інформації. 

Тому, згідно досліджень українських науковців (Бідолах, 2018a; Матяшук 

et al., 2014), для автоматизації процесів зберігання та представлення інформації 

про стан ЗН перспективним є впровадження сучасної інформаційно-

картографічної системи на зразок провідних європейських держав. Подібний 

підхід повинен надати можливість для покращення якості ВЗН шляхом 

використання автоматизованої обробки даних для обліку насаджень, а також 

біометричних і математико-статистичних методів аналізу взаємозв’язків між 

різними показниками досліджуваних об’єктів (Миклуш, 2008). 

  Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що для забезпечення 

виконання якісного ВЗН на території населених пунктів України доцільно 

удосконалити, врегулювати та посилити відповідальність за порушення 

законодавчої та нормативно-технічної бази в даній сфері; покращити механізми 

фінансування заходів стосовно збереження та охорони ЗН; запровадити 

використання сучасних технологій для покращення якості, точності та 

достовірності інформації; розробити державну автоматизовану інформаційну 

систему ведення реєстру ЗН за результатами проведення їх інвентаризації із 

підтримкою можливості моніторингу стану ЗН.  
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1.2.3. Досвід проведення моніторингу зелених насаджень на території 

населених пунктів сучасними методами. Запровадження сталого управління у 

сфері ЛГ та СПГ за переконанням (Шпарик, 2016; Букша et al., 2012; Пастернак 

et al., 2017) передбачає доцільність систематичного збору об’єктивної інформації 

щодо стану ЗН та динаміки змін, що відбуваються в них. МЗН – це система 

спостережень, оцінки, прогнозу та вивчення динаміки змін стану рослинності в 

межах населених пунктів з метою обґрунтування і прийняття рішень у сфері 

використання, охорони та захисту ЗН для підвищення їх екологічних, 

естетичних та санітарно-гігієнічних функцій. Моніторинг навколишнього 

природного середовища (в тому числі і стану ЗН) реалізовується шляхом 

регулярного спостереження в часі за станом довкілля (ЗУ «Про охорону 

навколишнього природного середовища», 1991). Сучасний моніторинг – це ціла 

багаторівнева система, що базується на різних засобах збору, аналізу та обробки 

інформації (Князева, 2006, с. 15). 

Як визначено в (ЗУ «Про охорону навколишнього природного 

середовища», 1991) в Україні повинна функціонувати система державного 

моніторингу довкілля «з метою забезпечення збору, обробки, збереження та 

аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища, 

прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для 

прийняття ефективних управлінських рішень». При цьому, забезпечувати 

належне функціонування такої системи повинні центральні органи виконавчої 

влади, що провадять політику у даній сфері, інші спеціально уповноважені 

державні органи, а також підприємства, установи та організації, діяльність яких 

впливає на стан довкілля.  

Згідно зі звітом про роботу організації «ICP Forests» (Fischer & Lorenz, 

2011), сьогодні у світі моніторинг стану насаджень регулярно проводять більше 

40 розвинутих держав. Відповідно до резолюції («Sustainable Management of 

Forests», 1993) стосовно глобального моніторингу стану і стійкого керування 

всіма типами лісів (в т.ч. і ЗН) у рамках міжнародних зобов’язань розроблено 

наступні критерії стійкого керування ними: підтримка і належне примноження 
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лісових ресурсів та їх вкладу у глобальний кругообіг вуглецю; підтримка стану 

та життєздатності екосистеми, до складу яких входять деревні і кущові рослини; 

збереження функцій лісів та ЗН; примноження біорізноманіття у відповідних 

екосистемах; підтримка та належне покращення захисних функцій насаджень. 

Тому з метою стійкого керування насадженнями потрібно отримати 

достовірну та актуальну інформацію щодо вищеперелічених критеріїв (Букша et 

al., 2014, 2017), яка відповідає міжнародній практиці, є зрозумілою, надійною та 

доступною щодо отримання даних (Кравець & Лакида, 2002). А це станом на 

сьогодні неможливо без даних аерокосмічного геоінформаційного МЗН та 

автоматичної обробки даних ДЗЗ за допомогою сучасних ГІС (Князева, 2006, с. 

20; Бідолах et al., 2010). 

Необхідність здійснення регулярного МЗН відповідно до досліджень 

(Слободяник, 2014; Геник et al., 2017; Шпарик & Вітер, 2017), обумовлена їх 

постійними динамічними змінами внаслідок впливу антропогенних та 

природних чинників (пошкодження, вирубки, рекреація, ерозійні процеси, 

фітохвороби, техногенне забруднення тощо). Науковці (Ящолт & Івчанська, 

2013) зазначають, що вдосконалення МЗН населених пунктів є базою для 

систематизації та групування відомостей про об’єкти благоустрою та дасть 

змогу покращити роботу виконавчих органів стосовно запобігання негативних 

впливів, що призводять до погіршення стану зелених насаджень. А дослідником 

(Ялова, 2019) для автоматизації процесу МЗН навіть запропонований алгоритм 

його оцифровування з метою створення ГІС цього процесу. Проведення МЗН 

надає також важливу інформацію щодо виявлених фактів порушень 

природоохоронного законодавства та разом з документальним підтвердженням у 

вигляді різночасових матеріалів ДЗЗ може направлятись до контролюючих 

органів (Крючков, 2015). Дослідники (Обезинская et al., 2016) відмічають, що 

наявність актуальної інформації щодо стану ЗН з розумінням факторів 

негативного впливу на них дасть змогу також локалізувати осередки шкідників 

та хвороб на ранніх стадіях їх появи, а також вжити своєчасних заходів із 

забезпечення підтримки стійкості ЗН ще на початковому періоді їх ослаблення. 
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Вивчення типології міжнародних досліджень щодо методів ІЗН свідчить, 

що у всьому світі з кожним роком все більше уваги приділяється питанням 

можливостей використання сучасних технологій для цього процесу. 

Дослідження (Nielsen et al., 2014) демонструють, що кількість публікацій, які 

присвячені темі ІЗН зростає щорічно у арифметичній прогресії, що свідчить про 

зацікавленість як української, так і світової спільноти у дослідженні даного 

питання. Все більше вітчизняних  (Миклуш С., Горошко М., Букша І., 

Часковський О., Миронюк В., Бідолах Д.) та закордонних (Данилин И., 

Дворяшин М.; Князева С., Сергеева О.; Трубина Л., Herrero-Huerta М., Raumonen 

P., Tiede D., Degerickx J.,  Zhang C., Wood J., Hernandez J. та ін.) науковців 

останнім часом звертають увагу на необхідність вдосконалення існуючої 

методики ІЗН шляхом використання сучасних методів отримання, передачі, 

обробки та зберігання інформації. Ці передові та високоефективні методи 

знаходять сьогодні широке застосування у галузі ЛГ та СПГ, набуваючи статусу 

інформаційної основи кадастрів природних ресурсів, лісовпорядкування, ВЗН, 

моніторингу, систем збору, обробки, аналізу баз даних, а за показниками 

точності та економічної ефективності вони ще й перевершують інші методи 

вивчення і вимірювання параметрів природних екосистем (Данилин et al., 2010). 

Водночас науковцями (Слободяник, 2014) рекомендовано використовувати 

комплексний підхід до МЗН шляхом залучення як сучасних методів збору, 

обробки та аналізу інформації так і традиційних наземних методів обстежень. 

Багатьма науковцями розробляються різні підходи щодо використання 

матеріалів ДЗЗ для проведення моніторингу стану лісів та ЗН. Дослідником 

(Князева, 2006, с. 6) розроблено сучасний підхід щодо розвитку аерокосмічних 

та картографічних технологій екологічного моніторингу лісів Національних 

парків шляхом розробки відповідної системи карт та методики їх створення за 

матеріалами аерофото- та космічної зйомок. Дослідниками (Jucker et al., 2017) 

відмічається, що моніторинг лісів та ЗН з використанням дистанційних методів є 

непоганою альтернативою для оцінки стану насаджень віддалених районів, а 

також для дослідження стану деревно-чагарникової рослинності країн, де 
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відсутні національні програми інвентаризації лісів. Зважаючи на те, що дані ДЗЗ 

підлягають періодичному і оперативному оновленню, вони охоплюють 

практично всі потрібні для досліджень території, представляються у цифровому 

форматі та зручно піддаються опрацьовуванню в автоматизованому режимі 

(Миклуш, 2008). 

Своєчасна та достовірна оцінка стану ЗН та якісний облік об’єктів СПГ 

набуває все більшого значення в умовах прискорення темпів урбанізації з 

одночасним погіршенням екологічної ситуації в населених пунктах України 

(Бідолах & Кузьович, 2018a). Відповідно до  статті 28 (ЗУ «Про благоустрій 

населених пунктів», 2017) та рекомендацій щодо обліку зелених насаджень 

(Наказ «Про затвердження рекомендацій щодо обліку ЗН», 2006) ця інформація 

повинна містити достовірні дані стосовно кількісних та якісних характеристик 

ЗН і бути основою для створення інформаційної бази щодо організації 

раціонального використання озеленених територій (Бідолах & Кузьович, 2018a). 

Аналіз законодавчої та нормативної бази свідчить про існування передумов для 

організації державної системи МЗН. Проте без регулярної перевірки стану 

документації об’єктів благоустрою та розробки загальнодержавної 

інформаційно-аналітичної системи з відкритим онлайн доступом для всіх 

користувачів якісне функціонування такого моніторингу неможливе.  

Найефективнішим рішенням для збору різних даних про об’єкти 

дослідження, які потрібно раціонально організувати та представити у процесі 

моніторингу є створення ГІС, яка дає змогу проводити аналіз і систематизацію 

отриманої інформації (Кузьменко, 2018). Створення бази даних за результатами 

ІЗН протягом певного періоду часу в результаті її опрацювання програмою, що 

генерує карти, дасть змогу безпосередньо оцінювати зміни ландшафту 

досліджуваної території (Dudek, 2012, с. 10). Іншими науковцями (Черны & 

Букша, 2010, с. 86) рекомендується при цьому використовувати польову ГІС 

Field Map, яка дає змогу при індивідуальній таксації полегшувати процес 

введення, контролю та обробки польової інформації.  
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Зважаючи на те, що ЗН України характеризуються широким діапазоном 

умов навколишнього середовища, для забезпечення їх біологічної стійкості та 

довговічності необхідна як достовірна оцінка існуючих умов, так і прогноз 

можливих змін (Шпарик, 2019; Кузнєцов & Клименко, 2003). Для реалізації 

такого підходу повинні вестися багаторічний МЗН, який дасть змогу проводити 

планування та коригування заходів щодо поліпшення якості ЗН, а також є 

основою для розробки стратегії озеленення міста та визначення пріоритетів у 

веденні СПГ всіх типів озеленювальних територій (Обезинская et al., 2016). 

Відповідно до досліджень (Крючков, 2015), важливу роль в ефективному 

веденні зеленого господарства населених пунктів повинні систематичні заходи 

щодо оцінки стану і динаміки основних характеристик рослинності міських 

територій спеціалізованими організаціями, які володіють методами визначення 

та оцінки ступеню пошкоджень ЗН. Проте, слід відмітити, що виконання таких 

робіт є досить трудомістким і затратним процесом, що в економічних умовах 

сьогодення суттєво позначається на якості та обсягах їх проведення. Крім того, 

процес ІЗН потребує високої кваліфікації виконавців, які повинні бути 

фахівцями як у галузі ландшафтної таксації, дендрології, фітопатології, 

ентомології, так і у сфері картографії, геодезії та сучасних інформаційних 

систем і технологій.  

Як свідчать результати досліджень окремих науковців (Книжников, 1997, 

с. 81), супутникові знімки, особливо високого просторового розрізнення, можуть 

слугувати важливим та достовірним джерелом інформації про різні природні 

об’єкти (в т.ч. і у сфері СПГ). Вони дають змогу отримувати оперативну 

інформацію про значні площі територій, в досить короткі терміни її 

опрацьовувати за допомогою ГІС та здійснювати актуалізацію лісівничо-

таксаційних і картографічних матеріалів для оновлення реєстру ЗН. Проте, до 

недоліків такого підходу можна віднести досить високу вартість матеріалів ДЗЗ, 

особливо коли мова йде про невеликі території, залежність супутникової зйомки 

від хмарності та балістичних параметрів робочої орбіти супутників 

(Константиновская, 2010). Крім того, для вивчення ЗН краще використовувати 



84 

 

знімки з високим просторовим розрізненням, вартість яких в рази більша 

порівняно із звичайними матеріалами супутникової зйомки. 

Одним із способів подолання наведених недоліків є використання 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 

з вищими значеннями просторового розрізнення та незалежно від хмарності 

порівняно з космічною зйомкою (Дроны: Решения для АПК., 2017). В практиці 

ЛГ також вже існують спроби щодо використання БПЛА для визначення 

вегетаційного індексу, підрахунку кількості порід, встановлення меж 

таксаційних виділів (Галецкая et al., 2015, с. 18), а також інших польових 

досліджень та моніторингу (Супутниковий моніторинг, 2016; Degerickx et al., 

2017). Дослідження авторів (Krause et al., 2019) свідчать, що фотограмметричний 

підхід до вимірювання висоти дерев за допомогою БПЛА є досить практичним 

способом для інтенсивного МЗН та потребує уваги для подальшого вивчення і 

дослідження.  Тому питання дослідження можливостей дистанційної зйомки, для 

отримання інформації про ЗН вирізняється актуальністю, має важливе практичне 

значення та потребує подальшого вивчення. 

Аналізуючи розвиток сучасних технологій, варто звернути увагу, що 

найактивнішого розвитку, вивчення і використання набули технології, які вже 

досить успішно апробовані в сільському та ЛГ, будівельній, транспортній та 

інших галузях. До них належить використання методів ДЗЗ, матеріали яких 

опрацьовуються в ГІС. 

 

1.3. Новітні тенденції отримання інформації про стан зелених 

насаджень 

1.3.1. Можливості використання нових технологій для проведення 

інвентаризації та обліку зелених насаджень. Нормативним документом 

(Інструкція з інвентаризації, 2001) передбачено збереження інформації про стан 



85 

 

ЗН у вигляді таких документів як відомості інвентаризації та обліку, паспорт та 

реєстр ЗН. Проте існуючі підходи до ведення цієї документації застаріли у своїх 

методах ведення та способах збереження (Бідолах, 2018; Муллаярова, Трубина, 

et al., 2018), що добре помітно під час проведення польових робіт за існуючою 

методикою інвентаризації, у процесі обробки, зберігання та систематизації 

результатів обліку ЗН і при потребі аналізу та представлення даної інформації.  

Для автоматизації цього процесу на сьогодні є можливість поєднання 

картографічної основи території з інформацією табличного типу або базою 

даних (Матяшук et al., 2014, 2015), що дає можливість створювати електронні 

карти розташування ЗН зі збереженням атрибутивної інформації по кожній 

рослині (Ящолт & Івчанська, 2013; Бідолах & Кузьович, 2018). При цьому, 

відповідно до досліджень (Кацко, 2017), останнім часом спостерігається 

активний процес переходу при створенні карт від настільних ГІС (які давали 

змогу оцифровувати паперові карти та поєднувати їх із іншою цифровою 

інформацією) до мережевих інформаційних систем, які дають змогу, завдяки 

веб-картографії, будувати онлайн-карти, що на даний час широко 

використовуються в багатьох сферах. 

Проте станом на сьогодні в Україні не існує жодного офіційно прийнятого 

єдиного програмного продукту для потреб загальнодержавного електронного 

обліку та ВЗН у планувальній структурі населених пунктів. Різні користувачі 

використовують вузькоспеціалізовані програми з переліку графічних редакторів, 

систем автоматизованого проєктування та креслення, програм для 

ландшафтного проєктування, а також геодезичних, картографічних та 

геоінформаційних систем. За результатами вивчення існуючої ситуації в даній 

сфері науковцями (Трубина et al., 2017) сформульовано висновки стосовно 

труднощів, з якими зустрічаються користувачі, працюючи в таких різних 

програмних продуктах. До них можна віднести відсутність можливостей 

вбудовування розроблених проєктів у існуючу систему ландшафту населеного 

пункту, відсутності задокументованих у програмі можливостей вибору видового 

складу та необхідність звертатись до сторонніх джерел при виконанні проєкту. 
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До того ж, згідно досліджень (Рыльский, 2018), економічна ефективність 

використання сучасних технологій у процесі досліджень стану ЗН досягається 

шляхом підвищення точності і забезпечення достатнього рівня вимірювань з 

можливістю їх повторень з метою перевірки, значним зниженням трудомісткості 

і складності виконання робіт за рахунок автоматизації обробки даних.  

У проєктах законів про ЗН міст та інших населених пунктів ((ПЗУ «Про 

ЗН...», 2013; ПЗУ «Про охорону ЗН...»", 2011) було передбачено визначення 

поняття реєстру ЗН як «узагальнення даних про типи, видовий склад, вік, якість 

та  кількість ЗН на території населеного пункту та площу озеленених територій». 

Проте дані проєкти законодавчих актів так і не були прийняті. Інші, введені в 

дію законодавчі акти України (ЗУ «Про охорону навколишнього середовища», 

1991), декларують також «вільний доступ до інформації про стан навколишнього 

природного середовища та вільне отримання, використання, поширення та 

зберігання такої інформації». Проте на практиці таку інформацію про стан ЗН на 

території населених пунктів отримати у вільному доступі практично неможливо 

через відсутність механізму забезпечення представлення подібної інформації у 

відкритих базах даних (Бідолах, 2018a). Крім того, більшість 

балансоутримувачів та власників даних території навіть не забезпечені 

актуальною та достовірною інформацією про стан об’єктів благоустрою, за 

збереження яких вони несуть відповідальність. Це все є наслідком відсутності 

єдиної системи ВЗН в Україні. 

Тому, за переконанням дослідників (Трубина et al., 2017), для здійснення 

якісного планування озеленення міст та інших населених пунктів потрібні дані 

комплексного аналізу просторової інформації щодо розташування ЗН разом із 

базою даних щодо їх кількісних та якісних показників. При цьому переваги, які 

створює використання сучасних технологій, за даними (Морозова et al., 2011), 

обумовлюють прискорення процесів обробки інформації, сприяють покращенню 

зручності її використання та зберігання, спрощують транспортування та 

відтворення, а також дають можливість здійснення оперативного контролю за 

змінами ситуації. 
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Велика кількість науковців вивчають способи використання сучасних 

технологій для дослідження стану ЗН. Перспективними методами відповідно до 

цих досліджень (Букша et al., 2008; Морозова et al., 2011; Муллаярова, Трубина, 

et al., 2018; Подгорная, 2008; Слободяник, 2014; Трубина et al., 2013; Degerickx et 

al., 2017; Dudek, 2012; Holmgren & Persson, 2004; Holopainen et al., 2011; Kirsch et 

al., 2018; Moskal & Zheng, 2012; Namwamba et al., 2005; A. Nielsen et al., 2014; 

Racine et al., 2014; Rylskiy, 2018; Tiede et al., 2005; Zhang et al., 2015 та ін) є ГІС, 

методи ДЗЗ, пристрої глобального позиціонування, сучасні таксаційні прилади 

та інший інструментарій, а також новітні комп’ютерні системи і технології.  

Досвід сучасного представлення за допомогою онлайн ГІС екологічних 

корисностей деревних та кущових рослин (покращення складу повітря, 

поліпшення температурного режиму, поглинання вуглекислого газу, збереження 

енергії та естетичного вигляду довкілля) виражених у грошовому еквіваленті 

для органів влади, громадських організацій та суспільства вцілому обумовлює 

краще розуміння цінності ЗН та сприяє стимулюванню заходів з їх охорони та 

покращення стану (Аrborpro, 2019). З огляду на ситуацію, що склалася, в рамках 

перспективних планів розвитку території необхідний облік антропогенного 

навантаження на урбанізовані комплекси (Nielsen et al., 2014) і формування в 

цих умовах господарських систем, при аналізі яких роль ГІС буде зростати. 

Для автоматизації процесів зберігання та представлення інформації про 

стан ЗН перспективним є впровадження сучасної інформаційно-картографічної 

системи на зразок провідних європейських держав (Матяшук et al., 2015; Бідолах 

& Лакида, 2020). Багато дослідників сьогодні ставлять завдання розробки 

відкритої ГІС (Web-сервісу) з використанням методів геоінформаційних 

технологій і даних ДЗЗ (Горяева & Мохирев, 2015; Алешин et al., 2014; Бідолах, 

2018b; Вагизов et al., 2017; Кузьменко, 2018; Муллаярова, Трубина, et al., 2018; 

Трубина et al., 2013, 2017; Муллаярова, 2019). При цьому така система, згідно 

висновків (Бідолах, 2018a), повинна підтримувати можливість внесення, 

коригування, актуалізації та видачі потрібної біометричної, просторової та 

статистичної інформації на підставі періодичних ІЗН в населених пунктах 
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України. Використання подібної електронної системи за дослідженнями 

(Трубина et al., 2017; Лакида et al., 2016) повинно створити основу для 

формування і функціонування також інших систем моніторингу і контролю ЗН в 

умовах глобальних викликів, а також оптимізувати заходи по збереженню 

існуючих та організації нових територій благоустрою.  

Прикладом реалізації такої системи в США може слугувати карта 

вуличних насаджень Нью Йорка (Nielsen et al., 2014; NYC Parks Street Tree Map, 

2012), яка несе інформацію не лише про номер, діаметр, адресу та розташування 

рослин, але й їх зображення та загальну вартість річних надходжень по кожній 

деревній рослині на підставі її щорічних екологічних корисностей. Компанією 

Plan-it GEО розроблено цілу електронну систему управління міськими парками в 

Колорадо з можливістю внесення даних інвентаризації, проведення оцінки і 

аналізу та 3-вимірної візуалізації рослин (Plan-it GEO, 2018). В Європі 

прикладом сучасного підходу до ведення реєстру міських ЗН є карти з даними 

розташування деревних та чагарникових рослин на базі проєкту Open Street Map 

(«OGD Cadastre of Trees of Vienna», 2015). У цій системі створена база даних 

зелених насаджень м. Лондон, кадастрова мапа деревно-чагарникових рослин 

м. Відень (OSM-import, 2012). Тут також зроблена спроба 3D візуалізації дерев з 

метою оцінки якості зеленої інфраструктури.  

У Російській Федерації також передбачено облік стану урболандшафтів 

Москви за допомогою автоматизованої електронної системи «Реєстр зелених 

насаджень» (АИС «Реестр ЗН», 2014). Вона дає змогу автоматизувати процес 

внесення, зберігання та отримання інформації про стан ЗН та підтримується на 

державному рівні. При цьому, для її реалізації були залучені спеціалісти з 

інформаційних систем, які розробили цілий комплекс обліку ЗН на базі ГІС. У 

рамках цього проєкту науковцями (Алешин et al., 2014), для виконання польових 

робіт, створено мобільний додаток для реєстрації місць розташування рослин та 

внесення інформації про стан ЗН на території проведення досліджень. Іншими 

дослідниками (Скачкова, 2007, с. 12) з метою автоматизації та систематизації 

обліку ЗН зроблено спробу створення інформаційної моделі бази даних «Реєстр 
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зелених насаджень» навіть за допомогою засобів загальнодоступного пакету 

програм для створення баз даних MS Access. 

Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що для забезпечення 

виконання якісного обліку стану ЗН на території населених пунктів України 

доцільно розробити державну автоматизовану інформаційну систему на підставі 

результатів проведення інвентаризації з використанням сучасних методів збору, 

накопичення та представлення інформації про рослинність із забезпеченням 

доступу для користувачів і відображенням результатів на загальнодоступних 

геопорталах. Для реалізації такої системи потрібне сприяння на державному 

рівні у вигляді законодавчої та фінансової підтримки. 

 

1.3.2. Застосування геоінформаційних систем для потреб 

інвентаризації зелених насаджень. Станом на сьогодні практично жодна галузь 

не здатна обійтись без сучасних технологій. Для сфер, які у своїй діяльності 

використовують картографічні матеріали, супутникові знімки, тривимірні 

моделі території та інші просторові дані однією з найважливіших технологій 

стають ГІС. Не виключенням є і зелене будівництво, яке оперує різними шарами 

картографічної інформації, працює з ЦМР, потребує визначення та візуалізацію 

розташування рослинності, дорожньо-стежкової мережі, використовує 3-D 

моделі дерев і чагарників, будівель, споруд та малих архітектурних форм (МАФ) 

і опрацьовує іншу просторову інформацію. Для тлумачення поняття ГІС, згідно 

досліджень (Шипулін, 2010, с. 29), можна знайти декілька десятків визначень 

відомих фахівців. Синтезуючи їх із прив’язкою до системи ВЗН можна означити, 

що ГІС у процесі ВЗН – це комплекс програмного та апаратного забезпечення, 

що призначений для введення інформації про стан ЗН, її обробки і 

систематизації відповідно до балансоутримувачів, регіону розташування та їх 

параметрів, моделювання і візуалізації змін, що відбуваються в результаті 

певного впливу або розвитку, зберігання, аналізу та представлення для інших 

користувачів для вирішення комплексних завдань ІЗН, ВЗН і моніторингу 

об’єктів зеленого господарства. 
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Основою ГІС, відповідно до твердження науковців (Алешин et al., 2014), є 

системи керування геоінформаційними даними, а їх інформаційним ядром – бази 

даних, що формуються за результатами польових досліджень, інтерпретацій та 

аналізу, що доповнюються інформацією стосовно інших об’єктів, розташованих 

на даній території, а також асоціативними зв’язками всіх даних між собою. У 

нашому випадку інформаційним ядром ГІС ВЗН може бути база даних за 

результатами ІЗН, що містить атрибутивні зв’язки з їх параметрами та 

геометрично прив’язана до певної картографічної основи. 

Дослідники (Трубина et al., 2013), відмічаючи важливість залучення 

можливостей сучасних інформаційних технологій для удосконалення 

менеджменту у сфері благоустрою та озеленення, вказують на їх здатність 

якісно та оперативно систематизувати інформацію про стан ЗН. До того ж, як 

відмічають (Скачкова, 2007, с. 13; Krueger & Konrad, 2010, с. 14), для 

застосування ГІС в якості надійного та ефективного інструменту обліку та 

керування у сфері зеленого господарства потрібно виконання умови 

систематизованого та автоматизованого обліку міських насаджень. Все це 

свідчить про необхідність створення об’єктно-орієнтованої геоінформаційної 

системи, яка б була зручною для фахівців зеленого господарства та 

призначалась для потреб введення, обліку та впорядкування даних стосовно 

стану ЗН у населених пунктах України.  

Інші дослідження науковців (Горяева & Мохирев, 2015) свідчать про те, 

що розвиток інформаційних технологій направлений на різні види діяльності, в 

тому числі на автоматизацію документообігу, обліку та планування, 

забезпечення комунікативних потреб, керування масивами даних та інші 

завдання. Використання цих можливостей у сфері нашого дослідження дасть 

змогу автоматизувати процес формування зведених відомостей про ЗН на 

об’єкті дослідження, які в подальшому можуть бути використані для 

програмного створення паспортів об’єктів благоустрою та зведених реєстрів ЗН, 

що значно спростить та покращить процес їх впорядкування. Так, науковцями 

(Ящолт & Івчанська, 2013; Шевелина et al., 2018; Пастернак et al., 2015) 
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зроблено спробу створення електронного паспорта для окремого об’єкта 

благоустрою з використанням ГІС. Проте такі підходи - це лише поодинокі 

випадки, які не несуть системного характеру. 

Важливою перевагою використання ГІС для ВЗН, згідно з переконанням 

науковців (Трубина et al., 2017), є здатність її засобів автоматично розраховувати 

розподіл нанесених на карту об’єктів за різними параметрами. Такий підхід дає 

змогу проводити різні обчислення, фільтрування та інші операції за групами 

діаметрів, станом, висотою, потреби догляду тощо. Інші дослідники (Толкач & 

Бахур, 2013) зазначають, що сучасні ГІС мають вбудовані засоби 

масштабування, вимірювань ліній і площ, автоматизації процесу розрахунків, 

що дозволяє виконувати вимірювальне лісотаксаційне дешифрування 

деревостанів на цифрових знімках. До того ж, відповідно до результатів 

досліджень авторів (Трубина & Николаева, 2014), процес моделювання міських 

насаджень засобами геоінформаційного картографування дає змогу 

автоматизувати також аналіз даних. Можливості автоматичної побудови 

буферних зон довкола дерев та чагарників у ГІС, згідно з висновками (Скачкова, 

2007, с. 17), створюють умови щодо правильного розміщення ЗН відносно 

доріжок, МАФ, споруд та інших об’єктів, для яких нормативно встановлено 

мінімальні віддалі розміщення.  

Дослідники (Карпик & Лисицкий, 2011) відмічають особливість людського 

сприйняття оточуючого середовища шляхом формування у розумі візуальних 

образів. У зв’язку з цим краще сприймається саме аналогова (або 

псевдоаналогова) тривимірна модель місцевості у процесі отримання та передачі 

просторової інформації. У зв’язку з цим деякі автори (Трубина et al., 2013) 

зазначають переваги використання модуля тривимірної візуалізації, який дає 

змогу моделювати зміни простору при вилученні або додаванні рослин чи інших 

елементів на території об’єкта благоустрою. Тому можливості тривимірної 

візуалізації результатів ІЗН відкривають нові можливості для їх впорядкування 

шляхом наочного зображення змін, які відбудуться в результаті певних дій на 

урболандшафти та слугувати підтримкою для обґрунтування прийняття рішень.  
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ГІС вже тривалий час досить успішно практикуються у ЛГ. Цьому 

питанню присвячено багато праць закордонних (Алешин et al., 2014 та ін. 

Горяева & Мохирев, 2015; Кацко, 2017; Морозова et al., 2011; Муллаярова, 

Трубина, et al., 2018; Сергеева et al., 2002; Трубина et al., 2013; Debelaya & 

Morozova, 2018; Racine et al., 2014; Raumonen et al., 2013; Tiede et al., 2005) та 

вітчизняних науковців (Миклуш, 2008; Миронюк, 2019; Букша et al., 2008; Гірс 

et al., 2012; Каганяк et al., 2014; Слободяник, 2014; Шпарик, 2004). Тому, 

зважаючи на досить високий рівень опрацювання можливостей використання 

ГІС у сфері ЛГ, звернемо увагу на перспективи їх використання для потреб 

вітчизняного СПГ. 

Дослідження авторів (Россинина et al., 2006) свідчать, що не зважаючи на 

загальну тенденцію широкого використання ГІС у своїй діяльності 

спеціалістами підприємств та органів, що контролюють міський земельний фонд 

і архітектурне середовище, ці технології практично не застосовуються у процесі 

обліку ЗН та проєктуванні об’єктів СПГ. Водночас основним робочим 

інструментом для розв’язання проблем озеленення населених пунктів 

дослідники (Трубина et al., 2017) вбачають у реалізації ГІС моделі ЗН. При 

цьому, багатьма науковцями (Муллаярова, Трубина, et al., 2018; Трубина et al., 

2017; Бидолах, 2019; Горяева & Мохирев, 2015) виносяться на розгляд та 

обґрунтовується необхідність створення ГІС-моделей ЗН окремих об’єктів. 

Подібні моделі також зустрічаються і в інших виглядах що мають відмінні 

назви, проте за змістом вони практично не відрізняються від ГІС-моделей.  

Наприклад, окремі науковці (Алешин et al., 2014; Вагизов et al., 2017; 

Горяева & Мохирев, 2015; Кузьменко, 2018; Морозова et al., 2011; Россинина et 

al., 2006; Трубина et al., 2014), створюючи таку електронну модель для ЗН певної 

території називають її «Геоінформаційна система ЗН…», додаючи в кінці назву 

населеного пункту, для якого вона реалізована. При цьому, більшість 

дослідників використовують досить подібні між собою підходи до створення 

таких електронних моделей. Зокрема, всі вони використовують в якості основи 

матеріали ДЗЗ та погоджуються стосовно середовища, в якому доцільно 
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проводити роботи по формуванню такої моделі. Ним повинна слугувати ГІС, 

адаптована до потреб благоустрою ЗН.  

Серед дослідників, які виконували свої роботи ще 10 років тому, 

популярністю користувалась такі ГІС як MapInfo, Microstation, Панорама, 

WinGIS/Map, EasyTrace (Морозова et al., 2011; Россинина et al., 2006; Севко & 

Коцан, 2011; Слободяник, 2014; Трубина et al., 2013), згодом почали 

використовувати потужніші програмно-апаратні комплекси. Серед них 

лідируюче місце займають комерційна ArcGis та ГІС з відкритим кодом QGis 

(Bidolakh et al., 2018; Tiede et al., 2005; Толкач & Бахур, 2013; Гірс et al., 2012). 

На сьогодні пропонується великий вибір і інших програмних продуктів як 

безкоштовних, так і платних, які можуть використовуватись для потреб 

введення, редагування, обробки, зберігання та видачі картографічної інформації 

щодо стану ЗН. Проте такий асортимент програмного забезпечення у свою чергу 

ускладнює підбір єдиної ГІС для потреб ІЗН та ВЗН. Деякими науковцями 

(Слободяник, 2014) в якості критеріїв підбору ГІС рекомендується 

використовувати такі показники як відкритість системи, 

мультифункціональність, легкість освоєння та роботи, доступність за вартістю, 

придатність до обміну даними з іншими системами та можливість інтеграції з 

інструментарієм для вимірювань на місцевості. 

Дослідження окремих авторів (Карпик & Лисицкий, 2011) свідчать, що 

створення геоінформаційного простору для різних сегментів природного 

середовища (в т.ч. і для формування комп’ютерної моделі ЗН) неможливе без 

наукових досліджень, у процесі яких розробляються зміст, властивості, 

параметри та структури інформації, технології її опрацювання та аналізу, 

способи керування даними, формування та використання знань щодо 

геопростору, просторового моделювання на різних рівнях та представлення 

результатів у мережі Інтернет. Тому різні дослідники пропонують власні 

рекомендації стосовно використання ГІС для потреб ВЗН. Розглянемо далі 

окремі з них. 
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Як свідчать висновки окремих науковців (Трубина & Николаева, 2014) 

геоінформаційне картування найкраще відповідає завданням обліку ЗН, оскільки 

дає змогу об’єднувати просторову інформацію щодо особливостей 

розташування ЗН з базою даних, яка містить якісні та кількісні показники 

структури та стану ЗН. Наприклад, американські дослідники (Perona et al., 2016) 

для кращого управління ЗН пропонують метод, який використовує дані ДЗЗ та 

зображень з карт Google на рівні вулиць, для проведення автоматичної ІЗН. 

Створення геоінформаційної бази даних стану ЗН за таких умов, відповідно до 

висновків авторів (Бурак, 2007; Россинина et al., 2006), дає змогу отримувати та 

концентрувати інформацію про озеленення населених пунктів і відповідно 

оперативно отримувати відомості про різні аспекти господарської діяльності та 

та стан ЗН. Водночас архітектура ГІС полегшує оперування геопросторовою 

інформацією шляхом поділу її на різні тематичні шари, які дають змогу 

використовувати ті, які актуальні для даного дослідження (Трубина et al., 2013).  

Описуючи можливості використання ГІС для процесу ВЗН неможливо 

оминути увагою і недоліки цього процесу. Як свідчать дослідження 

(Муллаярова, 2018), система ІЗН з використанням інтерпретації матеріалів ДЗЗ в 

ГІС має свої труднощі реалізації в умовах загущених біогруп та насаджень 

лісових типів, а тому найкраще підходить для лінійних та рідколісних 

площинних ЗН, у яких перекриття крон мінімальні. До цих труднощів слід 

додати витрати на придбання ГІС, апаратної частини комплексу та серверів для 

зберігання інформації. До того ж, слід пам’ятати, що вартість підготовки 

спеціалістів з ГІС часто наближається до ціни самого програмного продукту, 

який інколи може вимірюватись тисячами умовних одиниць. Відповідно до 

цього, згідно висновків науковців (Debelaya & Morozova, 2018), досить 

потужний потенціал ГІС для ВЗН і досі залишається нереалізованим внаслідок 

відсутності кваліфікованих спеціалістів, фінансового забезпечення, а також 

актуальних даних про стан ЗН на цих територіях.  
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1.3.3. Досвід та перспективи використання матеріалів дистанційного 

зондування для потреб моніторингу зелених насаджень. Методи і технології 

ДЗЗ з кожним днем набувають більшої актуальності для багатьох сфер 

народного господарства, адже вони дають змогу здійснювати постійний 

моніторинг стану наземних об’єктів. Не виключенням є і ЛГ та СПГ, які 

регулярно потребують одержання актуальної інформації про стан рослинності з 

найменшими затратами. Переконливим підтвердженням практичної та наукової 

ефективності використання матеріалів ДЗЗ, відповідно до тверджень науковця 

(Миронюк, 2019, с. 45), є постійне розширення спектра завдань, які здатні 

розв’язувати дані технології. Тому станом на сьогодні методи супутникового 

стеження за природними об’єктами обґрунтовано зайняли своє місце у системі 

МЗН і набувають все більшого значення для інших пов’язаних досліджень. 

Методи ДЗЗ набули широкого використання для дослідження лісових 

насаджень, адже вони, за даними (Жолобак, 2010) використовуються в даних 

цілях ще з 1919 року та стали важливою частиною для картографування лісових 

ресурсів. В нашій державі, згідно з проведеними дослідженнями (Часковський, 

2001; Миклуш, 2008), доцільність та ефективність їх використання для 

досліджень лісів відмічається і вивчається вже тривалий період часу 

Самойловичем Г.Г. (1956), Сухих В.І. (1987), Даниліним І.М. (1993), Ісаєвим 

O.С.  (1994), Часковським О.Г. (2001), Ляльком В.І.  (2002), Готиняном В.С.  

(2002), Миклушем С.І. (2008), Букшою І.Ф. (2016), Пастернаком В.П. (2017), 

Миронюком В.В. (2019) та ін. науковцями. У сфері СПГ методи ДЗЗ активніше 

почали використовуватись вже з появою знімків вищого просторового 

розрізнення та можливостей лазерного сканування територій (Nielsen et al., 2014; 

Degerickx et al., 2017; Moskal & Zheng, 2012; Zhang & Qiu, 2012).  

Перевагами методів ДЗЗ, за визначенням авторів (Бабій & Грицьків, 2007), 

є їх об’єктивність, актуальність, масштабність, екстериторіальність та 

доступність. Матеріали ДЗЗ та наземного фотознімання дають змогу значно 

скоротити обсяги польових обстежень та виявити ділянки, які потребують 

деталізації досліджень (Муллаярова, 2018). А відповідно до досліджень 
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науковця (Миклуш, 2008), розвиток методів ДЗЗ створює нові перспективні 

напрями застосування космічних знімків. Не є виключенням процес 

інвентаризації та ВЗН, водночас потребуючи покращення методології та 

методики використання матеріалів ДЗЗ в ньому.  

Залучення космічної зйомки для картографування місцевості постійно 

змінює і вдосконалює її парадигму та, як наслідок, набуває популярності у 

багатьох сферах, в тому числі менеджменті та ІЗН, містобудуванні та 

ландшафтній екології (Qi Chen, 2007). А поява нових методів збору геоданих, за 

переконанням дослідника (Рыльский, 2018), ставить виклики щодо проведення 

нових досліджень відносно вивчення можливостей змін та вдосконалень 

інформаційного забезпечення СПГ з використанням матеріалів ДЗЗ. 

Авторами (White et al., 2016) відмічається потенціал використання 

чотирьох передових технологій дистанційного зондування для одержання 

регулярної достовірної інформації про стан лісових ЗН: повітряне лазерне 

сканування, наземне лазерне сканування, цифрова повітряна фотограмметрія та 

супутникова зйомка у видимому діапазоні з високим та дуже високим 

просторовим розрізненням. Це також підтверджується дослідженнями 

(Рыльский, 2018), який вказує, що застосування технологій лазерної та цифрової 

аерофотозйомок у поєднанні з супутниковою навігацією і геопозиціонуванням, 

що інтегруються в ГІС дає змогу з достатнім ступенем точності проводити 

дистанційну таксацію насаджень при мінімізації наземних робіт та значної 

економії часу і матеріальних засобів. Одними з найважливіших параметрів 

матеріалів ДЗЗ є їхні спектральні характеристики та показник просторового 

розрізнення. Розглянемо особливості їх впливу на процес ВЗН.  

В першу чергу, для потреб дослідження ЗН використовується дистанційне 

фотознімання, що виконується у видимому діапазоні з одержанням зображення у 

природних кольорах. Такий підхід дає можливість отримати більше якісної 

інформації про загальний стан об’єкта благоустрою, проводити дешифрування 

меж, визначати показники, які зручно відстежувати у візуальному режимі 

(Кордуба & Смірнов, 2007, с. 36–37). Автори (Миклуш, 2008; Муллаярова, 2019) 
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наводять дані стосовно використання космічних знімків для потреб 

дешифрування видового складу та картографування місць розміщення рослин. 

Тобто, колір за матеріалами ДЗЗ може служити досить якісною діагностичною 

ознакою для процесу ІЗН. У той же час комбінація різних діапазонів 

електромагнітного випромінювання та різних каналів зйомки дає змогу 

отримувати нові синтезовані знімки, які можуть підвищувати інформативність 

матеріалів ДЗЗ для дослідження окремих показників (Рыльский, 2018). 

Дослідники (St-Onge et al., 2015; Лакида et al., 2014) відмічають також, що 

до переваг використання супутникової цифрової фотозйомки можна віднести 

можливості інтерпретації космічних знімків для потреб інвентаризації лісових та 

ЗН за допомогою візуального експертного дешифрування. В цьому процесі, 

згідно висновків (Миклуш, 2008), при автоматизованому дешифруванні на 

перше місце виходить просторове розрізнення знімків, оскільки його вище 

значення дає змогу отримати більше інформації. Тому, залежно від завдань, які 

ставляться перед дистанційними методами дослідження проводиться підбір 

матеріалів ДЗЗ з відповідними характеристиками просторового розрізнення.  

Так, відповідно до рекомендацій різних науковців (Данилин et al., 2005; 

Дворяшин et al., 2011; Муллаярова, 2018; Подгорная, 2008; Гірс et al., 2012; 

Vastaranta et al., 2013; Rylskiy, 2018; Mura et al., 2015; Zhang & Qiu, 2012), для 

потреб визначення таксаційних показників та параметрів морфології окремих 

дерев, дослідження процесів, що проходять в рослинах, виявлення детальних 

місць їх розташування, текстурного дешифрування, побудови детальних карт та 

тривимірних моделей ландшафтів найкраще використовувати матеріали ДЗЗ 

надвисокого просторового розрізнення на рівні 20-50 см на піксель, що дає 

змогу з достатнім рівнем достовірності проводити дешифрування насадження на 

рівні таксаційних виділів і пробних площ, з урахуванням структури деревостанів 

та для вирішення більшості лісівничих проблем. Матеріали ДЗЗ такої точності 

також придатні для використання у процесі ІЗН та ВЗН для забезпечення 

одержання базової інформації стосовно всіх видів у насадженні, загального 

контролю їх стану, виявлення різких змін на об’єктах благоустрою, виконання 
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картографічних робіт та дешифрування складу насаджень при повидільній 

таксації насаджень (Гірс et al., 2012; Слободяник, 2014; Degerickx et al., 2017; 

Herrero-Huerta et al., 2018; Jucker et al., 2017; Rylskiy, 2018; van Leeuwen et al., 

2013; Zhang et al., 2015).  

Знімки середнього просторового розрізнення, при усіх їх перевагах 

невисокої вартості та великої площі покриття (Слободяник, 2014), більше 

придатні для картографування лісових насаджень та моніторингу загального 

стану ЗН. Проте з кожним роком матеріали ДЗЗ високої точності стають все 

більше доступними для широкого кола користувачів. Станом на сьогодні навіть 

безкоштовні космічні знімки здатні забезпечити користувачів дистанційною 

інформацією, що має просторове розрізнення 0,6-30 м та оновлюється не рідше 

ніж кожні 2-3 роки (Муллаярова, 2018). До того ж підвищити точність та якість 

матеріалів ДЗЗ можна шляхом побудови композиції з різних каналів і злиття 

різних за способом отримання, діапазоном електромагнітного випромінювання 

та іншими характеристиками зображень, що отримані з одного чи з різних 

супутників (Миклуш, 2008; Часковський, 2001; Слободяник, 2014; Jucker et al., 

2017; Rylskiy, 2018; van Ewijk et al., 2011; Racine et al., 2014; Zhang et al., 2015). 

Науковцями (Муллаярова, 2018; Андреев et al., 2008) також 

рекомендується ширше впроваджувати використання безкоштовних матеріалів 

ДЗЗ, кількість яких щорічно збільшується. Такі матеріали станом на сьогодні 

можна знайти на відкритих для доступу та завантаження інформації 

геопорталах. До них можна віднести (Андреев et al., 2008): глобальні 

картографічні сервіси (Google Earth, GoogleMaps, USGS; Precision Hawk; 

GeoServer тощо); національні портали (Geoportalua, 2020; Геопортал: Ліси 

України, 2016); інші геопортали різного призначення та рівня 

(експериментальні, пошукові тощо). Останнім часом чимало авторів (Бідолах & 

Кузьович, 2016a; Галецкая et al., 2015; Berteška & Ruzgienė, 2013; Greenwood 

William W. et al., 2019; Hernandez et al., 2016; Khokthong et al., 2019; Kirsch et al., 

2018; Krause et al., 2019; Umarhadi et al., 2018) звертаються також до доцільності 
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використання матеріалів БПЛА-зйомки як альтернативи знімків високого і 

надвисокого просторового розрізнення.  

 Процес опрацювання знімків включає також важливий етап 

ортотрансформації. У окремих джерелах (Smith, 1996; Ортофотоплани з БПЛА, 

2017) зазначено, що найбільш вживаним продуктом фотограмметричної 

цифрової обробки результатів знімання є ортофотоплан, який є ортогональною 

проекцією, що виконана під абсолютно прямим кутом до земної поверхні, 

шляхом диференційного ортофототрансформування знімків.  

Важливою передумовою дослідження можливостей використання 

матеріалів ДЗЗ для потреб інвентаризації та ВЗН є вивчення досвіду, що вже 

набутий у даній сфері. З цією метою виконано систематизацію показників, які 

можливо досліджувати за допомогою матеріалів ДЗЗ для використання у процесі 

ІЗН та ВЗН (додаток В) за результатами огляду літературних джерел. Згідно 

проведених досліджень та висновків дослідника (Миронюк, 2019, с. 46), 

особливої активності останнім часом набув напрям наукових досліджень з 

використанням матеріалів ДЗЗ, що пов’язаний з визначенням віку, висоти, 

діаметра дерев, густоти, запасу та інших показників насаджень з точки зору 

подальшого розвитку вимірювальних методів таксації. Дистанційні методи, а 

надто повітряне лазерне сканування, відкриває все більше нових можливостей 

одержання інформації як про індивідуальні параметри дерев та чагарників, так і 

про загальні показники насаджень (White et al., 2016), які надалі можна 

використовувати у процесі ІЗН та ВЗН, а також для дослідження ЕСП ЗН.  

Завдячуючи розвитку технологій та способів поширення інформації 

станом на сьогодні багато дослідників у своєму розпорядженні мають знімки, 

одержані з використанням різних методів і способів отримання, різної 

деталізації та часу зйомки. Це відкриває нові можливості щодо їх поєднання, 

інтерпретацій, порівняння та пошуку оптимальних алгоритмів використання для 

процесу впорядкування ЗН. Аналіз публікацій на дану тематику свідчить також, 

що використання матеріалів ДЗЗ мають подальші перспективи для досліджень і 

можуть використовуватись для перевірки та доповнення інформації отриманої 
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при польових інвентаризаційних роботах, проте станом на сьогодні ще не 

можуть використовуватись в якості самостійного достовірного методу та не 

здатні замінити інструментальних способів вимірювання діаметрів дерев та 

кущів. Тому будь-які з вищеозначених методів станом на сьогодні все ще 

потребують обов’язкової наступної перевірки та коригування внатурі, особливо 

для потреб достовірного подеревного обліку зелених насаджень. 

 При цьому, використання космічних знімків надвисокого просторового 

розрізнення забезпечує високу достовірність аналітичного і вимірювального 

дешифрування ЗН при істотному скороченні наземних обстежень (Рыльский, 

2018), а постійний розвиток методів дистанційної зйомки регулярно створює 

умови для покращення якості отримуваних результатів зондування Землі 

(Lindberg & Holmgren, 2017). Водночас слід відмітити, що важливою 

особливістю використання матеріалів ДЗЗ є їх дистанційність, що створює ряд 

переваг означених вище, але і має певні недоліки внаслідок складнощів 

дослідження піднаметового простору, особливо для ущільнених насаджень, 

відсутність прямого контакту дослідника з об’єктом, який досягається лише за 

умови проведення польових робіт тощо. При цьому слід враховувати, що і 

традиційні вимірювальні методи мають свої похибки. Так, для прикладу 

авторами (Luoma et al., 2017) проведено вимірювання з використанням 

традиційного інструментарію різними виконавцями висот та діаметрів, в 

результаті чого виявлено стандартне відхилення для діаметра на висоті 1,3 м у 

межах 1,5 %, а для висот – 2,9 %.  

До недоліків матеріалів космічної зйомки, особливо високого 

просторового розрізнення, також можна віднести достатньо високу їх вартість та 

неможливість планування часу проведення знімання території. Тому сучасний 

напрям досліджень за даною тематикою для потреб ВЗН (Purves et al., 2007; 

Thorpe et al., 2010; Bidolakh et al., 2018; Umarhadi et al., 2018; Khokthong et al., 

2019; Sevko & Kotsan, 2012; Girs et al., 2012) спрямований на використання 

матеріалів ДЗЗ за результатами зйомки з БПЛА. При цьому, в якості 

картографічної основи для досліджень показників необхідних для 
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впорядкування ЗН, дослідниками  рекомендується використовувати 

ортофотоплан, що отриманий з БПЛА (Бідолах & Білоус, 2018; 

Галецкая et al., 2015; Ортофотоплани з БПЛА, 2017; Berteška & Ruzgienė, 2013; 

Hernandez et al., 2016; Khokthong et al., 2019).  

Можливості використання БПЛА для лісового та садово-паркового 

господарства. Безпілотний літальний апарат (БПЛА) або з англійської мови 

UAV – unmanned aerial vehicle, чи дрон – це рухомий непілотований літальний 

апарат, який здатний до аналізу зовнішнього оточення за допомогою сенсорів і 

здійснення самостійної навігації (Quadcopters for Aerial Photography, 2019; DJI 

Phantom 4, 2016; Quadcopters, 2014). Найкращим типом БПЛА для потреб ІЗН 

можна вважати коптери (квадро-, гекса-, окта- та мультикоптери), які дають 

змогу проводити якісну аерофотозйомку невеликих за площею територій (до 20-

30 га за один обліт при використанні потужності однієї акумуляторної 

батареї), в тому числі складних за конфігурацією, за рахунок маневреності та 

можливості зависання над об’єктом і розвертання у потрібному напрямі 

(Quadcopters, 2014). Враховуючи досить широке застосування даного 

технологічного рішення для багатьох сфер народного господарства (Greenwood 

William et al., 2019; Зубарев et al., 2019; Мереф’янський & Петренко, 2015; 

Berteška & Ruzgienė, 2013), розглянемо детальніше можливості його 

застосування для потреб ВЗН. 

Стандартний коптер має такі основні складові частини: двигуни з  

регуляторами обертів для контролю правильної їх роботи, гвинти-пропелери, 

плата-контролер, різні датчики (GPS, гіроскопи та ін.) і рама, яка може містити 

навігаційні вогні та стабілізаційні підвіси з камерою (MultiCopter, 2019; DJI 

Phantom 4, 2016; Quadcopters, 2014). Однією із найважливіших особливостей 

коптерів є можливість встановлення камери та здійснення фото і відео зйомки з 

повітря. Цю властивість активно використовують сьогодні в різних галузях 

народного господарства, в тому числі в ЛГ і СПГ (Галецкая et al., 2015; Бідолах 

& Кузьович, 2016a; Hernandez et al., 2016; Umarhadi et al., 2018; Бідолах, Білоус, 

et al., 2019b; Krause et al., 2019 та ін.). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1
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Технічні характеристики коптерів також різняться між собою. 

Найважливішими для потреб ІЗН є ті, які використовуються для 

аерофотозйомки. До них можна віднести: якісна знімальна апаратура із 

стабілізаційним підвісом, дальність і час польоту та інтелектуальні функції 

польоту (можливість проводити знімання за вказаним маршрутом та висотою із 

відповідним перекриттям знімків). Важливою особливістю квадрокоптера є 

можливість встановлення навісного обладнання яке дає змогу використовувати 

даний пристрій для різних цілей. Станом на сьогодні є можливість 

комплектувати БПЛА датчиками для виконання лазерного сканування та зйомки 

у видимому діапазоні, мультиспектральними, гіперспектральними знімальними 

пристроями, що значно розширює функціональність БПЛА (Gülci, 2019) та дає 

великий простір для наукових досліджень можливостей їх використання у тому 

числі і для потреб ІЗН і ВЗН. 

Якщо раніше використовувати БПЛА для своїх цілей мали можливість 

тільки збройні сили і спецслужби для розвідувальної діяльності та забезпечення 

топографічної рекогносцировки (Краткая история квадрокоптеров, 2019), то 

сьогодні вони стали доступнішими для використання в «цивільній» діяльності. 

Проте головним застосуванням БПЛА стало все таки аерофотознімання (Глотов 

& Гуніна, 2014). Сфери та способи використання коптерів постійно 

розширюються, а способи їх використання постійно вдосконалюються. Так, на 

сьогодні більшість вишукувальних робіт, проєктування інженерної 

інфраструктури, геодезичні зйомки, картографічні роботи не обходяться без 

актуалізації інформації шляхом залучення БПЛА (Greenwood William et al., 2019; 

Berteška & Ruzgienė, 2013; Kirsch et al., 2018; Rauhala et al., 2017). Прикладом 

подібного підходу може служити спільна розробка Autodesk 3D Robotics та 

Kimley-Horn у США, які створили систему з використанням дрона зі 

спеціальним програмним забезпеченням для автономного обстеження місцевості 

з метою створення дво- та тривимірних карт і моделей місцевості (Carson, 2016).  

У ЛГ все більшого значення набуває використання БПЛА для 

патрулювання лісів у періоди високої пожежної небезпеки (Небесный патруль, 
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2017), моніторингу порушень з виявленням місць  несанкціонованих вирубок 

(Супутниковий моніторинг, 2016), для лісопатологічного моніторингу, 

декоративного розсадництва (Бідолах & Кузьович, 2019), виявлення місць 

вітровалів, сніголамів, буреломів, всихання лісів (Галецкая et al., 2015; 

Данилин et al., 2005; Князева, 2006). Літературні джерела містять багато 

інформації також і про способи використання БПЛА в сільському господарстві 

(Robbins & Maja, 2018; Зубарев et al., 2019; Мереф’янський & Петренко, 2015). 

Зважаючи на досить високий рівень дослідження питання використання БПЛА 

аграріями, вважаємо за доцільне переймати провідний досвід і для процесу ВЗН.  

Станом на сьогодні вже є ряд напрацювань (Бідолах & Кузьович, 2016a; 

Галецкая et al., 2015; Дайнеко, 2018; Brovkina et al., 2018; Hernandez et al., 2016; 

Khokthong et al., 2019; Krause et al., 2019; Umarhadi et al., 2018 та ін.) стосовно 

перспективи використання БПЛА для дослідження ЗН. Так, науковцями 

(Дайнеко, 2018; Gülci, 2019; Hernandez et al., 2016; Krause et al., 2019; Brovkina et 

al., 2018) проведено дослідження стосовно можливості використання зображень 

з БПЛА для оцінки кількості дерев, їх висот, площі вкриття з ідентифікацією 

уражених та хворих рослин та автоматизованим  виявленням місць їх 

розташування. 

 У переважній більшості випадків дрони використовують для отримання 

тих же матеріалів ДЗЗ, що й при космічній чи аерофотозйомці (Gini et al., 2012). 

При цьому важливим фактором використання БПЛА для отримання цих 

матеріалів є їх здатність надавати просторову та часову гнучкість для отримання 

картографічних даних, а також їх низьку вартість (Gülci, 2019). Водночас 

аерофотозйомка пілотованими літальними апаратами практично не проводиться 

через її дорожнечу (Жолобак, 2010; Швець, 2008), а ціни на космічні знімки 

високого просторового розрізнення є досить дороговартісними станом на 

сьогодні. До того ж, аеро- та космічна фотозйомка в оптичному діапазоні у 

більшій мірі залежна від хмарності Землі. За даними (Сонько, 2010, с. 11) більше 

50 % поверхні земної кулі завжди покрито хмарами, що ускладнює процес 

планування зйомок без попередніх даних про умови вологості у місці 
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дослідження. Вищенаведені переваги і недоліки існуючих методів досліджень та 

перспективи залучення БПЛА для покращення процесу ВЗН обумовлюють 

необхідність розробки рекомендацій щодо можливостей використання дронів у 

даній сфері.  

 

1.3.4. Способи застосування сучасного інструментарію для 

впорядкування зелених насаджень. Постійний розвиток технологій регулярно 

пропонує нові можливості для полегшення життя людини і суспільства, 

удосконалення методів і способів організації робіт, прискорення їх виконання, 

підвищення якості і точності, автоматизацію та роботизацію процесів, 

зменшення кількості ручної праці шляхом її заміни машинною, полегшення 

інтелектуального навантаження завдяки комп’ютеризації обчислень та 

алгоритмів виконання робіт. Завдяки цьому відбувається одночасне 

удосконалення методів і способів виконання виробничих процесів і наукових 

досліджень. Не є винятком і процес проведення ІЗН та ВЗН, який потребує 

постійного вдосконалення в умовах розвитку комп’ютерних систем та 

технологій, удосконалення інструментарію виконання робіт, появи нових 

можливостей покращення і розвитку.  

Розглянемо додаткові можливості впровадження сучасних технологій, які 

доцільно використати у розрізі тематики даного дослідження.  

У світовій науці, за даними (Данилин et al., 2010; Hilker et al., 2010; Liang 

et al., 2014; Mura et al., 2015; Raumonen et al., 2013; Tiede et al., 2005; van Leeuwen 

et al., 2011; Vastaranta et al., 2013), з кожним роком все активніше 

використовуються методи лазерної локації і цифрової фотозйомки, які 

формують перспективну лінію розвитку геоматики – інтегрального напряму 

розвитку методів зйомки території, геоінформаційних технологій, цифрової 

фотограмметрії і картографування, а також супутникового геопозиціонування.  

Зважаючи на розгляд питання проведення лазерного сканування земної 

поверхні з комічних супутників серед методів ДЗЗ, зупинимось на можливостях 

використання наземного сканера для отримання інформації про стан ЗН. 
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Загальновідомо (Liang et al., 2014; Xiaowei et al., 2013; Leberl et al., 2010), 

що лазерне сканування забезпечує одержання хмари точок з фіксацією їх 

координат у тривимірній системі (x, y, z). Цей масив даних, відповідно до 

пояснень (Lefsky et al., 2002), є основою для побудови цифрової моделі 

оточуючого сканер середовища, яка являє собою набір даних про земну 

поверхню, рослинність, споруди та інші об’єкти. Надалі з цієї цифрової моделі 

можна виокремити потрібні досліднику об’єкти з їх параметрами. При цьому, 

якщо найбільша щільність точок сканування ще 10 років тому  була у кількості 

однієї точки на 5-7 см (Данилин et al., 2010), то сьогодні цей показник складає 

біля 0,25 мм (Севостьянов, 2020; Y. Li et al., 2019) зі щорічним удосконаленням 

даного параметру. Незважаючи на те, що повітряні системи лазерного 

сканування здатні ефективно покривати зйомкою досить великі території (White 

et al., 2016), при використанні даного методу виникають складнощі з 

дослідженнями структури дерев та піднаметової рослинності. (Lovell et al., 2003; 

Hilker et al., 2010). Слід враховувати також, що лазерна зйомка є залежною від 

погодних умов, а найбільше від хмарності (Q. Li et al., 2019).  

Зважаючи на вищезгадані недоліки повітряного лазерного сканування, для 

деталізації нижньої частини ЗН, дослідження трав’яного, квіткового покриву під 

наметом деревної та кущової рослинності краще використовувати наземні 

системи лазерного сканування (Liang et al., 2014). Так, для дослідження 

параметрів будови стовбура дерева науковці (Xiaowei et al., 2013) за 

результатами лазерного сканування розробили тривимірну модель будови 

дерева. для аналізу біомаси рослини, включаючи стовбур, листя та кору. 

Незважаючи на очевидні переваги зменшення обсягу праці, що 

докладається у процесі вимірювання завдяки використанню лише одного 

пристрою (наземний лазерний сканер) (Dudek, 2012, с. 3) даний метод все ще 

використовується переважно у науковій сфері без широкого застосування у 

практичній діяльності. Крім того, окремі параметри, що визначаються у процесі 

проведення ІЗН, такі як встановлення виду дерев та кущів, санітарного та 

якісного стану все ще потребує індивідуального підходу до кожного об’єкта та 
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присутності фахівців безпосередньо у процесі польових вимірювань. Тому 

даний підхід потребує подальших досліджень щодо практичного застосування 

для типових прикладних завдань ВЗН шляхом його використання для деталізації 

окремих об’єктів, які не простежуються з повітря та інших потреб.  

До інструментальних методів вдосконалення системи обліку ЗН можна 

віднести програмно-апаратний вимірювальний комплекс Field Map. Офіційний 

сайт (Field-Map, 2012) описує даний комплекс як технологію, яка поєднує 

програмне забезпечення і технічне обладнання для ефективного збору даних у 

польових умовах за допомогою комп’ютера з метою наступного аналізу зібраної 

інформації. Він включає польовий комп’ютер з ГІС та апаратне забезпечення, до 

складу якого можуть входити лазерний далекомір, дендроскопи та реласкопи, 

електромагнітні компаси та кутоміри, пристрої глобального позиціювання, мірна 

вилка та інші аксесуари для картування та фіксації таксаційних показників у 

режимі реального часу. 

Великий обсяг роботи для удосконалення технології ІЗН, картографування 

і оцінки стану ЗН та інших об'єктів СПГ з використанням технології Field Map 

виконано Українським НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені 

Г.М. Висоцького під керівництвом Букші І.Ф. За тематикою ІЗН з допомогою 

комплексу Field Map опубліковано ряд наукових праць (Букша et al., 2006, 2008; 

Букша & Букша, 2013; Пастернак et al., 2015; Роговський, 2009; Черны & Букша, 

2010; Шевелина et al., 2018; Шлапак et al., 2010; Bielak & Drozdowski, 2013; 

Brach et al., 2017; Černý, 2009; Nielsen et al., 2014). Крім даного напряму 

дослідники рекомендують використовувати дану польову ГІС для визначення 

об’ємів дерев та розробки таблиць без необхідності їх рубки в міських умовах 

(Шевелина et al., 2018), розрахунку площі, периметрів крон з побудовою 

тривимірних моделей крон (Бурак, 2007; Черны & Букша, 2010, с. 80), 

встановлення і картування контурів об’єктів, дорожньо-стежкової мережі і місць 

розташування МАФ (Букша et al., 2006; Черны & Букша, 2010, с. 80), побудови 

ЦМР та вирішення інших завдань, пов’язаних з отриманням та картуванням 
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інформації у процесі виконання польових робіт в ЛГ та СПГ (И. Ф. Букша & 

Букша, 2013; Пастернак et al., 2015). 

При всіх перевагах, не можна оминути увагою і недоліки використання 

Field Map для процесу ВЗН, до яких можна віднести високу вартість обладнання, 

потребу підготовки висококваліфікованих виконавців, трудомісткість та 

затратність часу на проведення польових робіт, згідно даних дослідників  

(Черны & Букша, 2010, с. 84), близько 5 днів на кожен гектар ЗН.  

Іншою перспективною для ІЗН технологією, що вже доволі тривалий час 

використовується для визначення просторового місця розташування дерев та 

кущів, є застосування технологій позиціювання – GPS-приймачів. Основний 

принцип системи глобального позиціювання базується на визначенні місць 

розташування на земній поверхні шляхом вимірювання моментів часу 

приймання антеною споживача синхронізованого сигналу супутників (Шипулін, 

2010, с. 53; Nielsen et al., 2014; Krause et al., 2019; Аrborpro, 2019). Станом на 

сьогодні є можливість використовувати дані різних супутникових навігаційних 

систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Бейдоу, SBAS, GBAS, IRNSS, QZSS, серед 

яких найбільш широковживаними є перші дві глобальні системи, розроблені 

США та РФ. 

У сфері ЛГ та СПГ для прискорення процесу одержання даних, 

підвищення якості та інформативності робіт дослідниками (Zhang & Qiu, 2012; 

Горошко et al., 2006; Бідолах, 2018a; Букша et al., 2006) пропонується 

використовувати технології глобального позиціонування з метою встановлення 

координат та геокодування характерних точок місцевості у процесі виконання 

подеревного обліку рослин. Багатьма дослідниками (Namwamba et al., 2005; 

Ivanovs & Lazdiņš, 2018; Gülci, 2019; Khokthong et al., 2019; Nielsen et al., 2014; 

Pretzsch et al., 2015; Wood et al., 1999; Zhang & Qiu, 2012; Bidolakh et al., 2018; 

Матяшук et al., 2014) для визначення просторового розташування рослин 

використовуються GPS-приймачі різних типів. Проте розвиток технологій дає 

змогу сьогодні використовувати високоточні приймачі, які використовують 

технологію роботи в режимі RTK (Krause et al., 2019). Проте використання 
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такого високоточного приладу у лісі обмежується внаслідок потреби 

багатостороннього руху під щільним лісовим наметом, що призводило до втрати 

сигналу. Слід зазначити, що існують також інші природні перешкоди для 

отримання чіткого сигналу навіть приймачами, що працюють у режимі RTK 

залежність від хмарності атмосфери, ефемеридів супутників та, для ЗН, від 

біомаси деревних та кущових рослин (Книжников, 1997; Константиновская, 

2010). Для усунення похибки ефемеридів та затримки атмосфери авторами 

(Liang et al., 2015) пропонується використання асинхронної моделі 

спостереження. 

Цікавим підходом щодо поєднання можливостей сучасних технологій є 

приклад використання технології RTK для підвищення точності матеріалів 

дистанційного зондування земної поверхні за допомогою дронів. Так, на 

виставці сучасних досягнень в галузі БПЛА, згідно з інформацією (DJI Phantom 

4 RTK, 2018), компанія DJI продемонструвала нову модифікацію квадрокоптера 

Phantom 4 RTK, перевагою якого є можливість роботи RTK-модуля у чотирьох 

системах позиціонування зі створенням можливості отримання точності 

позиціювання до 1 см без потреби створення опорних точок. І хоча ціна таких 

дронів на сьогодні ще доволі висока (близько 6 тис. євро), проте, зважаючи на 

можливості підвищення точності дистанційної картографії, ця вартість є 

обґрунтованою (Kesteloo, 2018).  

Описуючи можливості розвитку сучасних технологій для процесу ІЗН та 

ВЗН не можна оминути увагою також постійний розвиток інструментальної бази 

для проведення польових досліджень. Так, різні автори (Бідолах & Білоус, 2018; 

Бовсуновський et al., 2018; Ветошкина & Вайс, 2016; Горошко et al., 2006; 

Скоробогатько, 2014; Хомюк et al., 2012; Lovell et al., 2003; Luoma et al., 2017; 

White et al., 2016; Zhang et al., 2015) відмічають переваги, які створюють сучасні 

геодезичні прилади (електронні тахеометри, планіметри та віддалеміри), 

таксаційний інструментарій (лазерні висотоміри, мірні вилки та ін.) та сучасні 

програмно-апаратні технології. Частина вищезгаданого інструментарію є досить 

високовартісна, проте в умовах сьогодення існує також широкий вибір 
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безкоштовних та дешевших аналогів професійного приладдя та сучасного 

програмного забезпечення для потреб ІЗН (Бовсуновський et al., 2018). 

За результатами досліджень науковця (Князева, 2006, с. 15), розвиток 

апаратних засобів у поєднанні з прогресом автоматизованих методів обробки 

інформації служать основою для формування цілої системи автоматизованої 

обробки інформації в режимі реального часу. Іншим дослідником (Кацко, 2017) 

відмічається, що на даний час опрацьовано багато різноманітних технологій 

також і у галузі Веб-ГІС, які й надалі продовжують розвиватись завдяки 

удосконаленню технологічних рішень серверних технологій, мобільних 

геоінформаційних систем, засобів онлайн візуалізації даних та постійного 

покращення технологій обробки великих масивів інформації  

Широке використання мобільних засобів спілкування та постійне 

удосконалення смартфонів також створює умови для їх залучення як підручних 

засобів для використання у процесі досліджень. Автори (Бовсуновський et al., 

2018) пропонують використовувати програми, які дають змогу за допомогою 

смартфонів проводити вимірювання лінійних параметрів дерев (відстані, 

діаметри та висоти) та ідентифікацію видового складу рослин, що також 

повинно створити умови для оптимізації процесу обліку та паспортизації ЗН. 

Водночас ряд науковців (Деркульський, 2018, с. 85; Алешин et al., 2014) 

звертається до необхідності створення нових програмних продуктів та цілих 

програмно-апаратних комплексів для удосконалення процесу ВЗН  

Узагальнюючи вищенаведену інформацію, слід відмітити загальну 

тенденцію постійного розвитку напряму досліджень з вивчення теоретичних 

аспектів і прикладних можливостей залучення сучасних технологій та 

новітнього інструментарію для вдосконалення процесу ВЗН. Проте дані 

дослідження переважно мають фрагментарний характер та використовуються 

для удосконалення окремих аспектів процесу впорядкування лісових та міських 

насаджень. Тому вважаємо за необхідне проведення подальших досліджень 

щодо можливостей їх систематизації та адаптації для потреби обліку ЗН з метою 
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розробки системи теоретико-методологічних та технологічних засад ВЗН для 

населених пунктів України.  

Висновки до розділу 1 

Існуюча методика проведення ІЗН в населених пунктах України та система 

їх впорядкування на сьогодні є застарілою стосовно методів отримання, 

обробки, зберігання та представлення інформації. Питання об’єднання переваг, 

які створюють сучасні технології, для удосконалення теоретико-методологічних 

та технологічних засад ВЗН у єдину систему залишається і досі невирішеним 

завданням та потребує подальшого дослідження. У цьому контексті для 

забезпечення вимог сталого розвитку на підставі проведеного аналізу 

літературних джерел можна зробити ряд наступних висновків: 

1. Дослідження питання використання сучасних методів для 

удосконалення процесу інвентаризації насаджень засвідчило, що дана тематика 

глибше досліджена у сфері ЛГ та маловивчена у контексті її залучення для 

потреб впорядкування об’єктів благоустрою. 

2. Аналіз існуючого нормативно-правового забезпечення у сфері 

благоустрою засвідчив існування законодавчого підґрунтя для організації 

системи ВЗН в Україні, наявність низки регулювальних та регламентуючих 

нормативних актів при низькому забезпеченні нормативними актами, які 

встановлюють відповідальність за порушення правил обліку стану ЗН. 

3. Для оцінювання ЗН станом на сьогодні переважно використовується 

методика оцінки відновної вартості у різних варіантах інтерпретації, яка не 

здатна в повній мірі враховувати актуальної їх вартості та не завжди зручна для 

практичного використання. При цьому такий підхід не враховує всіх параметрів 

корисностей, які створюють ЗН у контексті забезпечення сталого розвитку. Тому 

вважаємо за потрібне подальший розвиток вивчення проблеми щодо визначення 

вартості екосистемних послуг ЗН. 

4. Аналіз сучасного стану впорядкування зелених насаджень засвідчив 

застарілість системи забезпечення обліку ЗН, низький рівень ведення пов’язаної 
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документації на місцях (інвентаризаційні відомості обліку ЗН, паспорти об’єктів 

зеленого господарства та реєстри зелених насаджень) та необхідність організації 

відкритої для доступу системи регулярного моніторингу стану ЗН. 

5. Дослідження новітніх тенденцій отримання інформації про стан ЗН 

дало змогу сформулювати основні напрями їх подальшого розвитку. До них 

можна віднести покращення процесу інвентаризації ЗН шляхом залучення 

матеріалів ДЗЗ (в тому числі з використанням можливостей БПЛА), 

модернізованого інструментарію (новітні електронні та лазерні засоби 

вимірювання параметрів деревних рослин, сучасного геодезичного обладнання 

разом із використанням систем позиціювання), які, для покращення процесу 

ВЗН, повинні опрацьовуватись за допомогою сучасних комп’ютерних 

технологій в геоінформаційних системах та зберігатись у вигляді 

систематизованих баз даних з метою забезпечення якісного моніторингу їх стану 

та представлення у відкритих Веб-джерелах для вільного доступу до них. 

За розділом опубліковано 20 наукових праць (Бідолах et al., 2010; Бідолах 

& Павлів, 2010; Бідолах, Гринюк, Кузьович, et al., 2011; Бідолах et al., 2012; 

Кузьович et al., 2016; Бідолах & Кузьович, 2016a; Бідолах & Кузьович, 2016b; 

Бідолах, Гринюк, et al., 2017; Bidolakh et al., 2018; Бідолах & Білоус, 2018; 

Morozko et al., 2018; Бідолах, 2018a, 2018b, 2018с; Бідолах & Кузьович, 2018; 

Бідолах et al., 2018, 2019a; Бідолах et al., 2019b; Бідолах & Кузьович, 2019; 

Бідолах et al., 2020).  
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ 

ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ  

2.1. Обґрунтування методології інвентаризації та впорядкування 

зелених насаджень 

Динамічний розвиток науково-технічного прогресу, розширення 

можливостей доступу до інформації, поглиблення теоретичної бази знань, 

удосконалення методів та засобів проведення досліджень спонукає дослідників 

до постановки нових цілей та завдань для оптимізації процесу дослідження та 

розвитку різних сфер діяльності. При цьому важливим є своєчасне 

удосконалення методологічних засад наукової роботи у кожній сфері діяльності 

для актуалізації її принципів та методів з прив’язкою до сучасних досягнень 

людства. Саме цей вид діяльності характерний для методології наукових 

досліджень. 

Розглядаючи методологію ІЗН та впорядкування інформації  щодо стану 

ЗН в населених пунктах України, слід відзначити недостатній рівень її 

опрацювання. Система принципів наукових досліджень у даній сфері базується 

переважно на комплексі технологічно застарілих правил і методів, а також 

характеризується низьким рівнем системно-діяльнісного підходу. Тому питання 

комплексного поєднання системи сформованих на сьогодні теоретичних знань із 

можливостями сучасних методів у розрізі цієї тематики дослідження 

вирізняється актуальністю та важливістю. Така постановка проблеми обумовлює 

необхідність детальнішого опрацювання методології пізнання, оцінювання, 

діагностики та прогнозування, моделювання і проєктування, а також керування 

та контролю за системою зелених насаджень.  

Розвиток даної методології у контексті доцільності системного поєднання 

відокремлених на сьогодні етапів інвентаризації, обліку, моніторингу та 
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впорядкування ЗН, які по своїй суті є складовими одного процесу – сталого 

розвитку зелених насаджень, є важливим завданням сьогодення. Застосування 

системного підходу до ВЗН обумовлює необхідність розчленування даного 

багатокомпонентного процесу на окремі його етапи для їх кращого пізнання без 

втрати зв`язку між ними та спрямування до забезпечення єдиної цілі – сталого 

розвитку і примноження корисних функцій ЗН.  

Для досягнення цієї мети у процесі наукового дослідження теоретико-

методологічних та технологічних засад ВЗН в населених пунктах України 

використано основні загальнонаукові методи у поєднанні з системою принципів 

наукових досліджень, які використовуються у ландшафтній таксації, 

картографії, лісівництві, геоінформатиці. Так, у ході виокремлення складових 

етапів процесу інвентаризації та обліку ЗН використано методи аналізу і синтезу 

з метою їх детального дослідження та наступного поєднання в єдину систему 

впорядкування зелених насаджень. При цьому, на підставі існуючої бази знань 

про біологічні та екологічні особливості деревних та кущових рослин, а також 

специфіки їх взаємодії у складі насаджень, використано метод наукової дедукції 

для формулювання висновків стосовно стану ЗН на конкретних об’єктах. У 

зворотньому напрямі наукової індукції, одержані у ході аналізу 

експериментального матеріалу висновки інтерпретувались для всієї множини 

досліджуваних елементів. Використання методу наукового абстрагування дало 

змогу при цьому виокремити найістотніші та найвагоміші фактори впливу на 

процес інвентаризації та впорядкування ЗН, зосередивши подальші зусилля саме 

на їх дослідженні. 

Використання можливостей методу моделювання в контексті даних 

досліджень дало змогу замінити фізичні об’єкти (природно-територіальний 

комплекс об’єкта благоустрою) на віртуальні комп’ютерні тривимірні моделі-

макети, що спрощує процес їх пізнання та створює умови для інтерпретації 

одержаних знань на реальні урболандшафти. До того ж, залучення методів 

математичного моделювання для передбачення змін ЗН відповідно до даних 

моніторингу створюють умови для прогнозування вікових перетворень 
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насаджень, результатів впливу окремих антропогенних заходів на ландшафти, 

таких як вилучення існуючих та посадка нових рослин тощо. 

Для прискорення і покращення якості, а також підвищення можливостей 

досліджень використовувався також опосередкований спосіб пізнання шляхом 

застосування технічних приладів, до яких можна віднести сучасний 

інструментарій для таксації насаджень, пристрої глобального позиціювання і 

методи дистанційного зондування. Такий підхід дав змогу одержати інформацію 

про об’єкт дослідження та його параметри, які неможливо або складно отримати 

безпосереднім способом. Зокрема, методи ДЗЗ дають змогу у короткі строки 

одержати актуальну інформацію про стан ЗН та їх просторову структуру для 

великих територій і значно полегшують процес польових досліджень. Крім того, 

дистанційні методи дослідження сприяють отриманню якісного картографічного 

матеріалу, полегшують процес визначення лінійних та площинних розмірів 

наземних об’єктів, дають змогу досліджувати ЗН у важкодоступних місцях. 

Пристрої глобального позиціювання створюють умови для усунення 

суб’єктивізму у процесі визначення розташування деревних і кущових рослин та 

разом із сучасним інструментарієм прискорюють процес дослідження ЗН.  

У ході вивчення методології ВЗН розроблено структурно-логічну 

організаційну схему даного процесу (рис. 2.1), яка об’єднує послідовні етапи 

дослідження, а також їх методи та засоби діяльності у єдину циклічну систему. З 

цієї схеми випливає взаємопов’язаність кожного етапу системи ВЗН через 

спільне використання інформації стосовно стану ЗН та тісний взаємний вплив. 

Методологічна особливість даного системного підходу повинна сприяти 

підвищенню ефективності отриманих на першому етапі даних про стан ЗН, які у 

подальшому опрацьовуються та доповнюються за кожним наступним етапом, 

що сприяє підтримці цілісності системи. При цьому кожен новий цикл 

досліджень ЗН повинен починатись із використання інформації, одержаної за 

результатами попередніх робіт, що забезпечує циклічність даного процесу та 

створює умови для постійного МЗН, вивчення закономірностей їх розвитку та 

визначення причин змін стану.  



115 

 

 

Рис. 2.1. Організаційна схема системного підходу до процесу ВЗН  

 

Застосування системного підходу у процесі дослідження стану ЗН створює 

умови для інтегрованого розгляду різних його аспектів, які перебувають в 

органічному поєднанні, а також передбачає розширення можливостей 

отримання обґрунтованих, на основі аналізу цілої системи, оцінок та висновків. 

Такий підхід до вивчення методології ВЗН спрямований також на дослідження 

складових, які забезпечують цілісність системи і типологію зв’язків у ній. 

Механізмом забезпечення системності даного процесу виступає база даних ЗН, 

яка наповнюється у процесі виконання ІЗН, опрацьовується у системі їх обліку, 

аналізується під час впорядкування та підлягає контролю у процесі МЗН. При 

цьому сучасні комп’ютерні методи обробки інформації створюють умови для 

забезпечення технічної та технологічної підтримки системного підходу, 

реалізації процесів опрацювання, систематизації та обміну даними. 

 

2.2. Методика проведення польових досліджень  

 

Польові дослідження зелених насаджень з метою їх впорядкування 

проводились як відповідно до традиційної методики, так і з використанням 

сучасних методів та технологій з метою удосконалення цього процесу.  
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2.2.1. Інвентаризація зелених насаджень. ІЗН традиційним способом 

проводилась у відповідності до чинної Інструкції з технічної інвентаризації 

зелених насаджень з її наступними змінами (Інструкція з інвентаризації, 2001; 

Зміни до Інструкції з ІЗН, 2007; Зміни до деяких наказів, 2014). Дана інструкція 

рекомендує починати комплекс інвентаризаційних робіт зі зняття з наявних 

геодезичних, картографічних матеріалів копій планів об'єктів зеленого 

господарства. Для вдосконалення методики та уточнення цієї картографічної 

основи використовувались актуальні матеріали ДЗЗ, в тому числі БПЛА-зйомки.  

В даному випадку використано матеріали супутникової зйомки, які 

перебувають у вільному доступі на платформі Google Earth для територій               

м. Бережани Тернопільської обл. (Інформація про знімки (image data) ID: ©2020 

CNES/Airbus, дата зйомки (image recoding) IR 10/1/2017; 7/5/14; ©2020 MAxar 

Technologies, IR 2/12/2016; ©2020 European Space Imaging, IR 7/19/2006); с. Рай 

Тернопільської обл (ID: ©2019 CNES/Airbus, IR 10/1/2017); м. Зборів 

Тернопільської обл. (ID: ©2010 Maxar Technologies, IR 8/22/2010); с. Язловець 

Тернопільської обл. (ID: ©2012 Maxar Technologies, IR 8/2/2012); смт. 

Микулинці Тернопільської обл (ID: ©2014 Maxar Technologies, IR 9/17/2014); с. 

Черче Івано-Франківської обл. (ID: ©2015 CNES/Airbus, IR 8/20/2013); м. Борщів 

Тернопільської обл. (ID: ©2015 CNES/Airbus, IR 8/14/2014); с. Більче-Золоте 

Тернопільської обл. (ID: ©2016 CNES/Airbus, IR 3/17/2015); м. Чортків 

Тернопільської обл (ID: ©2017 Maxar Technologies, IR 8/11/2017); м. Галич 

Івано-Франківської обл. (ID: ©2017 CNES/Airbus, IR 8/4/2017); м. Заліщики 

Тернопільської обл. (ID: ©2017 CNES/Airbus, IR 8/10/2017); м. Київ (ID: ©2020 

Maxar Technologies, IR 10/28/2018; 12/8/2017; 4/3/2019). 

Поєднання даних матеріалів з існуючими геодезичними планами і картами 

проводилось в геоінформаційних системах (ArcGIS 10 або QGIS 3) з метою 

підготовки картографічної основи для проведення польових досліджень з 

позначенням існуючих меж території. Надалі ця основа використовувалась для 

ведення абрису об’єкта та схеми інвентаризації з нанесенням робочих поміток. 
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У процесі проведення польових робіт, згідно з рекомендаціями (Інструкція 

з інвентаризації, 2001), збиралась інформація стосовно розміщення та 

характеристик дерев, чагарників, живоплотів, бордюрів, квітників і газонів 

відповідно до відомостей їх обліку, наведених у додатку цієї Інструкції. При 

цьому види деревних та чагарникових рослин встановлювали за визначником 

Н. М. Андронова (Андронов & Богданов, 1974). Таксономічний склад 

дендроценозів визначали методом маршрутних обстежень.  

При виконанні натурних обстежень зелених насаджень фітосанітарний 

стан деревно-чагарникових видів рослин оцінювали за зовнішніми 

морфологічними ознаками. При цьому візуально визначалось пошкодження та 

ураження листя. Фаутність дерев визначалась відповідно до загальноприйнятої 

методики окомірного визначення пошкоджень та вад деревних і кущових 

рослин. До фаутних дерев відносились дерева-двійчатки, розвилки, 

багатоверхівкові, сильно викривлені, з великими пасинками та з іншими 

вираженими вадами і пошкодженнями. Детальні обстеження зелених насаджень 

рекомендовано проводити в два етапи: осінній та весняний. Для характеристики 

стану рослин, згідно методики, викладеної в інструкції (Інструкція з 

інвентаризації, 2001), проводилось визначення наступних біометричних 

показників: діаметр, вік та висота дерев, а також стан їх життєвості (добрий, 

задовільний та незадовільний).  

Для отримання значень за даними показниками застосовувалось як 

традиційне інструментальне забезпечення (висоту рослини визначали за 

допомогою висотоміра Анучина ВА; діаметр вимірювали на висоті 1,3 м за 

допомогою мірної вилки; параметри горизонтальної проекції крони заміряли 

рулеткою у вісьмох напрямках), так і сучасне – лазерні висотоміри та 

далекоміри, електронні тахеометри, пристрій глобального позиціювання (GPS) 

Garmin GPSMap 64S, квадрокоптер DJI Phantom 4 та матеріали космічної зйомки 

для дистанційного дослідження об’єктів благоустрою. Висоти деревних і 

кущових рослин, які були доступні для проведення вимірів з квадрокоптера, 

визначались за розробленою та запатентованою методикою (Бідолах et al., 2017).  
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Інформацію про місце розташування кожного дерева отримували за 

допомогою GPS-приймача з наступним її коригуванням за матеріалами ДЗЗ, що 

доступні для відкритого користування на геопорталах, а також отриманих за 

допомогою квадрокоптера DJI Phantom 4 у ГІС ArcGis 10 або QGIS 3 (Bidolakh 

& Kuziovych, 2018). Водночас за вищезгаданими матеріалами було виконано 

оцінку точності визначення просторового розміщення деревних і кущових 

рослин за допомогою GPS-приймача Garmin GPSMap 64S в умовах 

урбофітоценозу. Додатково проводились дослідження можливості використання 

пристрою глобального позиціювання, що працює у режимі роботи RTK із 

точністю просторового розташування об’єктів близько 2 см. У даному контексті, 

за інструментальної підтримки кафедри геоінформатики і аерокосмічних 

досліджень Землі НУБіП України, проведено GPS-інвентаризацію з 

використанням приймача Leica GPS1200, який давав змогу отримувати 

координати дерев і чагарників у режимі RTK. Водночас виконувалось 

визначення просторового розміщення тих же рослин за допомогою 

туристичного приймача Garmin GPSMAP 64s для порівняння точності отриманої 

інформації щодо результатів подеревної ІЗН. 

Для потреби розрахунку ЕСП у напрямі визначення киснепродуктивності 

дерев, згідно загальноприйнятих методів та методики кафедри таксації лісу та 

лісового менеджменту НУБіП України (Лакида, 2002), розраховувались 

показники приросту фітомаси, депонування вуглецю, акумулювання енергії та 

продукування кисню для деревних і кущових рослин. З метою одержання 

наведених даних для деревних і кущової рослинності безпосередньо вимірювали 

висоту рослин, діаметри стовбурів (стебел) на висоті 1,3 м, висоту розміщення 

першої живої гілки та здійснювали фотографування кожного об’єкта таксації 

(Бідолах & Білоус, 2018). Окрім того, у дерев-відповідників визначали 

радіальний приріст стовбурів. На основі результатів таксації та нормативно-

довідкових матеріалів здійснювалося визначення об’єму стовбурів, відсотку 

поточного приросту фітомаси з наступним оцінюванням поточного приросту 

вуглецю та киснепродуктивності за методикою (Чесноков & Долгошеев, 1978) 
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для встановлення щорічних корисностей, які продукує кожна рослина на даному 

об’єкті.  

У процесі інвентаризації та оцінки стану газонних покриттів види бур’янів 

і газоноутворювальної рослинності визначали за «Определителем высших 

растений Украины». Для оцінювання фактичного стану забур’яненості в балах 

використовували метод О. О. Лаптева, згідно якого бал 0 присвоювався для 

ділянок, де бур’яни відсутні; 1 – бур’яни трапляються поодиноко зі ступенем 

покриття 0,1–3 рослин на 1м2; 2 – ступінь покриття до 5 %, з кількістю 3–5 

рослин на 1м2; 3 – ступінь покриття 5–20 %, з кількістю 5–15 рослин на 1м2; 4 – 

ступінь покриття 20-50 %, з кількістю 20–30 рослин на 1м2;  5 – ступінь покриття 

50–70 %, при кількості бур’янів, яка рівна або більша кількості культурних 

рослин, що становить загрозу для культури; 6 –  ступінь покриття бур’янами  

75–100 %. Оцінку загальної декоративності газонів проводили за 5-ти бальною 

системою відповідної шкали (Лаптев, 1986). 

Для прискорення процесу визначення площ, вкритих газонами, квітниками 

та твердим покриттям використовувались методи ДЗЗ із застосуванням зйомки з 

безпілотного літального апарата та інтерпретацією результатів зйомки у 

середовищі ArcGis 10.2, згідно розробленої методики (Лещенко et al., 2020). 

Процес інтерпретації результатів включав фотограмметричну обробку 

матеріалів зйомки за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення (в 

нашому випадку за допомогою Agisoft PhotoScan) та власне інтерпретації 

картографічного матеріалу за допомогою геоінформаційних систем ArcGis 10.2. 

Ортотрансформація фотографічного матеріалу виконувалась у системі 

координат UTM на еліпсоїді WGS84. Для підвищення точності отриманих 

матеріалів здійснювалось зовнішнє орієнтування знімків за попередньо 

закріпленими добре видимими на знімках точками з відомими координатами. 

Зважаючи на можливість подальшого використання матеріалів ІЗН і для 

потреб ландшафтно-архітектурного проєктування, рекомендується виконувати 

ряд додаткових робіт. Згідно цього, для аналізу ландшафтів використовували 

відповідну класифікацію садово-паркових ландшафтів (Рубцов, 1979, 1956). Для 
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дерев і чагарників додатково можуть встановлюватись класи їх декоративності. 

Згідно (Дудин, 2016, с. 40), до І класу декоративності слід відносити дерева і 

чагарники з добре розвинутою кроною, стовбурами досконалої і оригінальної 

форми, які не викликають сумнівів стосовно їх довговічності; до ІІ класу – 

рослини з окремими недоліками в кроні та стовбурі, що викликає сумнів 

відносно їх довговічності, а також спричиняє потребу в догляді і профілактиці; 

до ІІІ класу – дерева і кущі, які є сухостійними або мають явні ознаки 

відмирання, що не створює сумнівів стосовно необхідності їх вилучення зі 

складу зелених насаджень. 

Для потреби дистанційного моніторингу об'єктів СПГ також 

використовувались методи ДЗЗ з використанням безпілотного літального 

апарату для планової ортогональної аерофотозйомки ЗН та садово-паркових 

об'єктів з висоти 100 м, відповідно до попередньо спланованого маршруту, 

згідно запатентованої методики (Бідолах, Лещенко, et al., 2020). За результатами 

вмконаних робіт отримано ортофотоплан для обстеження дослідних територій із 

деталізацією об'єктів до 0,5 см на піксель, який інтерпретувався у ГІС. 

Частина ЗН (загущена лісопаркова зона) обліковувалась повидільним 

способом. При цьому по кожному ландшафтному виділу визначались наступні 

характеристики, згідно (Кучерявий et al., 2010): типи ландшафту, класи 

естетичної оцінки і рекреаційної стійкості, дигресія насаджень, прохідність, 

проглядність та категорії рекреаційної оцінки. 

 

2.2.2. Теоретико-методичні основи виконання безпілотної 

аерофотозйомки. Для дослідження напрямів практичного використання 

сучасних методів у СПГ проведено опрацювання теоретичних та методологічних 

підходів стосовно виконання безпілотної аерофотозйомки щодо можливостей її 

використання для дослідження стану зелених насаджень в населених пунктах 

України. Перед початком досліджень слід розглянути вимоги до технічних 

параметрів БПЛА стосовно можливості їх використання в даних цілях. На 

підставі систематизації власного 4-річного досвіду виконання аерофтозйомки з 
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використанням БПЛА у процесі ВЗН та аналізу досліджень авторів (Галецкая et 

al., 2015; Зубарев et al., 2019; Казаков, 2016; Ортофотоплани з БПЛА, 2017; UAV 

Geo-Limitations, 2016; Berteška & Ruzgienė, 2013; Gini et al., 2012; Hernandez et 

al., 2016; Khokthong et al., 2019; Krause et al., 2019; Umarhadi et al., 2018) 

розроблено ряд рекомендацій (додаток Д) щодо вимог до технічних 

характеристик БПЛА та їх відповідності для використання у даній сфері. 

Сьогодні у дослідній та практичній діяльності активно використовуються 

дрони фірми DJI третього та четвертого поколінь DJI Phantom 3 та DJI Phantom 

4, кожен з яких має різні модифікації (від Standart до Professional), що різняться 

між собою якістю знімальної апаратури, кількістю додаткових опцій, датчиків та 

окремими характеристиками через їх здатність забезпечити досить професійний 

рівень аерофотозйомки при бюджетній вартості та наявність широкого 

асортименту програмного забезпечення для використання даних БПЛА. 

Розглянемо технічні параметри квадрокоптера на прикладі DJI Phantom 4 

(рис. 2.2, додаток Е), який застосовувався для виконання переважної більшості 

завдань в цій роботі та відповідає розробленим рекомендаціям щодо вимог до 

технічних характеристик. 

 

Рис. 2.2. Зовнішній вигляд квадрокоптера DJI Phantom 4 та пристрою для 

керування ним (на основі даних (DJI Phantom 4, 2016)) 

Аналіз технічних параметрів БПЛА DJI Phantom 4 (додаток Е) та їх 

порівняння стосовно відповідності опрацьованим вимогам щодо технічних 
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характеристик приладів для виконання подібних досліджень (додаток Д) 

свідчить про придатність даного апарату та аналогічних за показниками дронів 

для виконання аерофотозйомки території об’єктів благоустрою у процесі ВЗН. 

Розглянемо теоретико-методичні положення виконання аерофотозйомки за 

допомогою квадрокоптера, виходячи із інструкції використання дрона 

(PHANTOM 4. Руководство пользователя (V1.2), 2017) та рекомендацій з 

виконання польотів (DJI Flight Simulator, 2020; K. Smith, 2016).  

Для підготовки квадрокоптера DJI Phantom до польоту та його контролю у 

повітрі в ручному режимі рекомендований додаток DJI GO. Це безкоштовне 

програмне забезпечення доступне для завантаження в Apple Store і Google Play, 

яке дає змогу контролювати політ, керувати самою камерою для 

фотографування та відеозйомки, змінювати її нахил та режими (витримка, ISO, 

діафрагма). Через додаток є можливість контролювати місце знаходження 

квадрокоптера. Аерофотозйомка за допомогою коптера DJI Phantom може 

здійснюватись як у ручному режимі (шляхом спрямування апарату до місця 

знімання за допомогою пульта та почергового знімання потрібних позицій), так і 

в автоматичному режимі. Останній має ряд переваг порівняно із ручним. Він дає 

змогу програмно контролювати параметри зйомки та планувати маршрути руху 

з можливістю повторення обльоту та отримувати прогнозну інформацію 

стосовно часу польоту. 

Для виконання аерофотозйомки в автоматичному режимі є ряд 

безкоштовних та платних додатків, які можна завантажити в Apple Store і Google 

Play. Найбільш популярними з них є Pix4D, Drone Deploy, DJI GO mod missions, 

Flight Planner for DJI та ін. Ці додатки дають змогу проводити попереднє 

планування маршруту переміщення дрона, встановлювати площі поперечного та 

повздовжнього перекриттів, задавати висоту та швидкість польоту, планувати 

оптимальні маршрути для отримання найкращих результатів з метою виконання 

планової ортогональної чи перспективної зйомки для тривимірного 

моделювання території. 
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Існування міжнародних правил щодо використання літальних апаратів 

створюють умови для регламентування організації польотів БПЛА. Відтак, 

Європейським агентством з авіаційної безпеки (EASA) 6 жовтня 2016 р. прийнято 

рекомендації щодо обмеження місць польотів безпілотних літальних апаратів 

(UAV Geo-Limitations, 2016). У травні 2017 року цим же агентством опубліковано 

пропозиції щодо експлуатації малих дронів у Європі (EASA Proposal, 2017), а 22 

лютого 2018 року вже видано перші офіційні рекомендації щодо безпеки польотів 

для БПЛА у Європі (Safe Drone Operations, 2018), які стали важливими заходами 

для створення умов безпечного використання безпілотників та розширення 

нормативної бази у даній сфері.  

Станом на сьогодні Агенцією авіаційної безпеки Європейського Союзу 

затверджено загальні правила у сфері цивільної авіації (Regulations (EU) 

2018/1139, 2018), які містять 3 категорії документів: основні положення з 

регламентами їх виконання (жорсткий тип законів); регулятивні норми разом з 

вказівками щодо їх виконання (гнучкий тип законів) та технічні умови 

сертифікації (гнучкий тип законів). Цими правилами (Regulations (EU) 2018/1139, 

2018) визначено основні принципи організації авіаційної безпеки, основні вимоги 

щодо нагляду та забезпечення польотів, умови сертифікації та інші норми. Всі ці 

рекомендації та нормативи вже закладено у програмне забезпечення, що оперує 

процесом польоту БПЛА та доводиться до відома користувачів у процесі 

ліцензійного погодження перед його використанням. 

На підставі наведених європейських норм державною авіаційною службою в 

Україні також розроблено перелік вимог (Звід авіаційних правил, 2018; Новий 

порядок використання БПЛА, 2018) у межах Тимчасового порядку згідно з 

вимогами Повітряного кодексу України, Положення про використання 

повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України  від 06.12.2017 № 954, стандартів та рекомендованої практики 

Міжнародної організації цивільної авіації.  

Відповідно до вищезгаданих правил польоту БПЛА масою до 2 кг (до цієї 

категорії входять більшість дронів DJI) не потребують особливих дозволів, проте 
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слід дотримуватись низки вимог, найважливішими з яких для об’єктів садово-

паркового господарства є наступні: 

- польоти виконуються тільки вдень;  

- польоти виконуються поза межами встановлених заборон та обмежень 

використання повітряного простору (не дозволяється виконувати польоти над 

об’єктами, які визначені Міністерством оборони України, Міністерством 

внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, 

Службою безпеки України, Національною поліцією України, Національною 

гвардією України, Управлінням державної охорони, іншими військовими 

формуваннями та правоохоронними структурами, окрім випадків виконання 

польотів за дозволом зазначених вище органів); 

- польоти виконуються в межах прямої видимості, але не далі ніж 500 м 

від зовнішнього пілота; максимальна висота польоту – не вище 50 м над рівнем 

земної (водної) поверхні та тільки за умов візуальної видимості БПЛА зовнішнім 

пілотом; 

- польоти виконуються: не ближче 30 м від іншої особи, яка не пов’язана 

з виконанням цих польотів; не ближче 50 м від груп людей до 12 осіб, які 

знаходяться поза межами приміщень, тварин, транспортних засобів, кораблів, 

човнів, об’єктів приватної власності; не ближче 150 м від груп людей кількістю 

більше 12 осіб, які знаходяться поза межами приміщень, і від районів забудов 

багатоповерховими житловими будинками, а також над зазначеними групами та 

районами. 

Під час підготовчого етапу також формуються вимоги до матеріалів, які 

планується отримати під час аерофотозйомки – тип, масштаб і просторове 

розрізнення картографічного матеріалу, межі зйомки, перекриття знімків, 

особливості наземної опорної мережі (для коригування матеріалів знімання).  

При прокладанні маршруту суміжні знімки (S1 та S2) повинні мати 

повздовжнє (Рх) перекриття. Поперечного перекриття (Ру) досягають шляхом 

суміщення сусідніх маршрутів (S3 перекривається знімками S1 та S2 суміжного 

маршруту) (рис. 2.3). Рекомендоване поздовжнє перекриття матеріалів знімання 
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в даному випадку приймається аналогічно до аерофотозйомки, згідно 

загальноприйнятих вимог (Книжников, 1997; Константиновская, 2010; Сонько, 

2010). За такого підходу перекриття повинно складати в середньому 60 % 

(мінімально допустиме згідно вимог до аерофотозйомки складає 56 %), що 

забезпечує наявність потрійного поздовжнього перекриття не менше 12 %. 

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

допустимим мінімальним значенням 20 % згідно вищезазначених вимог.  

 
Рис. 2.3. Схема виконання БПЛА зйомки з перекриттями 

 

Виходячи із зазначених параметрів, формується польотне завдання для 

коптера, яке готується у спеціальній програмі – планувальник польоту (наприклад 

Pix4D, Drone Deploy, DJI GO mod missions, Flight Planner for DJI та ін.).  

Водночас слід відмітити, що польові роботи з БПЛА практично не 

залежать від хмарності, зважаючи на досить низькі висоти проведення зйомок, 

що є суттєвою перевагою порівняно з іншими видами аерофотозйомок (Дайнеко, 

2018). Проте польоти дронів є залежними від таких погодних факторів як туман, 

вітер, дощ та сніг, що потрібно враховувати при плануванні і виконанні 

польових досліджень. За умови відсутності перешкод для виконання обстежень, 

безпосередньо на об’єкті садово-паркового господарства (парк, сквер, вуличні 

насадження тощо), відповідно до попередньо запланованого маршруту польоту 
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та встановлених параметрів, проводиться планове ортогональне 

аерофотознімання. При цьому GPS-модуль спрямовує переміщення БПЛА 

відповідно до заданого маршруту та дає змогу проводити знімання у визначених 

раніше точках з геометричною прив’язкою знімків до системи координат. Для 

підвищення точності отриманих матеріалів зйомки, здійснюється зовнішнє 

орієнтування знімків за попередньо закріпленими на території та добре 

видимими на знімках точками з відомими координатами.  

По завершенні знімання проводять камеральні роботи, які включають 

створення ортофотоплану з отриманих знімків, його геокодування у системі 

координат, масштабування та дешифрування інформації для потреб садово-

паркового господарства (площі та лінійні розміри зелених насаджень, баланс 

території, зімкнутість намету, діаметри крон, висоти та розташування дерев, 

стан деревно-чагарникових порід тощо).  

У процесі розробки способу вимірювання висоти дерев і чагарників з 

використанням БПЛА (Бідолах, Кузьович, et al., 2017) для порівняння 

результатів проводили виміри висот рослин чотирма існуючими 

інструментальними способами з наступною перевіркою точності вимірів шляхом 

вимірювання довжин зрубаних стовбурів. Перший спосіб виконувався шляхом 

використання лазерного висотоміра Nikon Forestry 550. Другий підхід 

передбачав використання оптичного висотоміра (висотомір Анучина ВА), 

вимірювання яким проводилось шляхом наведення приладу на кореневу шийку 

та вершину дерева з базисної віддалі та читанням результатів, згідно інструкцій 

щодо використання даного приладу. Для вимірювання висот дерев за третім 

способом використовувався лісовий висотомір-кутомір ВУЛ-1. З метою 

отримання інформації про висоту дерев проводилось наведення окуляра приладу 

на верхівку дерева та зчитування відліку, що відповідає висоті дерева від рівня 

ока спостерігача. До отриманого відліку додавалась висота спостерігача до рівня 

ока. В якості четвертого підходу використано мірну вилку, як примітивний 

польовий висотомір. Для вимірювання висоти дерев її доукомплектовували 
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виском, наводили на вершину дерев із фіксуванням висоти по рухомій ніжці, до 

значення якої додавали висоту до рівня ока спостерігача. 

Вимірювання висоти дерев за допомогою квадрокоптера виконували 

відповідно до розробленої дисертантом технології (Бідолах, Кузьович, et al., 

2018) наступним чином. Після виконання калібрування компаса дрона та 

отримання чіткого супутникового сигналу в системах GPS/ГЛОНАСС 

проводилась фіксація висоти точки нуль. Для цього БПЛА встановлювався на 

рівні кореневої шийки ростучого дерева, що підлягає вимірюванню висоти. 

Після цього літальний апарат піднімали в ручному режимі на орієнтовну висоту 

дерева та направляли центр прицілу його камери в режимі зйомки 90˚ на 

найвищу точку дерева, здійснюючи її точне візування та фіксацію у тривимірній 

системі координат x, y, z з одночасним фотографуванням камерою безпілотного 

літального апарату. Водночас в якості атрибутів кожної збереженої фотографії 

верхівки дерева зберігалась інформація про його координати та висоту, яка 

розраховується GPS-модулем автоматично. Одержані таким чином дані 

порівнювались між собою та зі значеннями, що отримані після вимірювання 

довжин зрубаних стовбурів, що дало можливість визначити точність 

вимірювання висоти з використанням квадрокоптера. 

 

2.3. Інтерпретація результатів досліджень 

 

Сучасні комп’ютерні технології надають досить широкий спектр 

можливостей для потреб обробки та аналізу просторової інформації. Серед них 

для вирішення завдань інтерпретації результатів досліджень стану ЗН з 

використанням методів ДЗЗ та GPS-інвентаризації рослин, найбільш вживаними 

можна вважати методики фотограмметрії та ортотрансформації даних 

дистанційного знімання, геоінформаційного картографування, просторового 

аналізу, тривимірної візуалізації, зберігання, систематизації, аналізу та 

представлення даних польових досліджень.  
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2.3.1. Теоретико-методичні основи опрацювання матеріалів 

дистанційного зондування. Методи фотограмметричної обробки даних ДЗЗ 

вже тривалий час використовуються у процесі підготовки матеріалів аеро- та 

супутникових зйомок для їх використання в якості картографічного матеріалу. 

При цьому, досить часто, зважаючи на специфіку даних робіт та необхідність 

спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення, цей процес 

виконується організаціями, які надають матеріали ДЗЗ для користувачів, 

особливо за умови їх придбання. Для самостійної фотограмметричної обробки 

даних дистанційного зондування рекомендовано використовувати методики, 

описані в навчально-методичній літературі (Инструкции по 

фотограмметрическим работам, 2002; Кордуба & Смірнов, 2007; Толстохатько 

& Пеньков, 2013; Сонько, 2010; Шипулін, 2010) та рекомендаціях з 

використання відповідних спеціалізованих програм та обладнання. У даному 

дисертаційному дослідженні використовувались матеріали космічної зйомки, 

для яких вже проведено відповідні фотограмметричні корекції.  

Окремі матеріали ДЗЗ, для яких були відсутні дані геокодування, 

додатково підлягали просторовій прив’язці знімків за методиками, описаними в 

джерелах (Часковський & Гаврилюк, 2016, с. 65–73; QGIS Documentation, 2020) 

для опрацювання їх в геоінформаційній системі QGIS та (ArcGIS for Desktop, 

2016) для геокодування з використанням ГІС ArcGis. При цьому, з метою 

спрощення робіт, використовувався метод геокодування цифрових даних ДЗЗ на 

основі картографічних матеріалів, для яких вже присвоєні дані просторового 

розташування (переприв’язка знімків). 

У той же час станом на сьогодні відсутні методики виконання процесу 

інтерпретації знімків БПЛА з метою їх використання для впорядкування зелених 

насаджень. Тому опрацьовано ряд публікаціїй (Инструкция по развитию 

съемочного обоснования, 2002; Казаков, 2016; Григорьев et al., 2018; Нагов, 

2018; Оньков & Гормаш, 2015; Brennan, 2017) з метою адаптації методів 

опрацювання матеріалів зйомки з безпілотних літальних апаратів та 

формулювання теоретико-методичних основ їх використання для потреб ВЗН.  
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Дослідник (Казаков, 2016), резюмуючи думку професійних картографів, 

відмічає, що окремі аспекти застосування безпілотників для топографічної 

аерофотозйомки не зовсім відповідають традиційним фотограмметричним 

вимогам. Зокрема використання неспеціалізованих камер для зйомки місцевості, 

відсутність гіростабілізуючої апаратури, наявності незначних відхилень 

оптичних осей від вертикалі призводить до ускладнення процесу обробки 

знімків. Проте сучасні фотограмметричні програмні комплекси дають змогу 

виправляти ці недоліки, а також обробляти та коригувати в автоматизованому 

режимі подібні дані аерофотозйомки, за мінімальної участі оператора. Тому їх 

використання для обробки матеріалів БПЛА-зйомки дають змогу самостійно 

проводити фотограмметричну підготовку цих матеріалів з мінімальною участю 

оператора.  

Зважаючи на те, що питання оцінки точності ортофотопланів вже 

достатньо опрацьоване іншими фахівцями-геодезистами (Шинкевич et al., 2015; 

Парфенова, 2006; Казаков, 2016; Нагов, 2018) зроблено висновки щодо 

відповідності та доцільності використання таких матеріалів для виконання 

практичних завдань картографічних досліджень за загальновідомими 

методиками (Agisoft PhotoScan, 2017; Berteška & Ruzgienė, 2013) залучення 

спеціалізованих комп’ютерних програм. 

Розглянемо результат систематизації напрацювань у сфері теоретико-

методичних особливостей обробки даних ДЗЗ з коптера за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення (Agisoft PhotoScan, 2017; Brennan, 

2017; Оньков & Гормаш, 2015; Ортофотоплани з БПЛА, 2017; Казаков, 2016; 

Парфенова, 2006) для проведення досліджень зелених насаджень.  

Опрацювання даних БПЛА-зйомки починається з імпорту інформації 

(матеріали фотозйомки разом з відомостями про їх просторове розташування та 

положення камери) з бортового носія інформації для наступної 

фотограмметричної обробки та візуального оцінювання якості фотознімків з 

відбракуванням невдалих та непридатних знімків. Далі виконується 

фотограмметрична обробка матеріалів зйомки за допомогою спеціалізованого 
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програмного забезпечення. Виконання даного процесу необхідне, зважаючи на 

неможливість охоплення всієї території одним знімком та недоцільність такого 

підходу через виникнення спотворень просторової інформації, особливо по 

периметру фотознімків. Тому використання матеріалів аерофотозйомки з БПЛА 

для потреб ІЗН можливе за умови їх фотограмметричного опрацювання. Для цього 

на сьогодні існує різне програмне забезпечення: Drone Deploy, Pix4D Mapper, 

Agisoft PhotoScan, COLMAP, Maps Made Easy, AutoDesk ReCap, Meshroom, 

PrecisionHawk, MicMac, OpenDroneMap та ін.  

Наведемо результат опрацювання таких матеріалів на прикладі програми 

Agisoft PhotoScan, яка надається на правах умовно-безкоштовної ліцензії. Цей 

програмний комплекс є досить універсальним інструментом для генерування 

ортофотоплану та тривимірних моделей простору за результатами їх 

аерофотозйомки. Він може застосовуватись як для побудови тривимірних моделей 

різних масштабів, так і для створення цифрових моделей місцевості за даними 

аерофотознімання та генерації матриць висот для генерування ортофотопланів, 

побудованих на основі цих моделей.  

Побудова і прив'язка моделі місцевості в подібних програмних комплексах 

складається з таких основних етапів: 

1. Побудова грубої моделі. При цьому виконується програмне 

визначення спільних точок перекриття на знімках для створення стереоефекту, 

моделювання проєктних ліній, програмний розрахунок координат центральних 

точок та взаємного орієнтування фотознімків, а також розрахунки оптичних 

параметрів (дисторсія, коефіцієнт асиметрії тощо).  

2. Просторове орієнтування побудованої моделі в системі координат. На 

даному етапі, за умови наявності даних зйомки опорних точок на місцевості, 

проводиться також їх дешифрування за матеріалами аерофотозйомки з метою 

уточнення геометричної прив’язки. 

3. Моделювання поверхні місцевості за параметрами, визначеними на 

попередніх  етапах. При цьому використовується експрес-метод тріангуляції 

загальних точок, що отримані на першому етапі. При потребі високої точності 
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програма дає змогу визначати просторове положення для кожного пікселя 

зображення, проте такий процес займає значно більше часу і не завжди є 

доцільним для потреб ВЗН.  

4. Генерування ортофотопланів та матриць висот за побудованими у 

програмі моделями. Agisoft PhotoScan (APh) дає можливість зберігати 

ортофотоплани у різних форматах із заданим просторовим розрізненням, що, в 

свою чергу, впливає на якість, розміри та ступінь деталізації отриманих матеріалів. 

Ці показники  можна коригувати залежно від завдань досліджень, які ставляться 

перед створеними картографічними матеріалами. 

Наведемо покроковий процес виконання фотограмметричної обробки 

матеріалів аерофотознімання з БПЛА DJI Phantom на прикладі об’єкта 

благоустрою (12-й корпус НУБіП України, дата зйомки 30.10.2018 р.) з точки зору 

оператора у програмі Agisoft PhotoScan. 

1. Вибір та завантаження аерофотознімків до проєкту (рис. Ж.1). 

Проводиться вручну оператором шляхом сортування знімків на ті, які 

використовуються для побудови моделі та ті, які відхиляються через розмитість 

зображення, вихід за межі території тощо. 

2. Вирівнювання фотознімків та побудова щільної хмари точок. 

Початковий етап обробки аерофотознімків полягає у їх первинному 

вирівнюванні автоматичними засобами програми. При цьому знімки, які за 

алгоритмами програмної фотограмметрії не піддаються вирівнюванню, 

відбраковуються та не приймають участь у подальшій обробці. Далі, для побудови 

просторової моделі, формується хмара точок, яка описує дану модель і параметри 

взаємного орієнтування знімків (рис. Ж.2). Точки вершин дерев та кущів у цій 

хмарі дають змогу отримувати надалі інформацію про висоту ЗН. 

3. Формування точкової моделі поверхні Землі (рис. Ж.3). 

Виконується за програмними алгоритмами APh на підставі побудованої 

раніше хмари точок. Оператор при цьому лише задає параметри формування 

моделі (тип поверхні, кількість полігонів та спосіб інтерполяції). 

4. Коригування моделі за опорними точками (при їх наявності). 
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За умови наявності наземної опорної мережі (спеціально встановлені видимі 

об’єкти, або використання інших елементів місцевості, які мають чіткі контури та 

розпізнаються на матеріалах ДЗЗ), проводиться відмітка даних опорних точок на 

фотознімках із завантаженням координат точок опорної мережі для оптимізації 

моделі. З цією метою на початковому етапі відзначають положення маркерів на 

кількох знімках, після чого APh автоматично їх інтерполює на інші знімки.  

5. Побудова текстур. 

Цей етап виконується для створення можливості роботи з цією тривимірною 

моделлю в інших програмах 3D візуалізації та ландшафтного моделювання. За 

даних умов оператор визначає режим параметризації та змішування, регулюючи 

розмір та кількість текстур. Додатково програма Agisoft Photoscan дає змогу 

вдосконалювати текстуру шляхом коригування кольорів та автоматизованого 

заповнення пустот (рис. Ж.4), що є важливим для матеріалів зйомки зелених 

насаджень зважаючи на їх висотні параметри та можливості проведення 

подальших класифікацій ортофотоплану. 

6. Генерація тайлової моделі поверхні Землі (рис. Ж.5). 

Тайлова модель дає змогу зберігати великі масиви інформації про поверхню 

території при малих об’ємах займаного простору, шляхом представлення 

графічної інформації у вигляді маленьких фрагментів однакових габаритів – 

патернів. Така модель спрощує її подальше опрацювання у спеціалізованих 

програмах для ландшафтного моделювання території. 

7. Побудова ЦМР (карти висот). 

Створена у програмі карта висот (Рис. Ж.6) дає змогу отримувати цифрову 

інформацію про поверхні (найчастіше про рельєф) та використовувати її для 

наступного тривимірного моделювання ландшафтів в ГІС та спеціалізованих 

програмах для ландшафтного моделювання території. 

8. Створення ортофотоплану (Рис. Ж.7). 

Ортофотоплан (рис. Ж.8), як кінцевий картографічний продукт, створюється 

програмою у вигляді фотоплану досліджуваної місцевості,  шляхом трансформації 

результатів аерофотозйомки в ортогональну проекцію завдяки їх диференційному 
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ортофототрансформуванню. Такий план у подальшому використовується як 

растрова основа для побудови геоінформаційної моделі ЗН, створення 

картографічних матеріалів, підготовки абрису для польових досліджень, 

уточнення просторової інформації та інших завдань ВЗН. 

9. Експорт та збереження потрібних даних. 

Програмний комплекс Agisoft Photoscan дає змогу виводити готові 

картографічні матеріали у різних форматах, диференціюючи просторове 

розрізнення залежно від завдань оператора. Для орієнтовного розрахунку витрат 

часу оператора на обробку матеріалів аерофотозйомки площею 20 га за 

допомогою ПК, оснащеного процесором Intel Core i3-5005U та 4 Гб оперативної 

пам'яті, визначено, що такий процес займає близько 8 годин – від початку 

завантаження знімків до закінчення експорту ортофотоплану з просторовим 

розрізненням 5 см. Вважаємо, що такі параметри цілком задовольняють вимоги до 

підготовки картографічної основи для завдань впорядкування зелених насаджень. 

10. Інтерпретація картографічного матеріалу в ГІС. 

Одержані за результатами фотограмметричної обробки картографічні 

матеріали (ортофотоплан, карта висот, моделі території) придатні для імпорту в 

ГІС завдяки геопросторовим форматам збереження даних (наприклад GeoTIFF), 

які відносяться до стандартів загальнодоступних метаданих. Тому подальше 

дешифрування та інтерпретація таких матеріалів є можливі в ГІСах за 

загальновідомими принципами і методиками (Світличний & Плотницький, 2006, 

с. 150; Шипулін, 2010, с. 265; QGIS Documentation, 2020; Richards, 2013).  

Водночас для потреби дослідження розмірів та площ об’єктів благоустрою 

та їх елементів проведено також перевірку можливості отримання інформації 

стосовно даних параметрів за ортофотопланом. Для цього виконано ряд 

натурних вимірів за допомогою мірної рулетки для елементів, які можливо 

відстежити за матеріалами ДЗЗ: розміри доріжок, МАФів, квітників і газонів. 

Після чого проводилось визначення цих же розмірів засобами ГІС за 

матеріалами ДЗЗ із наступним співставленням з даними натурних вимірювань. 
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Дослідження теоретико-методичних основ аерофотозйомки із застосуванням 

БПЛА свідчить, що такий спосіб дистанційного дослідження ЗН є перспективним 

з точки зору можливості планування часу знімання. До того ж аерофотозйомка 

пілотованими літальними апаратами на даний час практично не проводиться, а 

вартість супутникових знімків з високим просторовим розрізненням є досить 

суттєвою та економічно необґрунтованою для територій об’єктів благоустрою, 

зважаючи на їх розмір. Водночас даний підхід дає змогу нівелювати залежність 

від хмарності та строків виконання польотів, проводити планування, контроль та 

коригування маршруту у процесі виконання зйомки, здійснювати зупинки та 

регулювати висоту знімання. 

2.3.2. Методика інтерпретації результатів аерофотозйомки в ГІС. 

Іншою, не менш важливою частиною процесу опрацювання результатів БПЛА-

зйомки, є інтерпретація відповідно корегованого картографічного матеріалу в 

геоінформаційних системах. Зокрема, в даному дослідженні ГІС 

використовувались для масштабування, генералізації та фільтрації матеріалів ДЗЗ 

з метою приведення їх до відповідних стандартів, геокодування, автоматичного 

аналізу спектральних та просторових даних, їх класифікації, фільтрування і 

сортування, а також підготовки на їх базі опорних картографічних матеріалів.  

Дані процедури проводились у відповідності до рекомендацій, викладених 

у джерелах (Сонько, 2010; Часковський & Гаврилюк, 2016; Шипулін, 2010; 

ArcGIS for Desktop, 2016; QGIS Documentation, 2020), з адаптацією до специфік 

та потреб ВЗН. У свою чергу, таким чином підготовлена основа, відповідно до 

напрацювань дослідників (Бідолах, Гринюк, et al., 2017; Гірс et al., 2012; Горяева 

& Мохирев, 2015; Муллаярова, Трубина, et al., 2018; Подгорная, 2008; Сергеева 

et al., 2002; Трубина et al., 2013, 2017; Шлапак et al., 2010), використовувалась 

для спрощення подальшого процесу ВЗН шляхом створення умов для 

визначення та нанесення меж об’єктів, оцифровування та розрахунку площ 

елементів, обчислення балансу території, коригування просторової інформації, 

що наноситься на дану основу, побудови ЦМР і тривимірного макету території. 
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Інтерпретація результатів аерофотозйомки у поєднанні з орографічною 

інформацію дала змогу створювати тривимірні основи для покращення якості 

виконання подальших робіт. Для прикладу, у процесі розробки проєкту розвитку 

лісопаркової зони на території пам’ятки архітектури національного значення 

«Галицький замок» (об’єкт №14), використано інформацію про рельєф території 

у вигляді карти горизонталей (рис. 2.4, а), на основі якої побудовано ЦМР, яка, у 

поєднанні з ортофотопланом (рис. 2.4, б), дала змогу створити тривимірний 

макет-основу території проєктування (рис. 2.4, в). Такий підхід дав змогу 

удосконалити процес вимірювання розмірів наземних об’єктів завдяки 

врахуванню нерівностей земної поверхні та підвищити якість тривимірного 

моделювання ландшафтів. 

 
 

 

а б в 

Рис. 2.4. Використання орографічної інформації для території об’єкта №14 

(а – оцифрована карта рельєфу; б – ЦМР; в – тривимірна модель території)   

 

Процес дешифрування матеріалів ДЗЗ у ГІСах виконувався в ручному і 

напівавтоматичному режимі. Перший спосіб включав візуальне розпізнавання 

характерних особливостей просторової неоднорідності на знімках із 

оцифровуванням її геометрії, що використовувалось для встановлення меж 

територій, виокремлення ділянок для повидільної таксації, класифікації типів і 

видів ландшафтів тощо. Водночас засоби оперування шарами інформації в ГІС 

давали змогу покращувати якість дешифрування матеріалів ДЗЗ. 
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Для виконання напівавтоматичного дешифрування матеріалів ДЗЗ шляхом 

програмного розпізнання елементів садово-паркових об’єктів у геоінформаційних 

системах виконувалась класифікація зображень – процес визначення 

приналежності окремих пікселів вихідного растру до певного об'єкта. 

Автоматизоване та напівавтоматизоване дешифрування типів покриття за 

матеріалами ДЗЗ виконувались за наступними етапами:  

1.  Попереднє візуальне дешифрування для встановлення класів вкриття 

території: зелені насадження (в т.ч. деревна, кущова рослинність, газони, квітники, 

рядові посадки), тверді покриття, будівлі споруди, МАФи, ґрунтові вкриття та ін.  

2. Визначення еталонних вибірок для кожного встановленого на 

попередньому етапі класу на основі візуальних характеристик та їх оцифровування 

для окреслення навчальної вибірки з метою проведення керованої класифікації або 

встановлення кількості кластерів для потреби виконання некерованої класифікації.   

3. Автоматизована класифікація з отриманням результатів кластеризації як 

прототипу майбутньої карти покриттів. У результаті цієї операції отримано класи 

растрів, які потребували фільтрації. По завершенню даного процесу проводилось 

растрово-векторне перетворення, згідно якого вищезгадані класи перетворювались 

в набір векторних об'єктів: точок, ліній та полігонів. 

5. Побудова тематичних карт за результатами опрацювання результатів 

кластеризації. Такий підхід дав змогу в автоматичному та напівавтоматичному 

режимі розпізнавати кожен окремий елемент на карті, як незалежний від інших, та 

проводити операції вимірювання, обчислення, об’єднання тощо. Це, у свою чергу, 

після операцій фільтрування та коригування створило умови для побудови 

вихідних картографічних матеріалів за результатами класифікації. 

6. Перевірка отриманих карт шляхом співставлення їх з матеріалами 

натурних обстежень та існуючими картографічними матеріалами.   

Водночас у ході проведення некерованої класифікації матеріалів ДЗЗ 

проводилось визначення оптимальної кількості кластерів і вибір найбільш 

інформативного методу групування даних для можливості класифікації ЗН, 

розподілу території на вкриті та невкриті рослинністю кластери, виокремлення 
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дорожньо-стежкової мережі, будівель і споруд, ґрунтового вкриття та інших 

елементів. Зважаючи на загальноприйняті рекомендації виконання некерованої 

класифікації (кластеризація) (Шипулін, 2010; Richards, 2013) такий підхід 

доцільно застосовувати у випадках, коли кількість класів, які виділяються з 

вибраного масиву даних, досить значна або відсутні апріорні відомості стосовно 

можливих варіацій характеристик класів в межах зображення. За таких умов 

критеріями кластеризації виступають спектральні характеристики пікселів, на 

основі яких ГІС підбирає розподіл на класи за таким принципом, щоб відстані 

між цими характеристиками всередині кластерів були мінімальними, а 

відхилення спектральних характеристик між кластерами максимальні.  

Згідно загальновідомої практики оптимальним підходом до некерованої 

класифікації є підбір більшої кількості кластерів, ніж заплановано одержати в 

кінцевій інтерпретації (Шипулін, 2010; Richards, 2013). Такий підхід 

використовується для створення умов щодо подальшого об’єднання подібних 

класів в спільні тематичні категорії. В нашому випадку, програмний 

класифікатор виокремлював темнохвойні та світлохвойні групи рослин в окремі 

кластери, які об’єднувались в категорію хвойних насаджень і у групу деревних і 

кущової рослинності. Зважаючи на необхідність проведення додаткових 

маніпуляцій з метою виконання попередніх класифікацій для визначення 

оптимальної кількості класів та наступну корекцію даних кластеризації цей 

підхід відноситься до напівавтоматичного методу дешифрування матеріалів ДЗЗ. 

У процесі виконання некерованої класифікації в ГІС ArcGIS 10.2 

проведено також порівняння результатів кластеризації з еталоном, в якості якого 

обрано картографічний матеріал, що одержаний внаслідок проведення 

оцифрування ортофотоплану ділянки в ручному режимі редагування з метою 

визначення достовірності одержаних даних. Зокрема проводилась перевірка 

достовірності результатів класифікації за різною кількістю кластерів з 

подальшим їх зведенням до спільних класифікаційних угрупувань. Таке 

дослідження проводилось з метою визначення оптимальної кількості кластерів у 
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ході виконання некерованої класифікації матеріалів ДЗЗ для проведення 

дешифрування ЗН за ними. 

Керована класифікація проводилась з метою кластеризації матеріалів ДЗЗ 

за визначеними правилами шляхом створення навчальних еталонних ділянок для 

кожного окремого класу. Для цього виконувався підбір якісних параметрів для 

навчання класифікатора, окреслення еталонних ділянок контурною лінією для 

кожного класифікаційного угрупування та отримання результатів класифікації. 

У ході виконання досліджень проводилась перевірка різних методів і алгоритмів 

класифікації. За результатами проведеної роботи для подальшого використання 

обрано алгоритм мінімальних відстаней, як оптимальний метод для умов 

класифікації, коли кількість пікселів в еталонних вибірках невелика. Це 

обумовлено застосуванням даного способу для садово-паркових об’єктів, які 

характеризуються досить широким діапазоном спектральних характеристик 

знімків для невеликих територій при суттєвій мінливості колірних значень 

сусідніх пікселів. Для ортофотоплану території, що підлягав керованій 

класифікації проведено кластеризацію за 5-ма класами методом навчальної 

вибірки. Отримані дані використовувались для визначення балансу території, 

виокремлення деревної і кущової рослинності з метою визначення зімкнутості 

крон, розподілу території на вкриту і не вкриту рослинністю та отримання 

інформації про площі окремих покриттів. Створені таким чином матеріали 

надалі слугували картографічною основою для побудови електронних карт, які у 

перспективі можуть використовуватись для формування системи ВЗН.  

Для реалізації цієї частини робіт формувалась геоінформаційна база даних 

деревної і кущової рослинності за даними GPS-інвентаризації. Цей процес 

спрощується завдяки використанню пристроїв глобального позиціювання, які 

дають змогу імпортувати набір даних з приймача безпосередньо у ГІС. Далі 

координати точок розташування рослин поєднувались з атрибутивною 

інформацією по видових, фітосанітарних та основних таксаційних показниках 

(Бідолах & Кузьович, 2018). Для рослин, які потребували вжиття заходів щодо 

покращення їх стану, додатково вносились відповідні рекомендації.  
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Додавання атрибутів для кожного дерева та куща на створену електронну 

карту у ГІС дало змогу створити базу геопросторових даних відповідно до 

загальновідомих методик (Світличний & Плотницький, 2006; Шипулін, 2010) і 

геоінформаційну модель зелених насаджень, згідно існуючих на сьогодні 

принципів їх побудови (Вагизов et al., 2017; Кузьменко, 2018; Морозова et al., 

2011; Муллаярова, Трубина, et al., 2018; Трубина et al., 2014). Цифровий формат 

даного впорядкованого та геокодованого масиву даних спростив його подальше 

використання і створив умови для автоматизованого опрацьовування та 

відображення його у вигляді дискретної інформації на карті. Завдяки цьому 

процесу з’явилась можливість створювати електронні карти, картограми та 

картосхеми ЗН і використовувати їх для виконання подальших проєктних робіт, 

реалізації вимог МЗН, удосконалити облік деревної і кущової рослинності, а 

також створення вихідної картографічної продукції.  

Для потреби якісної ГІС-інтерпретації результатів ІЗН була обрана 

структурована реляційна геоінформаційна модель зелених насаджень для 

можливості поєднання картографічної (у вигляді точкової, полілінійної та 

полігональної геометричних складових) та атрибутивної (у вигляді тематичних 

складових опису) інформації відповідно до підходів, описаних в рекомендаціях  

(ArcGIS Desktop, 2020; QGIS Documentation, 2020; Часковський & Гаврилюк, 

2016). В якості атрибутивної інформації використано дані польових досліджень, 

відомості з інших баз даних та інші характеристики, що експортувались у 

електронній формі або вносились у ручному режимі в ГІС. Всі подальші операції 

обчислення, фільтрування, геометричні перетворення за потрібними 

параметрами виконувались засобами обробки даних вищезгаданих ГІС.  

Імпорт вищезгаданої бази геоданих та геоінформаційної моделі ЗН у 

сучасні системи автоматизованого проєктування (AutoCAD, ArchiCAD) та 

комп’ютерні програми для ландшафтно-архітектурного проєктування 

(RLA 2018) дав змогу покращити процес обробки графічних даних, спрощував 

моделювання об’єктів, створив умови для тривимірної візуалізації ландшафтів, 

дав можливість демонструвати їх трансформацію внаслідок проведення певних 
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заходів (вилучення і посадки рослин, перепланування території тощо), а також 

відображати сезонні та часові зміни рослинності.  

Такий підхід створив передумови для формування електронної системи 

впорядкування зелених насаджень (ЕСВЗН), згідно рекомендацій дослідників 

(Бідолах & Лакида, 2020), і дав змогу полегшити процес створення електронного 

паспорта та формування цифрового реєстру ЗН (Бідолах, 2018a) завдяки 

удосконаленню процесу групування і систематизації потрібної інформації. 

Для розробки способу вимірювання горизонтальної проекції крон дерев і 

кущів проводились дослідження шляхом знімання території з БПЛА, експорту 

отриманої інформації, її трансформації та створення ортофотоплану згідно 

методик, що описані вище. Опрацювання отриманої геометрично прив’язаної 

картографічної основи у середовищі ГІС дає змогу визначати розміри і площі 

проекцій крон рослин. Для визначення точності та ефективності 

запропонованого способу проведено лінійні вимірювання проекцій крон 

деревних видів на території дослідного полігону за допомогою рулетки шляхом 

обміру радіусів проекцій крон у восьми взаємоперпендикулярних напрямках. Ці 

результати співставлено із аналогічними вимірюваннями, здійсненими у 

середовищі QGis3 за БПЛА-ортофотопланом. 

Зважаючи на відсутність методів точного визначення горизонтальної 

проекції крони в польових умовах, прийнято рішення використовувати в якості 

контрольного значення фотозображення проекції крони, площу якої зручно 

визначити засобами ГІС на геокодованому ортофотоплані. Для цього було 

окреслено конфігурацію крон за візуальними ознаками на ортофотоплані та 

визначено їх площі. Далі, для порівняння різних підходів за аналогічними 

показниками, визначено розрахункові радіуси по кожній рослині. 

У ході розробки способу вимірювання зімкнутості деревостану також 

виконувалась БПЛА-аерофотозйомка, отримання та опрацювання 

ортофотоплану і керована класифікація відповідно до вищезгаданих методик. За 

результатами кластеризації визначалась загальна кількість пікселів та 

чисельність тих, що відображають площу горизонтальних проекцій крон дерев. 
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Розрахунок відношення кількості пікселів площі горизонтальних проекцій крон 

дерев до загальної кількості пікселів ділянки дав змогу обчислити розрахункове 

значення горизонтальної зімкнутості насадження. 

Для аналізу якості результатів визначення горизонтальної зімкнутості 

деревостану проведено їх порівняння зі значеннями повноти за даними 

таксаційного опису для кожної ділянки. Такий підхід відповідає результатам 

досліджень окремих авторів (Рыльский, 2018; Толкач & Бахур, 2013), які 

рекомендують визначати повноту насадження через зімкнутість крон завдяки 

тому, що ці показники знаходяться в тісному кореляційному зв'язку. 

Висновки до розділу 2 

Опрацювання теоретико-методологічних та методичних основ досліджень 

процесу ВЗН дало змогу сформулювати наступні узагальнення: 

1. Дослідження ЗН з метою їх впорядкування доцільно проводити за 

удосконаленою, з використанням можливостей сучасних методів, технологією 

традиційної методики. Залучення до цього процесу сучасного інструментарію 

(лазерні висотоміри і далекоміри, електронні тахеометри, пристрої глобального 

позиціювання, БПЛА та методи ДЗЗ), згідно висновків багатьох дослідників та 

досвіду їх використання, дає змогу полегшити, прискорити та підвищити 

точність результатів польових досліджень у процесі ІЗН. 

2. Використання актуальних матеріалів ДЗЗ з високим просторовим 

розрізненням у процесі ВЗН створює умови для полегшення процесу 

актуалізації картографічних матеріалів перед проведенням польових робіт, 

служить якісним абрисом для ведення обліку рослин та достовірною растровою 

основою для майбутньої електронної карти ЗН. Залучення БПЛА для 

удосконалення процесу аерофотозйомки об’єктів благоустрою дає змогу 

оперативно одержати якісні матеріали ДЗЗ згідно запланованого оператором 

маршруту у визначений час. 

3. Сучасне програмне забезпечення створює умови для автоматизації 

радіометричної та геометричної корекції матеріалів ДЗЗ, в т.ч. одержаних за 
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допомогою БПЛА. Це, у свою чергу, дозволяє виконавцям самостійно 

забезпечувати процес одержання актуальних, якісних та достовірних 

картографічних матеріалів, практично без необхідності залучення фахівців з 

геодезії та фотограмметрії. 

4. Використання ГІС для інтерпретації результатів польових 

досліджень і матеріалів ДЗЗ дає змогу інтегрувати вхідні дані в єдину цифрову 

геопросторову систему з розширенням можливостей опрацювання, 

систематизації, аналізу, зберігання та виведення інформації стосовно стану 

зелених насаджень. Такий підхід суттєво полегшує процес одержання вихідного 

картографічного матеріалу, електронних карт, паспортів для об’єктів зеленого 

господарства, створення реєстрів ЗН та ведення системи ВЗН. 

5. Створена з використанням сучасних технологій геоінформаційна 

база даних ЗН забезпечує умови для її подальшого опрацювання у системах 

автоматизованого проєктування та комп’ютерних програмах ландшафтно-

архітектурного проєктування. Такий підхід відкриває нові можливості для 

вдосконалення процесу обробки і моделювання даних, тривимірної візуалізації 

та демонстрації змін ландшафтів, а також інших способів її використання. 

6. Вищезгадані теоретико-методологічні та методичні основи 

покращення процесу дослідження зелених насаджень потребують розробки 

комплексу заходів щодо їх інтеграції в єдину електронну систему впорядкування 

ЗН та апробації в умовах населених пунктів України. 

Матеріали розділу висвітлені в 17 наукових працях (Бідолах et al., 2010, 

2018, 2019; Бідолах & Павлів, 2010; Бідолах et al., 2011; Бідолах et al., 2012; 

Бідолах & Кузьович, 2016a; Бідолах & Кузьович, 2016b; Кузьович et al., 2016; 

Бідолах, Гринюк, et al., 2017; Бідолах et al., 2017; Bidolakh et al., 2018; Бідолах & 

Кузьович, 2018; Бідолах, 2018a, 2018b; Бідолах & Білоус, 2018; Бідолах & 

Лакида, 2020).  



РОЗДІЛ 3 

ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ  

 
 

3.1. Аналіз природно-кліматичних умов території України у контексті 

впливу на процес впорядкування зелених насаджень 

 

Теоретико-методологічні основи дослідження стану зелених насаджень з 

метою їх впорядкування базуються на польових дослідженнях, які повинні 

проводитись із врахуванням особливостей урболандшафтів та природно-

кліматичних умов території України. Розглянемо особливості впорядкування ЗН 

у контексті впливу на даний процес умов їх розташування. 

 

3.1.1. Кліматичні умови. Територія України характеризується 

нерівномірністю кліматичних умов при широтній та висотній особливостях їх 

зміни. Це відображено у ході кліматичного районування, в основу якого 

покладено класифікацію клімату Б. Алісова, згідно якої Україна розташована у 

помірному кліматичному поясі (область помірно континентального клімату) та 

субтропічному середземноморському (південний берег Криму) із зростанням 

континентальності з північного заходу на південний схід. На основі цього поділу 

виділено 14 кліматичних районів у межах 4 фізико-географічних зон (Карта 

кліматичного районування України, 2010). Інше районування, розроблене на 

основі комплексного аналізу впливу температурного режиму, опадів, вологості 

та швидкості вітру, подано в національному стандарті України (Будівельна 

кліматологія, 2011), згідно з яким виділено 5 архітектурно-будівельних районів. 

Інтерпретація інформації даних схем районувань, що виконана дисертантом 

(наведено на рис. 3.1 і табл. 3.1) дала змогу побудувати картосхему впливу 

погодних умов на інтегральному (5 регіонів) та деталізованому рівні (14 

кліматичних районів). 



Таблиця 3.1 

Кліматологічні показники архітектурно-будівельних регіонів та кліматичних районів,  

згідно (Карта кліматичного районування України, 2010; Будівельна кліматологія, 2011) 

Архітектурно-будівельний 

кліматичний район, 

підрайон 

Природна зона 
Кліматичний 

район 

Температура повітря, °С Тривалість 

без 

морозного 

періоду, дні 

Кількість 

опадів за 

рік, мм 

Кількість 

днів у рік з 

вологістю,% 

Кількість 

днів 

снігового 

покриву 

Середня 

швидкість 

вітру у 

січні, м/с 

середня за Абсолютний 

січень липень мін.. макс. 
≤30 ≥80 

І – Північно-західний 

(Полісся, Лісостеп) 

Зона мішаних 

лісів 

1 Західний 5 18 37 37 155 650 9 120 85 3-4 

2 Центральний 6 19 37 38 165 650 12 115 95 3-4 
3 Східний 8 19 40 38 155 650 15 115 105 3-4 

Зона 

широколистяних 

лісів 

4 

Широколистяних 

лісів 

5 18 37 39 170 700 9 120 85 3-4 

Лісостепова 

зона 

5 Західний 6 19 40 39 175 600 18 110 85 3-4 
6 Східний 6 20 40 40 175 550 28 108 95 3-4 

ІІ – Південно-східний 

(Степ) 

10 Північний 6 21 42 41 175 550 45 100 80 4-6 

11 Південний 4 22 37 41 185 500 55 95 50 4-6 

12 Узбережжя 

морів 
2 23 32 39 200 400 6 105 40 4-6 

ІІІ – 

Українські 

Карпати 

Українські 

Карпати Українські 

Карпати 

7 Гірська 

частина 
7 14 38 35 120 1600 13 185 150 3 

8 Передкарпат-

ська низовина 
6 18 37 38 165 750 9 100 90 3 

ІІІ Б – 

Закарпатський 

9 Закарпатська 

низовина 
4 19 32 39 180 1000 14 100 70 3 

IV – Південний берег 

Криму 

Південнобереж-

нокримська 

область 

14 Південний 

берег Криму 
3 23 20 39 250 600 9 75 15 4-5 

V – Кримські гори Кримські гори 13 кримські гори 4 16 27 32 150 1060 39 145 100 4-5 
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Рис. 3.1. Інтегральна картосхема архітектурно-будівельного та 

кліматичного районування території України на основі інтерпретації даних 

(Карта кліматичного районування України, 2010; Будівельна кліматологія, 

2011) 

Наведена картосхема розподілу території за кліматичними показниками 

(рис. 3.1) з деталізацією до неї (табл. 3.1) пропонується для застосування 

принципів регіонального підходу у процесі садово-паркового будівництва та 

районованого для агротехніки створення зелених насаджень. 

Кліматична неоднорідність території нашої держави, згідно з 

рекомендаціями деяких авторів (Артамонов, 2013), потребує індивідуалізації 

підходів щодо створення ЗН з одночасним формуванням сприятливих для 

мешканців мікрокліматичних зон. Місцеві кліматичні умови суттєво впливають 

на асортимент рослинності у складі зелених насаджень. Тому на стадії 

проєктування фітоценозів слід враховувати їх теплолюбність, зимо-, холодо- та 

морозостійкість, світлолюбність, посухостійкість, початок і тривалість 

вегетаційного періоду рослин, фотоперіодизм. До того ж, у процесі інтродукції 
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нових видів, особливо при переміщенні рослин у північному напрямку, 

кліматичні умови відіграють вирішальну роль.  

Особливої уваги потребує вивчення впливу несприятливих погодних умов 

на ріст, розвиток та існування ЗН в урбоекосистемах. До таких явищ, за 

результатом впливу низьких температур, слід віднести пізньоосінні та 

ранньовесняні заморозки, відлиги з наступним різким пониженням температур, 

ожеледь, сніговал і сніголам, вижимання молодих рослин з поверхневою 

кореневою системою з ґрунту морозом та ін. Підвищення температури також 

може завдавати шкоди рослинам і спричиняти обпал кореневої шийки, опіки 

кори та листя, нестачу вологи, перегріву і всихання внаслідок посухи тощо. До 

небезпечних атмосферних явищ можна віднести зливи, громобій, блискавки, 

град, небезпечну дію вітру, суховії та пилові бурі. Не всі перераховані вище 

несприятливі фактори можливо врахувати та передбачити у процесі ВЗН, проте 

слід використовувати загальноприйняті методи захисту та зменшення 

негативного впливу даних явищ на рослини. 

Крім того, слід приймати до уваги також зміну кліматичних умов України, 

яка проходить у контексті глобального потепління. За даними (Гутброд & 

Адаменко, 2019) зростання середньорічної температури на 2°С в умовах нашої 

держави спричинило зміщення меж агрокліматичних зон орієнтовно на 200 км у 

північному напрямку з одночасною зміною умов для рослинності. Всі 

вищезгадані особливості впливу природно-кліматичних факторів на ріст, 

розвиток та існування ЗН потрібно враховувати у процесі впорядкування ЗН, 

орієнтуючись на підвищення середніх температур з ускладненням їх коливань, 

збільшення кількості днів з екстремально високими їх значеннями, зменшення 

кількості опадів разом з підвищенням посушливості літа, скорочення весняного 

періоду та зменшення снігового покриву тощо.  

 

3.1.2. Рельєф. Рельєф є одним з основних компонентів архітектури 

природно-територіальних комплексів України. Він відіграє важливу роль у 

формуванні характерних особливостей ландшафту, шляхом надання йому 
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специфічного для даної території горизонтального та вертикального планування, 

особливих естетичних властивостей. Форми нерівностей земної поверхні у 

поєднанні з експозицією їх розміщення виступають важливим чинником 

розподілу атмосферних опадів, вологи і сонячної радіації, регулюють місцевий 

температурний режим, впливають на процеси росту деревних і кущових рослин, 

специфіку ґрунтоутворення та інше. Ці особливості визначають необхідність 

вивчення рельєфу території у процесі ландшафтно-архітектурного планування, 

створення та догляду за ЗН, а також їх впорядкування.  

Територія України характеризується різноманітністю чергування 

морфологічних форм і генетичних типів формування рельєфу, проте переважна 

її частина (95 %) відноситься до рівнинної, а решта 5 % території представлено 

двома гірськими системами Українських Карпат та Кримських гір. Аналізуючи 

територіальне розташування нерівностей земної поверхні (рис. 3.2), слід 

відмітити вплив даних орогенних морфоструктур на формування суттєвих 

підвищень території в західній частині України і на півдні Криму (5 % території 

України). Утворення додатних форм макрорельєфних утворень (25 % території) 

також спричинене наявністю таких височин як Волинська, Подільська та 

Придніпровська, які мають значний вплив на територію Правобережної України 

в регіоні розташування русел річок Західний Буг, лівих приток Дністра і 

Південного Бугу. Додатні форми лівобережної частини нашої країни 

формуються під впливом Приазовської височини, Донецького кряжу та частково 

Середньоруської височини на північному сході. Від’ємні форми рельєфу (70 % 

території), утворюються на базі таких низовин як Поліська (північна частина 

України), Придніпровська (південний схід), Закарпатська (передгір’я Карпат зі 

сторони Угорщини) та Причорноморська на півдні.  

Слід зауважити, що макрорельєф території України має несуттєвий вплив 

на процес ВЗН. Розуміння його особливостей потрібне для усвідомлення 

орографічних причин формування специфічних місцевих форм нерівностей 

земної поверхні. Мезо- та мікрорельєф практично не впливає на процес 

інвентаризації ЗН, хіба що ускладнює польові роботи на стрімких схилах, проте 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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має значення для проєктування заходів щодо створення ЗН. Адже при 

плануванні посадки рослин потрібно враховувати їх ареал зростання у розрізі 

вертикального зонування, здатність витримувати особливості мікрокліматичних 

умов на підвищеннях та пониженнях рельєфу, відношення до експозицій схилів, 

придатність до зростання на схилах тощо.  

 

Рис. 3.2. Карта рельєфу території України на основі даних зйомки Shuttle 

Radar Topographic Mission від CIAT (http://srtm.csi.cgiar.org) 

 

Тому важливим етапом процесу ВЗН є вивчення орографічної ситуації на 

території об’єкта проведення робіт. Для цього використовуються як існуючі 

карти рельєфу, так і його цифрові моделі (ЦМР). Методика інтерпретації цих 

матеріалів в ГІС наведена у підрозділі 2.3 роботи. При цьому слід відмітити 

інший важливий аспект впливу рельєфу території на процес виконання 

картографічних робіт. Зважаючи на те, що побудова планово-картографічної 

продукції виконується в ортогональній проекції, на таких документах виникають 
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спотворення віддалей та площ через вплив нерівностей земної поверхні. 

Особливо це актуально при наявності ухилів більше 3⸰, які потрібно враховувати 

при вимірюванні горизонтальних проекцій об’єктів. Це може спричинити 

виникнення похибок у процесах вимірювання розмірів та площ, створенні 

кошторисів за планами та картами, особливо для територій з складним мезо- та 

мікрорельєфом. У даному випадку потрібне уточнення лінійних та площинних 

вимірів натурними обмірами або використання ЦМР, яка спрощує визначення 

реальних розмірів об’єктів.  

 

3.1.3. Ґрунтові умови. Ґрунтові умови території України також 

характеризуються різноманітністю, зважаючи на відмінності факторів 

ґрунтоутворення. Так, наші ґрунти сформовані під впливом живих організмів, 

головним чином деревної, лучної та степової рослинних формацій, клімату і 

рельєфу, як основних факторів перерозподілу температури та атмосферних 

опадів, ґрунтотворної породи, як матеріальної основи і часу формування ґрунтів. 

До того ж останнім часом основним фактором ґрунтоутворення стає діяльність 

людини, яка набуває все вагомішого випливу. Тому при проведенні робіт слід 

враховувати особливості ґрунтового покриву об’єкта благоустрою шляхом 

використання існуючих ґрунтових карт, проведення спеціальних досліджень та 

аналізів ґрунту, врахування наявності рослин індикаторів тощо. 

Аналізуючи вплив ґрунтових умов на процес ВЗН, також можна відмітити 

його опосередкованість. Адже даний фактор природних умов потрібно 

враховувати у процесі створення, догляду та реконструкції ЗН. Зокрема, при 

посадці рослин потрібно враховувати їх вибагливість до родючості, 

ґрунтотвірної породи, відношення до механічного та хімічного складу, фізичних 

і фізико-механічних властивостей, кислотності, повітряного, водного, теплового 

та сольового режимів ґрунтів. Досить поширеним явищем при цьому є 

використання привезеної рослинної землі або іншого ґрунтового субстрату у 

ями для посадки дерев та кущів, а також для створення ґрунтової основи під 

квітники і газони. Це, в свою чергу, дає змогу створити бажані ґрунтові умови 
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для полегшення процесів проростання насіння, приживлення рослин і 

забезпечення процесів росту та життєдіяльності.  

Важливою частиною проєктування заходів щодо покращення стану ЗН у 

ході їх впорядкування є також розробка рекомендації щодо підвищення 

родючості ґрунтів шляхом застосування добрив, агротехнічних прийомів впливу 

на ґрунт, створення пристовбурових лунок, мінералізації опаду рослин та ін. 

Крім цього, слід враховувати як відношення деревних та кущових рослин до 

вологості, кислотності, засолення та механічного складу ґрунту, так і їх вплив на 

родючість ґрунту та його хімічний склад. Регулювання цих показників також 

слід проєктувати в заходах щодо покращення стану ЗН. 

Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що особливості природно-

кліматичних умов розташування ЗН слід враховувати у процесі їх 

впорядкування, особливо на етапі розробки проєктних пропозицій, 

реконструктивних заходів та обґрунтування рішень щодо покращення їх стану. 

Проте рельєф, кліматичні та ґрунтові умови об’єктів СПГ не спричиняють 

прямого впливу безпосередньо на процес ІЗН, обліку стану та ведення системи 

їх впорядкування. Тому розгляд експериментального матеріалу, за нашим 

переконанням, доцільно проводити не в розрізі різних природно-кліматичних 

умов, а в контексті видів ЗН, згідно з їх класифікацією за правилами утримання 

ЗН у населених пунктах України, 2006 р. 

3.2. Загальна характеристика експериментального матеріалу 

 

У процесі дослідження теоретико-методологічних та технологічних засад 

ВЗН використано експериментальний матеріал, зібраний на 28 об’єктах 

благоустрою (додатки З, И, К) із загальною площею 174,215 га. Апробацію 

процесу ІЗН із залученням сучасних технологій, а також використання 

отриманих даних з метою розробки автоматизованої системи ВЗН проведено 

згідно з класифікацією ЗН у межах населених пунктів (Правила утримання ЗН, 

2006), які наведено у табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Загальні відомості про експериментальну базу дослідження 

 

Такий підхід є доречний з точки зору необхідності формування 

збалансованої за площею вибірки на підставі аналізу доступних для 

використання реєстрів ЗН (Звітність «Зелене господарство», 2017) та 

сформованого за результатами власних досліджень реєстру ЗН населеного 

пункту (додаток У), згідно з класифікацією ЗН у межах населених пунктів 

(Правила утримання ЗН, 2006). 

Водночас слід відмітити, що у процесі класифікації об’єктів дослідження, 

згідно вищезгаданих Правил, виникли деякі труднощі з визначенням 

приналежності окремих з них до перелічених категорій. Зокрема, ЗН на території 

ботанічного саду НУБіП (об’єкт № 18, згідно з додатком З) та Лановецького 

зооботсаду (№ 12) можна віднести до категорії насаджень загального 

користування, зважаючи на їх присутність у переліку об’єктів даної категорії, 

згідно з вищезгаданими Правилами. Проте їх можливо також класифікувати як 

категорію ЗН обмеженого користування через розташування на території 

навчальних закладів (для об’єкта № 18) та культурно-освітніх установ (об’єкт 

№ 12). 

Показник 

Види зелених насаджень 

загального 

користування 

обмеженого 

користування 

спеціального 

призначення 

Перелік об’єктів 

дослідження 

парки, сквери, 

гідропарки, 

лісопарки, 

лугопарки  

житлові райони, 

заклади охорони 

здоров’я, території 

закладів освіти та 

інші ЗН з 

обмеженим 

доступом 

ЗН санітарно-захисних 

зон, розсадників,  

кладовищ, посадки 

вздовж вулиць, 

пришляхові ЗН в 

межах населених 

пунктів 

Порядкові номери 

об’єктів  

1,2,3,5,9,10, 

13,17,20,23 

4,6,7,8,11,12,15, 

16,18,22, 24 
14,19,21,25,26,27,28 

Загальна площа, га 37,83 81,58 54,806 

Сумарна кількість 

деревних і кущових 

рослин за даними 

ІЗН, рослин 

6032 14873 6277 
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Тому прийнято рішення віднести їх до категорії ЗН обмеженого 

користування, зважаючи на їх відомчу приналежність, згідно з рекомендаціями 

(Дудин, 2016, с. 17), відсутність можливості відвідування на правах загального 

використання, а також призначення даних зелених насаджень в першу чергу не 

для рекреаційних, а для навчально-наукових та культурно-освітніх цілей. 

До іншої групи зелених насаджень, для яких виникли складнощі 

класифікації, віднесено ЗН розташовані на об’єктах природно-заповідного 

фонду. Так, ЗН об’єктів під №№ 4, 11, 16, 22 відносяться до об’єктів ПЗФ 

загальнодержавного та місцевого значення. І хоча, згідно з класифікацією, вони 

повинні бути включені до ЗН загального користування як парки, проте, 

виходячи із обмеження на рекреацію та господарську діяльність, згідно зі 

змінами до (ЗУ «Про Природно-Заповідний Фонд України», 1992), відповідно до 

Закону № 1826-VI від 21.01.2010 на таких територіях «забороняється будь-яка 

господарська діяльність, що не пов'язана з цільовим призначенням цієї 

функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних 

комплексів та об'єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації». Тому дані 

об’єкти віднесено до зелених насаджень обмеженого користування. 

Газонні покриття (об’єкт № 19) також можливо віднести до групи ЗН 

загального користування як насадження, які мають вільний доступ для 

відпочинку (хоча відпочинок на таких територіях втрачає сенс), або 

спеціального призначення як пришляхові насадження в межах населених 

пунктів. У даному випадку, керуючись основним призначенням даних ЗН для 

зменшення техногенного тиску на довкілля, віднесено їх до ЗН спеціального 

призначення. Те ж стосується об’єкта № 14, основним призначенням якого є 

виконання захисних функцій, тому ЗН даної території класифіковано за 

аналогічним принципом.  

Виходячи із вищевикладеного, пропонується внести зміни до вищезгаданої 

класифікації ЗН шляхом включення територій ПЗФ до зелених насаджень 

обмеженого користування. До того ж, для спрощення інтерпретацій даної 

класифікацій у межах населених пунктів (Правила утримання ЗН, 2006), 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1826-17
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пропонуємо використовувати принцип верховенства призначення або 

використання ЗН. Тобто, території з зеленими насадженнями, які відкриті для 

постійного доступу відвідувачів відносити до групи ЗН загального 

користування, а ті, які мають обмеження стосовно доступу та використання – до 

ЗН обмеженого користування. Зелені насадження, основним призначенням яких 

є виконання захисних, меліоративних та водоохоронних функцій – 

класифікувати як ЗН спеціального призначення. Такий підхід, за умови 

визначення основного призначення зелених насаджень, дасть змогу уникнути 

суб’єктивності трактувань даної класифікації та створить умови для спрощення 

її використання. 

Для оцінки існуючого стану кожного об’єкта дослідження проводились 

попередні пошукові роботи, які охоплювали такі питання: 

– характеристику місцерозташування об’єкта (роль об’єкта в системі 

урболандшафтів населеного пункту); 

– аналіз існуючих картографічних матеріалів; 

– дослідження літературних джерел; 

– фотообстеження території (додаток Л). 

На підставі виконаних робіт побудовано опорні плани територій        

(додаток Л). При цьому оцінка стану об’єктів №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

 14, 16, 22, 23, 24 була проведена в рамках досліджень кафедри лісового і садово-

паркового господарства відокремленого підрозділу НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут» за тематикою «Оцінка старовинних 

парків Західного Поділля та розробка рекомендацій з покращення їх стану» 

(державний реєстраційний номер 0115u003384). Автору належить 

удосконалення методики інвентаризації зелених насаджень, проведення 

польових робіт у складі проєктної групи, виконання та інтерпретація БПЛА-

зйомки території, опрацювання даних засобами ГІС, створення картографічних 

матеріалів, участь у тривимірній візуалізації об’єктів і розрахунок кошторисів. 

Зелені насадження на території об’єктів №№ 17, 18 та 20 досліджувались у 

розрізі виконання наукової теми кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 
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НУБіП України "Розробити науково-методичне забезпечення розвитку 

інвентаризації лісових ресурсів" (державний реєстраційний номер № 110/2-пр-

2018 ). Дисертанту належить проведення польових робіт по GPS-інвентаризації 

ЗН, створення електронної карти насаджень, опрацювання матеріалів у ГІС, 

статистична обробка матеріалів дослідження та візуалізація результатів 

досліджень. Дослідження об’єктів № 19 та № 25 проводилось в рамках 

досліджень наукової теми кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну 

НУБіП України «Розробка практичних засад фітодизайнологічної 

екотрансформації насаджень ландшафтів мегаполісів» (державний 

реєстраційний номер 00493706 № 0118U000308). Автору належить роботи по 

отриманню та підготовці матеріалів ДЗЗ з використанням квадрокоптера, а 

також інтерпретація результатів досліджень у геоінформаційних системах 

(проведення класифікації, визначення балансу території, нанесення 

розташування рослин на картографічні матеріали). Частина результатів 

дослідження аналізу стану зелених насаджень опублікована у річних звітах за 

вищезгаданими тематиками дослідження.  

Дисертантом у складі проєктної групи кафедри лісового і садово-

паркового господарства ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний 

інститут» прийнято активну участь у процесі розробки документів (додаток П). 

У ході підготовки вищезгаданих проєктів використано удосконалену 

дисертантом методику проведення ІЗН, пропоновані автором способи 

інтерпретації отриманих польових матеріалів за допомогою ГІС, систем 

автоматизованого проєктування та сучасних комп’ютерних програм. Для 

покращення якості підготовки кошторису за даними проєктами дисертантом 

використано можливості програмних комплексів для автоматизованих випусків 

кошторисної та ресурсної вартісної документації АВК 3-3331 з метою 

прискорення, актуалізації та стандартизації випуску даної документації. 

Для всіх об’єктів дослідження, за виключенням ЗН спеціального 

призначення (зважаючи на їх першочергове призначення для виконання 

захисних функцій, а не декоративних), за матеріалами інвентаризації ЗН 
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створено 3-вимірні моделі території з метою подальшого їх використання для 

розробки проєктів благоустрою та озеленення. Для зелених насаджень на 

об’єктах №№ 17, 18 і 20 створено інтерактивні електронні карти, які дають змогу 

відстежувати розміщення дерев і кущів та отримувати основну інформацію по 

них у польових умовах за допомогою електронних ґаджетів у режимі онлайн. 

Для об’єктів №№ 17 та 28 виконано моніторинг змін зелених насаджень з 

використанням різночасових матеріалів ДЗЗ та виявлено вилучені без 

відповідних дозволів рослини. Для всіх об’єктів загального та обмеженого 

користування визначено баланс території з використанням геоінформаційних 

методів геометричного аналізу території. Для газонних покриттів об’єкта № 19 

проведено автоматизоване визначення їх стану за допомогою ГІС-класифікації.  

Загальна інформація стосовно об’єктів благоустрою зведена у формі 

реєстру для дослідних територій (додаток И) відповідно до додатку 9 п.14.2.2 

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 2006. 

Аналізуючи загальний стан даних об’єктів можна відмітити наступне: 

1. Переважна більшість об’єктів, які досліджувались у процесі 

виконання даної роботи, перебувають у задовільному стані. З метою покращення 

стану даних об’єктів благоустрою розроблено ряд пропозицій у вигляді проєктів 

реконструкції, благоустрою, озеленення, розвитку та організації території, а 

також заходи щодо догляду, впорядкування і покращення стану ЗН. За умови 

реалізації цих проєктних пропозицій та рекомендацій створюються можливості 

для загального покращення їх стану. 

2. Незадовільний стан відзначено на об’єктах № 3 та № 10. Для об’єкта 

№ 3 (зелені насадження призамкової території Язловецького замку) дана 

ситуація склалась внаслідок складного рельєфу території та відсутності уваги з 

боку балансоутримувача. Вплив цих факторів призвів до значного погіршення 

санітарного стану деревних рослин, зниження естетичності ландшафту та 

погіршення пейзажу через заростання схилів із закриттям виду на замок. Об’єкт 

№ 10 (сквер у м. Бережани) потребував проведення повної реконструкції, 

зважаючи на незадовільний стан ЗН на даній території та невдалу планувальну 
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структуру. Для цієї ділянки дисертантом у складі проєктної групи кафедри 

лісового і садово-паркового господарства ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» розроблено проєкт реконструкції території, який 

реалізовано протягом 2016-2018 років спільними зусиллями Бережанської 

міської ради та ВП НУБіП «Бережанський агротехнічний інститут» (додаток М). 

3. Добрим станом характеризуються об’єкти, які перебувають на балансі 

навчальних закладів (об’єкти №№ 7, 21, 18), лісгоспу (№ 4), приватного 

підприємства (№ 15), а також мають сакральне значення (№ 5 і 26). Така 

ситуація пояснюється вищою мотивацією щодо формування естетичного стану 

території та більш відповідальним відношенням даних балансоутримувачів до 

процесу догляду за цими об’єктами благоустрою. Озеленення територій, які 

мають сакральне значення, покращується завдяки активній участі релігійних 

громадян у даному процесі. 

4. Аналізуючи загальний стан об’єктів, слід відмітити, що території, які 

знаходяться у відомчому підпорядкуванні невеликих балансоутримувачів (в т.ч. 

приватних організацій) є в кращому стані, а об’єкти, що перебувають на балансі 

місцевих органів влади або підпорядкованих їм комунальних підприємств – в 

гіршому. Це можна пояснити різноплановою діяльністю органів місцевого 

самоврядування, для яких благоустрій територій є лише окремим напрямом 

роботи серед чисельної кількості інших завдань. Відповідно фінансування 

заходів з озеленення та благоустрою відбувається за залишковим принципом. 

 

3.3. Оцінка стану зелених насаджень на території проведення 

досліджень 

 

В розрізі даної тематики дослідження важливе значення має процес оцінки 

стану ЗН. У результаті збору експериментального матеріалу накопичено 

чималий обсяг даних за результатами ІЗН, який, для зручності подальшої 

інтерпретації, систематизовано за видовим складом та якісним станом 

приналежної їм дендрофлори.  
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3.3.1. Видовий склад дендрофлори зелених насаджень. Видовий склад 

дендрофлори експериментального матеріалу досить різноманітний. Загальна 

інформація про склад насаджень наведена у додатку И, а деталізація за 

переважаючими видами представлена у формі табл. Н.1 та на рис. 3.3. 

Аналіз даної інформації свідчить, що переважаючими видами є клени 

(гостролистий – Acer platanoides L., польовий – Acer campestre L., ясенелистий – 

Acer negundo L., клен-явір – Acer pseudoplatanus L.), туя західна – Thuja 

occidentalis L., ясен звичайний – Fraxinus excelsior L., липа серцелиста – Tilia 

cordata Mill., гіркокаштан звичайний – Aesculus hippocastanum L., береза повисла 

– Betula pendula Roth., робінія псевдоакація – Robinia pseudoacacia L та граб 

звичайний – Carpinus betulus L. (рис. 3.4).  

Пооб’єктний аналіз дендрофлори засвідчив, що у видовому складі 

переважає туя західна (26,1 % об’єктів), далі – липа серцелиста і клени (по 17,4 

% відповідно), а також гіркокаштан звичайний (13 %). При цьому в середньому 

частка переважаючого виду у складі зелених насаджень складає близько 25 %, 

наступний за нею вид має дольову участь орієнтовно 12 %, третій – близько 9 % 

і четвертий менше 8 %. Загалом переважаючі 4 види включають близько 

половини кількості деревних і кущових рослин від загального складу.  

Винятком з даного правила є ЗН вздовж вулиць, на території скверів, 

сакральних місць, розсадника, біблійного саду та лісопаркові зони, де 

переважаючі види складають орієнтовно 90 % від загальної кількості рослин. Це 

свідчить про низьке видове різноманіття даних територій, що є типовим явищем 

для вуличних насаджень, проте для інших видів ЗН цей показник характеризує 

ненайкраще ведення зеленого господарства. У той же час ЗН ботанічного саду та 

дендропарку характеризуються вищим показником видового різноманіття, що 

обумовлене їх функціональним призначенням. 

Переважаючі види складають основу композицій ЗН, проте, внаслідок 

природного процесу старіння дерев, впливу ентомологічних та фітопатологічних 

чинників, механічних пошкоджень, занедбання доглядів та впорядкування ЗН, 

значно втратили декоративність і потребують оновлення. 
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Рис. 3.3. Аналіз видової структури експериментального матеріалу 

 

Рис. 3.4. Переважаючі види у складі дендрофлори ЗН 
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У паркових та лісопаркових насадженнях досить частим явищем також є 

поява самосійного підросту таких видів як сливи розлогої (Prunus divaricata  

Ledeb.), глоду колючого (Crataegus oxyacantha L.), граба звичайного (Carpinus 

betulus L.), бузини чорної (Sambucus nigra L.) та інших деревних та чагарникових 

видів. Внаслідок їх чисельної переваги дані види лідирують також у переліку 

дерев, що призначені до вилучення зі складу насаджень.  

Деревні та кущові рослини, які ростуть у рядових посадках, враховано до 

складу ЗН у інвентаризаційних відомостях. Живоплоти у процесі інвентаризації 

зелених насаджень обліковано окремо. Вони були виявлені на об’єктах № 5, 7, 

 8, 12, 16, 17, 18, 20, 22 та 24. Видовий склад даних живоплотів представлений 

грабом звичайним (Carpinus betulus L.), бирючиною (Ligustrum vulgare L.), 

самшитом вічнозеленим (Buxus sempervirens L.), туєю західною  (Thuja 

occidentalis L.) сливою розлогою (Prunus divaricata Ledeb.), метасеквоєю 

китайською (Metasequoia glyptostroboides L.) та різних видів спірей (Spiraea). 

Квітники і газони обліковувались за площею. При цьому стан даних 

об’єктів переважно незадовільний. Асортимент існуючої квіткової рослинності 

представлений широко розповсюдженими видами: анемона дібровна (Anemone 

nemorosa L.), дзвоники середні (Campanula medium L.), лілія біла (Lilium 

candidum L.), медунка лікарська (Pulmonaria officinalis Dumort.), м’ята  

довголиста (Mentha longifolia (L.) Huds.), петунія гібридна (Petunia hybrida Juss.), 

фіалка триколірна (Viola tricolor L.), гвоздика садова (Dianthus caryophyllus L.), 

флокс шиловидний (Phlox subulata L.), стокротки багаторічні (Bellis perennis L.), 

різні сорти таких рослин як троянди (Rosa), очитки (Sedum), молодила 

(Sempervivum), тюльпани (Tulipa) нарциси (Narcissus) та ін. Газонний покрив 

представлений такими рослинами, як: костриця червона (Festuca rubra L.), овеча 

(Festuca ovina L.), очеретяна (Festuca arundinacea L.) та лугова (Festuca pratensis 

Huds.), конюшина біла (Trifolium repens L.), мітлиця біла (Agrostis tenuis L.) і 

собача (Agrostis canina L.), тонконіг лучний (Роа pratensis L.), райграс 

пасовищний (Lolium регеnne L), польовиця повзуча (Agrostis stolonifera L.), 

тимофіївка лучна (Phléum praténse L.) та ін. У переважній більшості газони 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Juss.
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також втратили свій першопочатковий стан через відсутність регулярного 

підстригання, аерації, підживлення, ремонту та інших видів догляду.  

 

3.3.2. Якісний склад ЗН. Використання методики В. А. Алексєєва, яка 

базується на характерних ознаках крони та листя деревних і кущових рослин, 

дає змогу оцінити не тільки різний стан особин, що конкурують за життєвий 

простір та фактори середовища, але й ознаки ослаблення дерев, які зазнали 

пошкоджень внаслідок дії техногенного чи природного впливів. Якісний стан 

відведених у рубку дерев зелених насаджень на території об’єктів дослідження 

наведено в таблиці Н.2 та проаналізовано на рис. 3.5 і 3.6. 

Проведені дослідження свідчать, що в найгіршому якісному стані 

перебувають проаналізовані газонні покриття та ЗН, які розташовані на території 

міських парків та скверів. За даною категорією частка рослин, що мають 

незадовільний стан, склала більше 30 %. При цьому об’єкти № 19, 1 і 10 на 

момент дослідження перебували в критичному стані. І, якщо стан ЗН на об’єкті 

№ 19 можна досить швидко виправити, зважаючи на те, що газони легко 

піддаються реконструкції, то інші об’єкти потребують вжиття негайних заходів з 

їх покращення. 

ЗН, що зростають на території об’єкта №10, потребували повного знесення 

внаслідок незадовільного їх стану та втрати декоративності. Зважаючи на це 

станом на сьогодні на об’єктах № 1 і 10, згідно з розробленими за участю 

дисертанта рекомендацій, проведено видалення небезпечних дерев у 

встановленому законом порядку та реалізовано заходи з покращення озеленення 

та благоустрою даних територій. У найкращому якісному стані перебувають ЗН 

на території розсадника, навчальних закладів, приватних підприємств, 

призамкових площ, кладовища та вуличні насадження. При цьому для об’єктів 

№№ 7, 15, 21, 28 деревно-кущова рослинність практично не потребує заходів з їх 

вилучення та характеризується мінімальною кількістю потрібних доглядів на 

момент проведення досліджень. 
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Рис. 3.5. Якісний стан зелених насаджень на території дослідження 

 

Рис. 3.6. Аналіз дендрофлори ЗН, що підлягає вилученню 
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 Це пояснюється наявністю регулярних доглядів за ними, які проводяться 

балансоутримувачами. При цьому ЗН на територіях, що знаходяться на балансі 

комунальних підприємств, перебувають у значно гіршому якісному стані.  

Дослідження густоти дендрофлори ЗН засвідчило найвищу чисельність 

деревних і кущових рослин на території розсадника (8953 росл.·га-1) та 

біблійного саду (1113 росл.·га-1), що пояснюється низькими віковими 

показниками та переважанням кущової рослинності. Найменша густота ЗН 

характерна для об’єкта № 10 (10 росл.·га-1), № 28 та № 27 (39 та 49 росл.·га-1 

відповідно). Дані показники обумовлені великою часткою твердих покриттів у 

складі балансу території. Середнє узагальнене значення густоти для деревної і 

кущової рослинності на території збору експериментального матеріалу складає 

523 росл.·га-1. 

Аналізуючи усереднені показники облікованих згідно даного дослідження 

ЗН, можна відзначити, що 30,8 % з них перебувають у доброму стані, 50,2 % - у 

задовільному і 20,5 % - у незадовільному. При цьому середня частка деревних і 

кущових рослин, які потребують вилучення, склала 21,2 %. Перевищення даного 

показника частки ЗН, які перебувають у незадовільному стані, пояснюється 

необхідністю знесення ряду рослин, які через окремі параметри не можуть 

залишатись на місці, хоча за своїм якісним станом не потребують вилучення. До 

таких рослин можна віднести ті, які нависли над будівлями, дорожньо-

стежковою мережею, лініями електропередач або затіняють інші ЗН, групові 

насадження, які потребують розрідження, та ті, які за ландшафтно-

архітектурними міркуваннями потребують заміни на більш цінні та декоративні.  

Аналіз ЗН за їх категоріями (рис. 3.7), згідно з класифікацією (Правила 

утримання ЗН, 2006), свідчить, що, в цілому, характер розподілу якісного стану 

для всіх категорій подібний. Водночас дещо кращими показниками 

характеризуються насадження спеціального призначення (на 6 % менше ЗН, що 

перебувають у незадовільному якісному стані). Це, згідно з нашими 

переконаннями, є наслідком проведення регулярних заходів з догляду за ЗН, 

зважаючи на необхідність виконання ними своїх екологічних функцій. 
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Насадження на територіях, основним призначенням яких є рекреація, 

характеризуються більшою кількістю деревних і кущових рослин, які мають 

незадовільний якісний стан, що є не лише негативним явищем з точки зору 

естетичності територій, але й може нести загрозу для відвідувачів. 

   

ЗН загального користування ЗН обмеженого користування ЗН спеціального призначення 

Рис. 3.7. Якісний стан зелених насаджень за категоріями 

 

Загалом, обстеження ЗН на паркових та лісопаркових територіях показало, 

що фітосанітарний стан значної частини рослин є незадовільним, деревостан 

часто перегущений, відмічено наявність морозобою, бyреломів і вітровалів, 

велику кількість фаутних і пошкоджених дерев, а також присутність дерев, 

нахилених над будівлями та дорожньо-стежковою мережею, що створює загрозу 

для споруд та відвідувачів. ЗН у переважній більшості випадків потребують 

радикальних заходів з покращення їх стану, зріджування і перетворення лісових 

типів ландшафту на лісопаркові та паркові.  

Для комплексної оцінки деревних зелених насаджень оцінювали також 

зміни зовнішнього вигляду дерев. При цьому відхилення від нормальної форми 

стовбура вважались фаутом. Фаутність спричинена такими видами змін: 

викривлення стовбура, дво- та більше верхівковість, дупла, обдир кори, 

суховершинність, стовбурова гниль і наявність плодових тіл патогенних грибів, 

а також капи. Наявність фаута свідчить про зниження стійкості, довговічності 

або наявності захворювань рослин, що негативно впливає на їх стан. З іншого 

боку, окремі види фаутності стовбурів надає фітоландшафтам певної 
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декоративності через незвичну будову стовбура чи структури галуження, що 

привертає увагу відвідувачів та урізноманітнює ландшафт. 

 

3.4. Регулятивні заходи з покращення стану зелених насаджень 

 

Приблизно з середини 90-х років минулого століття догляд за зеленими 

насадженнями невеликих міст України майже не проводився, що пов’язано з 

відсутністю коштів на проведення подібних заходів. При цьому відбулась 

трансформація паркових ландшафтів у лісові, внаслідок загущеної посадки під 

час створення парків, малої кількості доглядів з наступним розвитком самосіву 

аборигенних деревних та кущових рослин: клена, липи, ясеня, аличі, верби, 

бузини, глоду та інших.  

Тому на багатьох об’єктах дослідження, ЗН потребують проведення 

термінових заходів щодо очистки їх від захаращеності відмерлими рослинними 

залишками та видаленню дикорослого самосіву деревних та кущових рослин. На 

окремих ділянках, де насадження загущені, а самосів вже досяг значного віку та 

розмірів, є потреба у проведенні реконструктивних рубок з метою відтворення 

ландшафтних композицій. Практично всі території, на яких проводилось 

дослідження, потребують також доповнення насаджень декоративними видами і 

формами дерев та кущів.  

Догляд за зеленими насадженнями, який включає усунення сухостійних, 

пошкоджених та інших дерев, що підлягають вилученню, обрізку крон, 

лікування пошкоджень тощо, здійснюється згідно нормативних актів (Порядок 

видалення дерев, 2006; Правила утримання ЗН, 2006). 

До найбільш розповсюджених та небезпечних фітопатогенів ЗН, що 

виявлені в процесі обстежень, можна віднести наступні: трутовики: справжній  

(Fomes fomentarіus (L.: Fr.) Gіll.), запашний (Trametes suavеjleus Fr.) та 

несправжній  (Phellіnus іgnіarіus (L.: Fr.) Quel.) і губки: дубова (Daedalea 

quercіna (L.) Fr.), двоколірна (Phellіnus dіchrous Fr.) та березова (Pіptoporus 
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betulіnus (Bull, ex Fr.) Karst.). Зараження вищезгаданими патогенами 

відбувається зазвичай внаслідок механічних або біологічних пошкоджень кори.  

У результаті обстежень ЗН також встановлено окремі види комах і кліщів, 

які пошкоджують певні види деревних рослин. Так, Eriophyes tiliae (Nal) 

пошкоджує липи (Tilia cordata, T. Platyphyllos) з утворенням конусоподібних гал 

на верхньому боці листків; Pemphigus bursarius L. пошкоджує тополі (Populus 

deltoides, P. nigra, P. Italica), утворюючи шароподібні гали на листках і 

нездерев’янілих пагонах; Pemphigus protospirae Licht. на різних рослинах 

утворює гали вздовж центральної жилки листка; Periphyllus aceris L. утворює 

мідяну росу на листках Acer platanoides L.; каштанова мінуюча міль (Cameraria 

ohridella Deschka) пошкоджує гіркокаштан звичайний (Aesculus hippocastanum 

L.); Chaitophorus populeti Pans. спричиняє деформацію молодих пагонів; Aphis 

craccivoca Cooh. був виявлений на бобових (Robinia pseudoacacia L. та Amorpha 

fruticosa L.), що проявлявся у вигляді скручування листків, а олігофаг Aphis pomi 

Dec. на яблуні (Malus sylvestris Mill.). Аналіз пошкоджень кущів виявив, що 

бузина чорна (Sambucus nigra L.) пошкоджувалась олігофагом Aphis sambuci L., 

бруслина (Euonymus europaea L.) та калина (Viburnum opulus L.) поліфагом Aphis 

fabae Scop. Серед рослин-паразитів найбільшого розповсюдження в парках 

набула омела (Viscum album L.). 

Виходячи із вищесказаного, всі ЗН потребують проведення періодичних 

фітопатологічних обстежень, а також комплексу санітарно-оздоровчих заходів у 

вигляді вибіркових санітарних рубань з обов'язковим вилученням та вивезенням 

сухостою, бурелому, морозобою та інших всихаючих і ослаблених дерев, 

недопущення захаращеності ЗН та окорювання пнів, заражених гнилями, 

рослин. Обрізка рослин повинна включати не тільки декоративне формування 

крон та вилучення сухих гілок, але й обрізку частини живих, які створюють 

перешкоди для руху, та у перспективі можуть всохнути внаслідок перебування у 

постійному затіненні. Не менш важливе значення, особливо для ЗН загального 

користування, мають заходи щодо регулювання рекреаційного навантаження та 

попередження пошкодження дерев факторами антропогенного впливу. 
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Особливу цінність будь-якого об’єкта благоустрою становлять вікові 

дерева. Такі рослини були виявлені практично у кожному парку і вони були 

представлені переважно аборигенними видами, такими як дуб звичайний 

(Quercus robur L.), клени гостролистий (Acer platanoides L.), явір (Acer 

pseudoplatanus L.), липа серцелиста (Tilia cordata Mill.) та ясен звичайний 

(Fraxinus excelsior L.). Для підтримання їх у життєвому стані необхідно 

проводити регулярні заходи, які включають видалення сухих гілок, боротьбу зі 

шкідниками та збудниками хвороб, пломбування дупел і механічних 

пошкоджень та інше. Більш детально проєктовані регулятивні заходи щодо 

покращення стану зелених насаджень наведено у розроблених проєктах 

утримання, реконструкції та благоустрою відповідних об’єктів (додаток П).  

Висновки до розділу 3. 

Розгляд особливостей природно-кліматичних умов території України та 

аналіз експериментального матеріалу у контексті їх впливу на процес 

впорядкування зелених насаджень дав змогу сформулювати наступні висновки: 

1. Природно-кліматичні умови розташування ЗН не спричиняють 

прямого впливу на процес ІЗН, проте їх особливості слід враховувати у процесі 

розробки проєктних пропозиції, реконструктивних заходів та обґрунтування 

рішень щодо покращення їх стану та ведення системи ВЗН.  

2. Отримання орографічної інформації території є важливим етапом у 

процесі впорядкування зелених насаджень, який впливає на якість виконання 

картографічних робіт. Для уникнення спотворень віддалей та площ через вплив 

нерівностей земної поверхні слід проводити уточнення лінійних та площинних 

вимірів натурними обмірами або використанням ЦМР у ГІС, яка спрощує 

визначення реальних розмірів та площ об’єктів. 

3. Стан ЗН на території об’єктів дослідження за результатами 

проведеного аналізу можна оцінити як задовільний. При цьому відзначено 

кращий стан об’єктів, які знаходяться у відомчому підпорядкуванні невеликих 

балансоутримувачів (у т.ч. приватних організацій), порівняно з тими, що 
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перебувають на балансі місцевих органів влади або підпорядкованих їм 

комунальних підприємств. Всі досліджені урболандшафти потребують 

проведення регулярних заходів щодо їх впорядкування. 

4. Для спрощення інтерпретації класифікацій ЗН у межах населених 

пунктів пропонується використовувати принцип верховенства призначення або 

використання ЗН із внесенням відповідних змін до цієї класифікації, а також 

включення об’єктів ПЗФ до зелених насаджень обмеженого користування. 

Такий підхід, за умови визначення основного призначення зелених насаджень, 

дасть змогу уникнути суб’єктивності трактувань даної класифікації та створить 

умови для спрощення її використання.  

5. Опрацювання експериментального матеріалу дало змогу провести 

апробацію процесу ІЗН із залученням сучасних технологій, а також 

використання отриманих даних з метою розробки автоматизованої системи 

впорядкування зелених насаджень. При цьому використано удосконалену 

дисертантом методику проведення ІЗН, пропоновані автором способи 

інтерпретації отриманих польових матеріалів за допомогою ГІС, систем 

автоматизованого проєктування та сучасних комп’ютерних програм. Такі засоби 

обробки створюють умови для автоматизованої оцінки видового та якісного 

складу ЗН, створення звітів, діаграм та картограм, алгоритмічного пошуку 

помилок та описок в масиві даних.  

За матеріалами досліджень, виконаних у даному розділі опубліковано 10 

наукових і науково-методичних праць (Бідолах, Гринюк, Кузьович, et al., 2011; 

Бідолах et al., 2012; Кузьович et al., 2016, Бідолах & Кузьович, 2016a, 2016b, 

2018; Бідолах, Гринюк, et al., 2017; Бідолах & Білоус, 2018; 2020; Bidolakh et al., 

2018). 
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РОЗДІЛ 4 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ЇХ 

ВПОРЯДКУВАННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ 

 

4.1. Обгрунтування технології інвентаризації зелених насаджень 

 

ІЗН традиційним способом проводиться у відповідності до чинної 

Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень (Інструкція з 

інвентаризації, 2001). Дана інструкція була розроблена Державним комітетом 

будівництва, архітектури та житлової політики і затверджена наказом N 226 від 

24.12.2001 р. До згаданого нормативного документу, згідно з наказом № 8 від 

16.01.2007 р. Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України та № 134 від 12.05.2014 р. Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, були 

внесені незначні корективи (Зміни до Інструкції з ІЗН, 2007; Зміни до деяких 

наказів, 2014), які переважно стосувались змін окремих назв та порядку 

оформлення результатів ІЗН. Водночас сама методика проведення інвентаризації 

зелених насаджень змін практично не зазнала.  

До основних напрямів діяльності перерахованих вище органів виконавчої 

влади та державних служб згідно з (Положення про Міністерство розвитку 

громад та територій України, 2014), які займались затвердженням вищезгаданої 

Інструкції, є реалізація «…політики у сфері благоустрою населених пунктів, 

державної політики у сфері житлово-комунального господарства будівництва, 

містобудування, просторового планування територій та архітектури, а також 

забезпечення формування державної політики у сфері архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, у сфері контролю житлово-комунального 

господарства». Серед цих сфер основної діяльності Мінрегіону зеленому 

будівництву та ландшафтній архітектурі приділяється вкрай мало уваги, 

зважаючи на основний напрям діяльності, пов'язаний із будівництвом та 

житлово-комунальним господарством.  
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До основних завдань Міністерства розвитку громад та територій України 

входить комплекс робіт з благоустрою населених пунктів разом із 

повноваженням затвердження методики визначення відновної вартості об’єкта 

благоустрою; правил утримання зелених насаджень міст та інших населених 

пунктів; типових правил благоустрою території населеного пункту та інструкції 

з проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна. Проте серед 

цього переліку відсутня інструкція з ІЗН. Тому стає незрозумілим правовий стан 

даного нормативного документу: включення ЗН до об’єктів нерухомого майна 

чи виключення даної Інструкції зі сфери завдань Мінрегіону. 

Аналіз методичної частини процесу ІЗН, викладеної у нормативному 

документі (Інструкція з інвентаризації, 2001), також свідчить про використання 

підходів подібних до інвентаризації об’єктів нерухомого майна. Проте такий 

підхід є невиправданий з точки зору об’єкта, на який спрямований даний процес. 

Адже ЗН є живими організмами, які перебувають у складних процесах 

взаємовпливу та взаємодії між собою та екосистемою, де вони зростають. Тому 

при ІЗН потрібні інші підходи, які враховують дану специфіку та здатні 

адекватно оцінювати стан рослинності в контексті їх участі у формуванні 

урбофітоценозів. 

До того ж, з часу розробки методики ІЗН для населених пунктів України 

вже минуло майже два десятки років. За цей час змін зазнали як інструментальне 

забезпечення та методи отримання даних, так і способи обробки, зберігання та 

представлення отриманої інформації. Тому існуюча методика інвентаризації 

зелених насаджень потребує вдосконалення та приведення до вимог сьогодення, 

на що звертають увагу також деякі дослідники (Хомюк et al., 2012; И. Ф. Букша 

et al., 2006; Бідолах & Білоус, 2018). За таких обставин стає очевидною 

необхідність залучення можливостей таких методів досліджень, як використання 

методів ДЗЗ, застосування сучасного інструментарію для таксації ЗН, польових 

ГІС, новітніх геодезичних приладів, пристроїв для глобального позиціювання та 

інших передових технічних рішень.  
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Відповідно до нормативних документів (Правила утримання ЗН, 2006; 

Наказ «Про затвердження рекомендацій щодо обліку ЗН», 2006) інвентаризацію 

об'єктів благоустрою потрібно проводити кожних 5 років з метою здійснення 

МЗН. Проте методи проведення самого обліку рослин є досить трудомісткими та 

складними для практичної реалізації, особливо в умовах загущених насаджень 

та на великих площах. До того ж існуючі форми інвентаризаційних відомостей 

також потребують актуалізації через їх недосконалість, складність заповнення та 

потребу адаптації до нових вимог цифрової трансформації. 

Виходячи із вищенаведеного, розроблено підходи щодо вдосконалення 

технології ІЗН та здійснено перевірку і адаптацію можливостей застосування 

сучасних технологій для даного процесу на прикладі об’єктів благоустрою в 

населених пунктах України. Ці методичні пропозиції, з метою запровадження 

системного підходу в методологію дослідження, структуровано за етапами 

проведення робіт для детальнішого їх аналізу. В той же час їх розгляд 

проводиться у контексті інтеграції в єдину систему ВЗН з метою синтезу даних 

методів. Розглянемо процес ІЗН відповідно до етапів його проведення. 

4.2. Використання сучасних методів для удосконалення існуючої 

технології інвентаризації зелених насаджень 

Технологічний процес інвентаризації зелених насаджень систематизовано 

за трьома послідовними та взаємопов’язаними етапами: 

1. Підготовчі роботи, які включають попереднє обстеження території. 

2. Польовий етап процесу проведення ІЗН. 

3. Камеральне опрацювання результатів, отриманих на попередніх етапах. 

Проведемо поетапний критичний аналіз існуючих рекомендації щодо 

проведення ІЗН разом із розглядом пропозицій та обґрунтувань щодо 

доцільності вдосконалення даного процесу 

 

4.2.1. Підготовчі роботи. Попереднє обстеження території. Типова 

методика виконання підготовчих робіт повинна включати (Інструкція з 
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інвентаризації, 2001; Каганяк et al., 2014) підготовку геодезичної основи 

існуючої ситуації на об’єкті дослідження до початку проведення робіт з переліку 

таких картографічних документів як наявні плани та карти, матеріали 

геодезичного знімання, попередньо-розроблені проєкти, креслення та інша 

вхідна картографічна інформація. У подальшому дані матеріали повинні 

підлягати копіюванню з метою підготовки геодезичної основи для виконання 

інвентаризації. Вона повинна проходити процес узгодження з існуючим станом 

на місцевості разом з уточненням меж та внутрішньої ситуації. На цю 

відкориговану основу в подальшому наносять потрібні відмітки, позначення 

облікових ділянок, вказують інформацію про розміщення зелених насаджень та, 

при необхідності, вносяться відповідні корективи стосовно зміни розташування 

окремих елементів та об’єктів. 

Проте, на практиці, в більшості випадків існуючі картографічні матеріали 

для територій об’єктів зеленого господарства не відповідають вимогам щодо 

точності, актуальності та достовірності внаслідок того, що у розпорядженні 

власників та балансоутримувачів є переважно архівні проєктні або інші застарілі 

матеріали геодезичної зйомки на територію даних об’єктів. В окремих випадках 

взагалі відсутня геодезична основа в масштабі, який відповідає вимогам 

проведення подібних робіт. Водночас існуюча ситуація для проєктної 

документації в більшості випадків має відхилення від дійсності через спрощення 

проєктних рекомендацій планувальної структури і конфігурації споруд у процесі 

їх реалізації, окремі вдосконалення та зміни у ході будівництва. Планувальна 

структура більшості об’єктів садово-паркового будівництва у процесі 

експлуатації також зазнала змін та перетворень, які не відображені в 

геодезичних матеріалах (забудова території новими спорудами та будівлями, 

зміна планування дорожньо-стежкової мережі, видалення існуючих та створення 

нових зелених насаджень, зміна меж, самозахоплення територій суміжними 

землекористувачами, вилучення ділянок у процесі землевпорядних заходів 

тощо). Водночас роботи із встановлення меж ЗН є високовартісними та можуть 

не поступатись вартості інвентаризації самих насаджень. 
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Інструкція не визначає норми щодо масштабу вхідних геодезичних 

матеріалів, проте вказує (п. 1.6) вимоги щодо деталізації вихідної картографічної 

інформації. Зокрема, для об’єктів площею до 5,0 га інвентаризаційний план 

повинен виконуватись у масштабі 1:500; від 5,0 до 25,0 га – 1:1000 чи 1:2000; 

понад 25,0 га - 1:2000 чи 1:5000. Виключенням є насадження вздовж вулиць, 

план інвентаризації яких завжди виконується у масштабі 1:500. Зважаючи на ці 

вимоги, можна зробити висновки, що для створення планів ІЗН відповідно до 

даних вимог, вхідна геодезична основа повинна мати відповідні масштаби (не 

дрібніший відносно вимог). Водночас крупніший масштаб геодезичної основи 

для виконання інвентаризації дає кращу деталізацію території і створює умови 

для полегшення процесу визначення місця розташування ЗН, нанесення їх на 

планову основу та побудови вихідної картографічної інформації. 

 Тому досить поширеною сучасною тенденцією та практикою уточнення 

картографічних матеріалів, у тому числі і в самій геодезії та картографії, є 

використання дистанційних методів зйомки території. Для цього 

використовують актуальні матеріали ДЗЗ, переважно космічної зйомки у 

видимому діапазоні з високим просторовим розрізненням, зважаючи на 

крупномасштабні плани, які використовують в ландшафтному проєктуванні. За 

наявності фінансових можливостей власники та балансоутримувачі замовляють 

проведення нової аерофотозйомки. 

Зважаючи на те, що об’єкти зеленого будівництва, на відміну від 

лісогосподарських підприємств, переважно не відрізняються великим площами, 

є доцільним та економічно обґрунтованим використання зйомки з безпілотних 

літальних апаратів. Такий підхід дає змогу виконувати планування часу, 

маршруту та висоти польоту, що дає змогу отримувати різночасові матеріали 

(наприклад з інформацією про стан зелених насаджень до вегетації та у різні 

фенологічні періоди) з вибором потрібного просторового розрізнення матеріалів 

ДЗЗ для деталізації території, що досліджується.  

Сучасні можливості відкривають також нові способи підготовки 

картографічної основи для інвентаризаційних робіт завдяки опрацюванню 
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матеріалів у геоінформаційних системах. Так, на заміну процесу фізичного 

копіювання існуючих картографічних матеріалів, ГІС надають можливості 

стосовно поєднання різних шарів інформації (даних ДЗЗ, карт та планів, 

відомостей про топографію, рельєф, ґрунти, гідрологію, шари рослинності, 

дорожньо-стежкової мережі, підземних та надземних комунікацій, інженерних 

споруд та ін.) у різних інтерпретаціях та виведення потрібних матеріалів 

відповідно до вимог оператора. До того ж підготовка даної геоінформаційної 

моделі даних у подальшому спрощує нанесення одержаної інформації стосовно 

інвентаризації зелених насаджень та полегшує процес їх впорядкування та 

можливі подальші проєктні роботи. 

Крім створення картографічної основи у процесі підготовчих робіт 

проводиться вивчення існуючої інформації стосовно особливостей 

місцерозташування об’єкта проведення робіт, його природних, економічних, 

соціальних умов розташування, результатів проведень попередніх 

інвентаризацій та упорядкувань, а також вивчається існуюча документація на 

даний об’єкт зеленого будівництва. Сучасні інформаційні системи дають змогу 

значно спростити даний процес шляхом формування цифрових баз даних 

існуючої інформації з використанням інтернет-ресурсів та хмарних технологій. 

Виходячи із вищезгаданих недосконалостей існуючої технології та 

перспективи можливості залучення сучасних методів досліджень і обробки 

інформації, пропонуються наступні методичні та технологічні рішення щодо 

вдосконалення процесу підготовчих робіт до початку виконання інвентаризації 

зелених насаджень в населених пунктах України: 

1. Підготовчі роботи. 

Відповідно до п.п. 1.7 та 1.8 існуючої інструкції (Інструкція з 

інвентаризації, 2001) на плани об'єктів зеленого господарства повинні 

наноситись усі існуючі елементи: будівлі, споруди, водоймища, опори 

електричних, телефонних та радіомереж, оглядові колодязі інженерних мереж, 

стаціонарні водополивальні мережі, лавки, канави, дерева, чагарники, 

живоплоти та квітники. Після чого інвентаризація зелених насаджень повинна 
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проводитись в натурі з використанням наявної картографічної основи разом з 

внесенням відповідних коректив до місць розташування інших об’єктів зеленого 

господарства.  

Проте практика свідчить, що процес нанесення існуючої ситуації на плани 

об’єктів є досить трудомістким і не вирізняється високою точністю через 

суб’єктивізм та відсутність відповідних технічних можливостей у виконавців. 

До того ж у більшості балансоутримувачів відсутні актуальні картографічні 

матеріали відповідної якості та точності, а проведення нової геодезичної зйомки 

зазвичай є економічно недоцільним. Виходячи з цього, в більшості випадків 

виконавці інвентаризації ЗН залишаються без якісної основи для проведення 

польових робіт. Внаслідок цього ускладнюється процес проведення робіт та 

погіршується якість і достовірність підготовлених за результатами досліджень 

планів інвентаризації. 

Пропоноване рішення: 

З метою одержання якісної та актуальної основи для виконання 

інвентаризації зелених насаджень проводити БПЛА-зйомку з інтерпретацією 

матеріалів аерофотозйомки в геоінформаційних системах і підготовкою 

опорного плану на основі одержаного безпосередньо перед виконанням 

польових досліджень ортофотоплану. Такий підхід дає змогу отримати 

актуальний, геометрично прив’язаний до глобальної системи координат 

картографічний матеріал, на якому з високою точністю (4 см·на піксель при 

висоті зйомки 100 м) відображається існуюча ситуація на місці проведення 

робіт. За цих обставин ортофотоплан відображає не тільки крупні об’єкти та 

орієнтири, але й дрібні деталі, такі як бордюри, каміння, контури різних 

елементів ландшафту, точні місця розташування та конфігурацію більшості 

компонентів зелених насаджень. Виключенням у даному випадку може 

виступати частина об’єктів, яка може бути прихована під кронами дерев та 

чагарників, особливо в середині вегетаційного періоду. 

У якості картографічної основи можна використовувати також і інші 

матеріали ДЗЗ, такі як результати аерофото- чи космічної зйомки. Проте такі 
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матеріали з високим просторовим розрізненням станом на сьогодні є досить 

високовартісними та можуть відзначатись складністю підбору результатів, які 

відповідають вимогам щодо термінів для виконавців робіт. Обґрунтування та 

методику виконання аерофотозйомки з використанням БПЛА та процес 

інтерпретації результатів дистанційного зондування наведено у розділі 2 даної 

роботи.  

2. Розбивка об’єкта на ділянки. 

Пунктом 2.4 інструкції (Інструкція з інвентаризації, 2001) передбачено, що 

для зручності ведення обліку та нанесення інформації на план – територію 

об'єкта, що інвентаризується, умовно ділять на ділянки, обмежені доріжками, 

алеями чи іншими постійними елементами внутрішньої ситуації. Для кожної з 

них рекомендується вводити шифрування шляхом присвоєння порядкового 

номера із відміткою даного шифру у вигляді позначки з цифрою в кружку на 

території кожної ділянки. Цей номер також використовується для шифрування 

груп дерев, кущів, квітників та іншого шляхом додавання літери до нього 

(наприклад 1-А, 1-Б тощо).  

Таке формулювання не дає чіткості стосовно порядку нумерації окремих 

дерев та кущів. Є кілька способів трактування даних вимог шляхом 

використання наскрізної нумерації для всієї території або окремо по кожній 

ділянці. Зважаючи на форму відомості обліку дерев та кущів, яка наведена у 

додатку 2 Інструкції, є підстави використовувати зручний виконавцю спосіб. 

Проте це створює труднощі подальшої інтерпретації даних, що містяться в 

інвентаризаційних відомостях і не відповідає вимогам системного підходу.  

До того ж, такий спосіб позначень є обов’язковим при ручному нанесенні 

місць розташування рослин на план, зважаючи на прив’язку до картографічних 

матеріалів, саме таким способом шифрування. Водночас воно загромаджує 

картографічний матеріал, сповільнює виконання робіт та ускладнює ведення 

інвентаризаційних відомостей, які повинні бути окремими для кожного виду 

зелених насаджень: деревних, чагарникових рослин, рядових посадок та 

живоплотів, квітників та газонів. 
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Пропоноване рішення: 

Для підвищення якості та інформативності робіт рекомендується  

використовувати GPS-приймачі для визначення координат місць розташування 

окремих об’єктів та місць повороту їх контурів, а також для закріплення 

характерних точок місцевості. Для таких цілей рекомендується використовувати 

пішохідні фазові або кодові приймачі GPS-сигналу, які забезпечені чіпсетом не 

гірше за SIRF StarIII. Для підвищення точності інформації доцільно 

використовувати приймачі, які дають змогу працювати в режимі RTK. 

Такий підхід дає змогу уникнути складного шифрування шляхом використання 

послідовної нумерації та суттєво зменшує кількість точок, які потрібно наносити 

на план (наносяться тільки характерні точки). Крім того, зникає потреба в 

нанесенні місць розташування рослин на план внаслідок наступного 

автоматизованого відображення координат кожної точки з номером у ГІС. Це, у 

свою чергу, дає змогу значно скоротити час виконання польових робіт та 

спростити і відповідно здешевити їх. Водночас поділ території об’єкта 

дослідження на ділянки набуває рекомендаційного характеру для полегшення 

процесу переміщень у ході виконання робіт і може виконуватись безпосередньо 

в польових умовах. 

3. Підготовчі роботи для виконання аерофотозйомки території. 

За умови залучення БПЛА-зйомки до проведення інвентаризації зелених 

насаджень до підготовчих робіт додається процес планування аерофотозйомки. На 

цьому етапі виконується вивчення існуючих картографічних матеріалів для 

кращого розуміння просторових особливостей території, орографії місцевості, 

ознайомлення з межами об’єкта садово-паркового господарства та покращення 

планування маршруту польоту. На цьому етапі також важливо вивчити 

особливості зони дослідження і врахувати правила польоту, наведені у 

відповідних нормах (Звід авіаційних правил, 2018; Новий порядок використання 

БПЛА, 2018; EASA Proposal, 2017; Safe Drone Operations, 2018; UAV Geo-

Limitations, 2016) та параграфі 2.2.2 цієї роботи. 
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Під час підготовчого етапу також формуються вимоги до матеріалів, які 

планується отримати під час аерофотозйомки – тип, масштаб, просторове 

розрізнення картографічного матеріалу, межі зйомки, перекриття знімків, 

особливості наземної опорної мережі для можливості наступного геометричного 

коригування матеріалів знімання. Виходячи із даних вимог, формується польотне 

завдання для коптера у спеціальній програмі – планувальник польоту (наприклад 

Pix4D, Drone Deploy, DJI GO mod missions, Flight Planner for DJI та ін.) із 

отриманням інформації про тривалість виконання запланованої місії та 

можливість її здійснення.  

 

4.2.2. Польовий етап проведення інвентаризації зелених насаджень. На 

даному етапі досліджень виконується ряд натурних обстежень ЗН із 

визначенням їх видового складу, а також кількісних і якісних показників. 

Інструкція (Інструкція з інвентаризації, 2001) визначає, що під час виконання 

робіт у натурі ведеться робочий щоденник, до якого заносять відомості стосовно 

параметрів зелених насаджень з одночасним відмічанням їх місць розташування 

на абрисі та виконанням необхідних вимірювань. Сучасні досягнення у сфері 

методів вимірювання таксаційних показників та засобів отримання інформації 

про стан ЗН дають змогу покращити якість, прискорити та спростити процес 

виконання польових досліджень. Виходячи з цього, пропонується ряд 

методичних та технологічних рішень щодо вдосконалення процесу натурних 

обстежень під час виконання ІЗН у населених пунктах України: 

1. Ведення абрису. 

У п. 2.5 вищезгаданої Інструкції зазначено, що під час виконання 

польового етапу робіт ведеться абрис об'єкта, на який наносяться межі, 

дорожньо-алейну мережу, зелені насадження, будівлі, споруди, водойми, опори, 

мережі, стаціонарні лавки, канави тощо.  

Цей процес потребує досить великих затрат часу та сил у виконавців робіт, 

зважаючи на якість та достовірність існуючих картографічних матеріалів. 

Водночас він характеризується суб’єктивністю результатів внаслідок окомірного 
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підходу до нанесення ситуації на абрис у процесі польових досліджень. У 

подальшому, помилки допущені під час нанесення внутрішньої ситуації на 

абрис, спричиняють збільшення відхилень і під час визначення просторової 

інформації стосовно розташування зелених насаджень на абрисі. Це, у свою 

чергу, значно погіршує подальший процес камерального опрацювання польових 

матеріалів і створює складнощі з перенесенням просторової інформації з абриса 

на план інвентаризації ЗН та інші вихідні картографічні матеріали. 

Пропоноване рішення: 

Використання ортофотоплану в якості опорного картографічного 

матеріалу виключає необхідність ведення абрису завдяки переважній зручності 

дешифрування згаданих вище елементів за матеріалами БПЛА-зйомки. Для 

подальшої роботи на такому плані значно краще виконувати основні робочі 

помітки завдяки його актуальності та високому рівню деталізації. До того ж на 

такий абрис зменшується навантаження позначень через відсутність потреби 

уточнення внутрішньої ситуації. У такому випадку на нього достатньо наносити 

основні мітки стосовно розташування зелених насаджень. 

2. Визначення місць розташування зелених насаджень. 

Пунктом 2.5 Інструкції також визначено, що під час виконання натурних 

робіт ведеться абрис об'єкта з нанесенням на нього, крім внутрішньої ситуації, 

інформації стосовно просторового розташування поодиноких дерев, груп дерев 

та кущів, живоплотів, рядових посадок, газонів, квітників та інших зелених 

насаджень. 

Цей процес зазвичай потребує найбільших затрат часу та сил під час 

виконання польового етапу інвентаризації ЗН. До того ж, ця частина роботи 

вимагає відповідної кваліфікації виконавців, які повинні володіти основами 

геодезичних знань, орієнтуванням на місці та інтуїтивним відчуттям 

просторового розміщення і масштабу. Водночас за умови відсутності якісної 

картографічної основи та чітких орієнтирів на місцевості, даний процес значно 

ускладнюється навіть для фахівців. У такому випадку, виходячи із досвіду 

виконання робіт в загущених лісопаркових зонах і парках, зелені насадження 



179 

 

яких зазнали трансформації в лісопаркові ландшафти, виконавцям доводиться 

проводити ряд додаткових робіт щодо розбивки території на ділянки із 

закріпленням орієнтирів, до яких проводиться подальша прив’язка під час 

нанесення рослинності. Для цього залучаються геодезичні прилади для 

прив’язки до існуючих опорних точок та розбивки території. Це, в свою чергу, 

також значно збільшує тривалість та складність процесу виконання робіт.  

Пропоноване рішення: 

Для визначення просторового розташування зелених насаджень 

використовувати технологію глобального позиціювання, яка дає змогу у лічені 

секунди отримувати інформацію про координати точок на місцевості. Для таких 

цілей рекомендується використовувати пішохідні кодові приймачі GPS-сигналу, 

які забезпечені чіпсетом не гірше за SIRF StarIII. Для підвищення точності 

інформації доцільно використовувати приймачі, які доукомплектовані 

посиленою або виносною антеною для підсилення сигналу при роботі під 

кронами дерев. Залучення GPS-приймачів до даного процесу дає змогу в 

автоматичному режимі присвоювати послідовну наскрізну нумерацію для 

кожної рослини разом із визначенням та зберіганням даних стосовно її 

розташування у тривимірному просторі. Такий підхід дає змогу розвантажити 

процес ведення абрису, на який наносяться лише найважливіші мітки. Решта 

інформації стосовно просторового розташування ЗН зберігається у вигляді бази 

даних у GPS-приймачі, яка містить відомості про координати, час виконання 

зйомки, трек переміщень по ділянці відповідно до номера кожної точки. Ця 

інформація надалі легко імпортується в геоінформаційні системи обробки даних 

на комп’ютері та піддається подальшій обробці і відображенню. 

3. Ведення робочого щоденника. 

Вимогами Інструкції (Інструкція з інвентаризації, 2001) в п. 2.6 

передбачено ведення робочого щоденника у процесі інвентаризації, до якого 

вносять відомості про видовий склад, а також якісний і кількісний стан зелених 

насаджень. У додатку 2 цієї ж Інструкції наведено зміст даного документа, який 
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включає окремі відомості для обліку дерев, кущів, живоплоту і бордюрів, 

квітників, а також газонів. 

У відповідності до даної вимоги виконавці інвентаризації ЗН повинні мати 

5 окремих відомостей для занесення інформації. Проте практика свідчить, що у 

випадку внесення інформації для квітників та газонів такий підхід є 

виправданим з точки зору окремого підходу до їх таксації за площею, тоді як для 

дерев, кущів, живоплотів та бордюрів, на нашу думку, такий поділ не є 

доречним з огляду сучасних можливостей методів їх таксації. Водночас 

відомості обліку квітників і газонів практично дублюють одна одну і для 

спрощення можуть бути зведені до однієї форми. 

Пропоноване рішення: 

Для спрощення процесу ведення робочого щоденника і зменшення затрат 

часу та трудомісткості польових робіт розділити його на дві відомості, виходячи 

із подібності методів таксації. Перша відомість для подеревного та групового 

обліку дерев, кущів, живоплоту і бордюрів, а друга – для обліку за площею 

квітників та газонів. Такий підхід обумовлений можливістю подальшої 

інтерпретації отриманих даних засобами комп’ютерної обробки та, за потреби, 

автоматичного групування зелених насаджень за видами, категоріями та іншими 

параметрами. 

4. Вимірювання площ та розмірів. 

В інструкції у п. 2.7 передбачено також, що для полігональних об’єктів 

(газони і квітники) потрібно визначати площу, а для лінійних (живоплоти, 

бордюри, доріжки тощо) – їх протяжність.  

Цей процес також вимагає деяких затрат часу та сил у виконавців робіт, 

зважаючи на потребу проводити натурні виміри параметрів зелених насаджень. 

До того ж він не завжди зручний для виконання через складність конфігурацій 

окремих елементів та наявність перешкод для проведення вимірів. 

Пропоноване рішення: 

Для зменшення кількості польових вимірювань та прискорення процесу 

ІЗН доцільно фіксувати за допомогою GPS-приймача в польових умовах лише 
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кути повороту для площинних об’єктів, а також початкові та кінцеві точки для 

лінійних об’єктів і рядових посадок. За умови наявності якісних та актуальних 

матеріалів ДЗЗ та чіткої видимості контурів даних об’єктів, фіксація точок їх 

конфігурації стає необов’язковою, зважаючи на можливість ідентифікувати їх 

параметри за даними дистанційного зондування в геоінформаційних системах. В 

даному випадку матеріали ДЗЗ є растровими зображеннями території 

проведення робіт, які геокодовані у відповідній системі координат і при 

опрацюванні в ГІС дають можливість проводити лінійні та площинні виміри, що 

значно полегшує наступні камеральні роботи. 

5. Повидільна таксація. 

Для дерев, розташованих на територіях облікових ділянок парків і 

лісопарків, згідно з пунктом 2.6 Інструкції передбачено можливість виконання 

повидільної таксації з обліком виду насаджень, переважаючого видового складу, 

повноти насаджень, середнього віку та стану. Умовою об’єднання зелених 

насаджень у окремий виділ є однорідність насадження за складом та віковими 

характеристиками. За цих обставин контури таксаційних виділів зазвичай 

співпадають з дорожньо-стежковою мережею та іншими природними межами.  

Наземний процес поділу території об’єкта зеленого господарства на 

повидільні ділянки зелених насаджень є досить складним та трудомістким.  

Пропоноване рішення: 

Використовуючи досвід проведення лісовпорядкування за результатами 

дешифрування даних ДЗЗ, пропонується виконувати попереднє контурне 

таксаційне дешифрування матеріалів дистанційного зондування з наступним 

уточненням меж у натурі. 

6. Інструментальне забезпечення. 

Інструкцією не визначено інструментальне забезпечення, яке слід 

використовувати для виконання польових робіт. Проте зазначено параметри, які 

підлягають вимірюванню для деревних і кущових рослин під час ІЗН. До них 

відносяться: вік, діаметр стовбура на висоті 1,3 м, висота та повнота, яка 

визначається для групових посадок та при виконанні повидільної таксації.  
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Зазвичай для визначення цих параметрів використовується традиційний 

таксаційний інструментарій: мірні вилки, висотоміри, повнотоміри, вікові бурави 

та окомір. Проте розвиток інструментальних методів таксації дерев та насаджень 

пропонує сучасні аналоги даних приладів: електронні мірні вилки, лазерні та 

електронні висотоміри-віддалеміри, польова ГІС Field-Map. У ході цього 

дисертаційного дослідження додатково розроблено спосіб визначення висоти 

рослин з використанням квадрокоптера (Бідолах, Кузьович, et al., 2017) та спосіб 

визначення горизонтальної зімкнутості деревостану за матеріалами дистанційної 

зйомки (Бідолах, Кузьович, et al., 2019). Використання можливостей сучасних 

інструментів дає змогу покращити якість, а в окремих випадках прискорити 

виконання робіт. До того ж, такий підхід дає змогу покращити цифрову 

трансформацію вимірювань та спростити процес отримання оцифрованих даних 

завдяки можливості їх експорту з електронних приладів.  

Пропоноване рішення: 

Для удосконалення процесу вимірювань параметрів зелених насаджень та 

спрощення процесу їх трансформації у цифрову форму використовувати сучасний 

інструментарій, що перелічений вище. 

 

4.2.3. Камеральні роботи. Останнім етапом інвентаризації зелених 

насаджень є процес опрацювання, отриманих у ході виконання польових 

досліджень, матеріалів. Водночас у розпорядженні виконавців є два типи даних: 

геометричні (абрис території із відповідними позначеннями та інший вхідний 

картографічний матеріал), а також табличні і описові (відомості за результатами 

обстеження ЗН з характеристикою середовища їх зростання). Ці дані зв’язані 

між собою завдяки шифруванню, яке відбувається шляхом присвоєння номера 

для ЗН у процесі обліку з відміткою їх розташування на абрисі під тим же 

шифром.  

У той же час, відповідно до порядку цифрової трансформації благоустрою 

населених пунктів, що визначено в документі (Положення про Міністерство 

розвитку громад та територій України, 2014), для забезпечення системного 
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підходу до процесу ВЗН пропонується перехід інформаційного забезпечення на 

електронний спосіб ведення документації. За такої умови, картографічний 

матеріал підлягає оцифровуванню та переведенню у растровий та векторний 

формати даних, а також геометричній корекції для визначення їх розміщення у 

системах координат. Робочий щоденник в даних цілях також повинен бути 

трансформований до цифрового формату шляхом автоматизованого 

розпізнавання відомостей або ручного внесення інформації до табличних 

редакторів. За умови наявності спільних даних за вищезгаданими двома типами 

інформації створюється можливість їх поєднання в єдину геоінформаційну 

систему. Виходячи з цього, пропонуються наступні рішення для удосконалення 

процесу камеральних робіт під час виконання ІЗН у населених пунктах України: 

1. Складання інвентаризаційного плану.   

Відповідно до п. 3.1 Інструкції (Інструкція з інвентаризації, 2001) 

інвентаризаційний план об'єкта складається на основі скоригованого графічного 

матеріалу, в якому повинна бути відображена існуюча внутрішня ситуація і 

записів, які відображені на абрисі та у польових перелікових відомостях. 

Додатковими джерелами для цього процесу слугують дані геодезичної зйомки та 

інших матеріалів, які одержано в ході підготовчих робіт.  

Проте цей процес ускладнюється великою кількістю як планових 

(картографічна основа, абрис, результати геодезичних вимірів тощо), так і 

описових даних, які потрібно поєднати на одному інвентаризаційному плані. 

Для вдосконалення та полегшення подібних процесів фахівцями різних галузей 

використовуються можливості ГІС. Такий підхід дає змогу працювати з різними 

даними у вигляді шарів інформації та атрибутів до них. Крім того, при 

використанні матеріалів ДЗЗ-зйомки та GPS-технологій, дана просторова 

інформація вже геометрично прив’язана до єдиної системи координат, що 

значно полегшує подальше її опрацювання. 

Пропоноване рішення: 

Для складання інвентаризаційного плану результатів обліку зелених 

насаджень рекомендовано використовувати геоінформаційні системи, які дають 
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змогу зручно оперувати вхідними картографічними матеріалами. В якості 

опорного плану в ГІС пропонується використовувати растрову основу – 

ортофотоплан за результатами БПЛА-зйомки, на який накладається інша 

картографічна продукція та результати GPS-інвентаризації. Засоби компоновки 

карт, що є частиною ГІС, дають змогу ефективно візуалізувати умовні 

позначення та інші елементи карти на готовому картографічному матеріалі. 

 2. Обчислення площі. 

Пунктом 3.2 вищезгаданої Інструкції передбачено, що після виготовлення 

інвентаризаційного плану об'єкта зеленого господарства, проводиться 

обчислення площі ділянки та її елементів.  

Проте цей процес є досить трудомісткий та потребує спеціального 

інструментарію (планіметри, палетки, вимірювачі з поперечними масштабами) 

для визначення площ об’єктів складних конфігурацій, до яких можуть бути 

віднесені газони, квітники, водойми, інертні покриття тощо). 

Пропоноване рішення: 

Зважаючи на те, що ГІС дає змогу проводити автоматизоване обчислення 

площ за геокодованим картографічним матеріалом – оцифровка окремих 

елементів ландшафту створює умови для спрощення процесу одержання 

інформації про їх площі, периметр, координати та інші просторові дані. Це, у 

свою чергу, дозволяє отримувати точні та якісні дані стосовно площі, існуючої 

ситуації на об’єкті дослідження, що є також важливою передумовою для 

складання балансу території. 

3. Складання паспорта об’єкта зеленого господарства. 

В пункті 3.3 Інструкції визначено, що на основі проведеного обліку 

складається паспорт об'єкта зеленого господарства. Водночас його показники 

заповнюються вручну після виконання всіх графічних і обчислювальних робіт 

шляхом групування та структурування інформації.  

Даний метод підготовки документів також є застарілим у час 

комп’ютерних технологій з точки зору затрат часу на велику частку ручної 

роботи при групуванні та ручному записуванні інформації.  
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Пропоноване рішення: 

Для складання паспорта об’єкта зеленого господарства використовувати 

форми, що генеруються у геоінформаційних системах або засобах обробки баз 

даних і дають змогу структурувати та опрацьовувати інформацію за 

результатами інвентаризації та подавати у визначеному форматі. За таких 

обставин комп’ютерні технології спрощують та прискорюють процес виконання 

робіт та видачу потрібної інформації, а також мінімізують частку ручної праці.  

4. Внесення змін та коректив. 

У пункті 1.4 Інструкції визначено, що ІЗН передбачає також вчасне 

внесення змін, які відбулися в ЗН, у креслення, паспорти об'єктів зеленого 

господарства та зведені дані про зелені насадження населеного пункту. Проте на 

практиці внесення змін у перелічені матеріали – це складний процес, пов'язаний 

із переписуванням документації та викреслюванням нових графічних матеріалів. 

Це, у свою чергу, несе додаткові витрати та навантаження на виконавців. 

Пропоноване рішення: 

Переведення ІЗН на цифровий рівень у вигляді геобаз просторових даних 

у ГІС дає змогу легко вносити зміни у потрібні параметри з автоматичним 

відображенням цих коректив на всіх рівнях вихідної документації (графічні 

матеріали, паспорт об’єкта зеленого господарства, реєстри ЗН тощо). 

5. Актуалізація інформації про зелені насадження. 

У вищезгаданій інструкції пунктом 1.2 передбачено, що ІЗН проводиться з 

метою одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик 

ЗН на території населеного пункту і повинна проводитись кожні 5 років. Проте 

практика свідчить, що ця вимога не виконується більшістю балансоутримувачів, 

тому потрібна розробка нових підходів щодо можливостей автоматизованого 

моделювання змін, які відбуваються у процесі росту та розвитку насаджень. 

Пропоноване рішення: 

Для актуалізації інформації про зелені насадження виконувати 

автоматичне моделювання змін параметрів деревно-чагарникових рослин 
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стосовно приросту та вікових змін у геобазах даних результатів інвентаризації та 

похідних матеріалах. 

6. Посилення відповідальності за збереження зелених насаджень. 

Інструкція у п. 1.2 передбачає, що інвентаризація об'єктів зеленого 

господарства здійснюється в тому числі з метою посилення відповідальності за 

збереження ЗН. Проте існуюча методика обліку ЗН не звільнена від 

суб’єктивізму виконавців та не завжди здатна усунути випадкові чи зумисні 

помилки під час її проведення. Тому вона потребує доказової бази, якою може 

слугувати фотообстеження території із прив’язкою до постійних орієнтирів на 

місцевості під час виконання робіт. Хоча і такий підхід не є оптимальним. 

Пропоноване рішення: 

Виконання БПЛА-зйомки із підготовкою ортофотоплану дає достатньо 

вагому доказову базу у вигляді фотофіксації стану зелених насаджень на всій 

території із визначенням місць розташування деревних і кущових рослин, 

конфігурації та візуального стану газонів і квітників. Повторні проведення 

обльотів території через певний період часу відкривають нові можливості для 

моніторингу змін ЗН. Такий підхід повинен посилити відповідальність за 

збереження об’єктів благоустрою, зокрема ЗН, балансоутримувачами, 

власниками чи користувачами земельних ділянок. 

7. Визначення вартості зелених насаджень. 

У пункті 1.4 вищезгаданої інструкції визначено, що ІЗН передбачає також 

визначення вартості об'єкта загалом та його окремих ділянок. Результати даних 

обчислень відображаються за формою таблиці 1 загальних відомостей паспорта 

об’єкта зеленого господарства. Проте спосіб розрахунків зазначених вартостей є 

недосконалим внаслідок виконання обчислень за параметрами площ та довжин. 

Водночас через великі обсяги даних, неможливо врахувати відмінності у 

вартості різних за віком, видом та станом рослин або різних за параметрами 

квітників чи газонів. 

Пропоноване рішення: 
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Використання геобаз даних за результатами ІЗН, що оперуються 

геоінформаційними системами, дає змогу автоматизовано розраховувати 

вартість кожної окремої рослини чи площі, виходячи із заданих параметрів та 

алгоритму. Такий підхід значно вдосконалює точність та якість визначення як 

вартості зелених насаджень та об’єкта благоустрою в цілому, так і кожного їх 

окремого елементу зокрема. 

4.3. Апробація удосконаленої технології інвентаризації зелених 

насаджень  

Запропонована технологія удосконалення інвентаризації зелених 

насаджень апробована на території об’єктів дослідження у різних інтерпретаціях 

поєднання методів існуючої методики із запропонованими підходами залучення 

можливостей сучасних технологій для даного процесу. Одержані результати 

дали змогу визначити основні переваги та недоліки вищезгаданих способів і 

методів, а також сформулювати висновки відносно формування оптимальної 

схеми поєднання цих підходів в одну систему ІЗН. 
  

4.3.1. Отримання інформації стосовно просторового розміщення 

зелених насаджень. Розуміння просторового розміщення ЗН має важливе 

значення для ландшафтного проєктування, адже кожна рослина відіграє свою 

композиційну роль у формуванні виду та пейзажу місцевого ландшафту. 

Наявність актуальної інформації стосовно видового складу насаджень, 

параметрів їх діаметру, висоти, віку та стану дає змогу фахівцям розробляти 

гармонійні композиційні прийоми озеленення та благоустрою, моделювати 

перспективу змін ландшафту з врахуванням особливостей росту та розвитку 

рослин, а також здійснювати підбір потрібного асортименту рослинності для 

покращення та підвищення декоративності існуючих урболандшафтів. 

Збереження інформації про розташування рослин за даними ІЗН створює 

підґрунтя для ведення системи їх обліку та моніторингу, а також посилення 

відповідальності за пошкодження чи знищення рослин у межах населених 
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пунктів. Тому процес отримання інформації стосовно просторового розміщення 

ЗН в межах населених пунктів є важливою складовою системи ВЗН. 

Використання можливостей сучасних технологій для вдосконалення 

даного процесу дає змогу полегшити польовий етап інвентаризації, покращити 

якість та точність результатів і забезпечити отримання інформації у цифровому 

виді, що спрощує подальше її опрацювання. Тому, після опрацювання перших 

трьох об’єктів за традиційною методикою ведення абрису та фіксування місць 

розташування ЗН на ньому, дисертантом адаптовано методику використання 

пристроїв глобального позиціювання для потреби інвентаризації зелених 

насаджень. Такий підхід дав змогу значно покращити точність нанесення 

просторових даних на картографічний матеріал, практично втричі прискорити 

процес проведення польового етапу робіт та спростити підготовку вихідної 

інформації, завдяки можливості імпорту точок з GPS-приймача безпосередньо 

на план інвентаризації. 

Для спрощення характеристики даного способу отримання інформації 

стосовно просторового розміщення рослин у ході їх обліку пропонуємо вживати 

термін «GPS-інвентаризація». Апробацію даного підходу було проведено на базі 

об’єкта № 4 (рис. 4.1), для якого виконано визначення місць розташування 

деревних та кущових рослин з використанням GPS-приймача. Таким чином 

спростився процес виконання польового етапу інвентаризації ЗН, завдяки 

автоматичному присвоюванні нумерації для облікованої рослинності та усуненні 

необхідності нанесення їх на абрис. До того ж такий тип приладів 

пристосований для використання їх в умовах виконання польових робіт за 

різних погодних умов із мінімальним використанням живлення (одного заряду 

акумуляторної батареї з ємністю більше 3000 мАГ вистачає на повний 8-

годинний день роботи). Під час виконання камерального опрацювання у ході 

експорту точок з GPS-приймача на матеріали ДЗЗ (Image data: ©2020 

CNES/Airbus, image recoding 10/1/2017), було виявлено незначні їх відхилення 

відносно центрів крон рослин за знімком (рис. 4.2, а).  
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а б 

Рис. 4.1. Результати GPS-інвентаризації території приставкової частини 

Раївського парку у Тернопільській обл. 

 

Проте ці неточності піддаються коригуванню у ході співставлення точок 

GPS-інвентаризації з космічним знімком (рис. 4.2, б). 

  

а б 

Рис. 4.2. Деталізація фрагменту коригування результатів GPS-

інвентаризації: а – місця розташування точок за GPS-приймачем; б – 

відкориговане просторове розміщення точок 
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Водночас встановлено, що для такого процесу краще використовувати 

матеріали ДЗЗ вищого просторового розрізнення. 

Проведені дослідження виявили ряд особливостей використання GPS-

приймача для процесу проведення інвентаризації:  

- точність GPS-інвентаризації у великій мірі залежить від горизонтальної 

зімкнутості крон, через створення ними перешкод для отримання чіткого 

сигналу, а також кількості доступних для приймання сигналу супутників; 

- використання приладу в умовах вищої хмарності та складного рельєфу 

погіршує точність результатів; 

- при фіксації місця розташування рослин наближення GPS-приймача 

якомога ближче до стовбура із затримкою в такому положенні на кілька секунд 

дає змогу отримати кращий сигнал та вищу точність; 

Виходячи із наведеного, нами розроблено ряд рекомендацій стосовно 

використання GPS-приймача для потреб визначення просторового розташування 

дерев і кущів: 

- зважаючи на неможливість встановлення приладу в центр стовбура, 

розміщати його якомога ближче до стовбура завжди з однієї сторони світу 

(рекомендовано з північної, орієнтуючись на те, що з цієї сторони густота крони 

зазвичай менша) із затримкою в такому положенні на кілька секунд та 

наступним врахуванням даної вимушеної систематичної похибки з метою 

внесення в результати помилки за компарування в камеральних умовах; 

- рекомендується використовувати GPS-приймачі з посиленою або 

додатковою виносною антеною для покращення якості сигналу; 

- для загущених деревостанів польові дослідження краще виконувати у 

безлистяний період, за умови мінімальної хмарності, зважаючи на кращу якість 

сигналу та відповідно вищу точність результатів;  

- рекомендується регулярно звертати увагу на кількість доступних 

супутників (мінімальне значення – 4 доступних для сигналу супутника) та 

призупиняти роботи у випадку втрати чіткості сигналу. 
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Вищезгадані рекомендації враховано у подальшому процесі виконання 

робіт, а, починаючи з об’єкта № 11, для виконання GPS-інвентаризації 

використовувався приймач Garmin GPSMAP 64s з посиленою антеною та 

збільшеним обсягом пам’яті для збереження просторової інформації (до 5000 

точок), що дало змогу підвищити якість та точність виконання досліджень. Так, 

для об’єкта № 13 (рис. 4.3) кількість проінвентаризованих деревних і кущових 

рослин склала 2280 шт.   

 

Рис. 4.3. Результати GPS-інвентаризації парку ім. І. Франка у м. Чортків 

Тернопільської обл.  

 

 Обробка матеріалів GPS-інвентаризації в цьому випадку проводилась на 

базі ортофотоплану за матеріалами БПЛА-зйомки, проведеної у зимовий період, 

що спростило процес інтерпретації інформації. Цифровий формат вищезгаданих 

даних дав змогу автоматично відображати умовними позначеннями різні види 

ЗН із врахуванням їх параметрів. Таким чином, для цього ж об’єкта побудовано 

картосхему розташування рослин, які підлягають вилученню, відповідно до 

проєкту реконструкції парку (рис. 4.4). 
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Зважаючи на постійний 

розвиток досягнень науки, 

технічний прогрес регулярно 

пропонує покращення 

технологій для отримання 

інформації. Станом на сьогодні, 

для наступного кроку 

покращення якості GPS-

інвентаризації, з’явилась 

можливість використовувати 

GPS-приймачі, які працюють у 

режимі роботи RTK (Real Time 

Kinematic). Цей прилад дає змогу 

отримувати результати 

просторового розташування 

точок на місцевості з точністю 

близько 2 см.  

 

Рис. 4.4. Інтерпретація даних GPS-інвентаризації 

 Для ЗН вхідної частини об’єкта № 18, за інструментальної підтримки 

кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі НУБіП України, 

проведено GPS-інвентаризацію з використанням приймача Leica GPS1200, який 

давав змогу отримувати координати дерев і чагарників у режимі RTK. Водночас 

виконувалось визначення просторового розміщення тих же рослин за 

допомогою туристичного приймача Garmin GPSMAP 64s для порівняння 

точності отриманої інформації щодо результатів подеревної ІЗН (рис. 4.5). 

Таким чином проведено вимірювання для 266 дерев вхідної частини ботанічного 

саду. Водночас із підвищенням загущеності ЗН виміри приймачем Leica 

GPS1200 значно ускладнюються, що унеможливлює використання такого типу 

приймачів для GPS-інвентаризації в даних умовах. 
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Рис. 4.5. Процес виконання ІЗН на території ботанічного саду НУБіП 

України  

 

Тому визначення координат для решти рослин виконувалось лише з 

використанням компактнішого приймача Garmin GPSMAP 64s. За результатами 

проведених вимірювань прилад Leica GPS1200 представив результати із 

одночасною видачею значення RMS, яке характеризує квадратний корінь від 

середньоквадратичної помилки. Це вимірювання є середнім, але якщо 

припустити, що помилка слідує за нормальним розподілом, воно буде 

відповідати перцентилю 63 % для двовимірного виду розподілу, яким і є 

значення координат. По своїй суті даний показник визначає величину помилки у 

процесі визначення координат для кожної точки. Середнє значення RMS для 

даного діапазону вимірювань склало 2,43 м, при середньому лінійному 

відхиленні 1,94 м. Водночас діапазон похибок склав від ± 0,27 до 8,53 м. 

Найбільші похибки характерні для загущених біогруп та під високими 
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крислатими деревами. В окремих випадках прилад відмовлявся видавати 

результат через високу похибку вимірювання. Аналіз вимірювань приймачем 

Garmin GPSMAP 64s для цієї ж вибірки місць розташування рослин засвідчив 

меншу точність результатів із середньою квадратичною похибкою 4,69 м при 

середньому лінійному відхиленні 6,27 м у діапазоні похибок ± 1,12 ± 15,48 м. 

Графічний аналіз отриманих даних (рис. 4.6) свідчить про наявність 

певної залежності між точністю вимірів обидвох приймачів, що вказує на вплив 

спільних зовнішніх факторів. У даному випадку цим чинником вважаємо 

загущеність намету деревостану. В місцях з вищою зімкнутістю точність 

погіршувалась для обидвох приладів. Для приймача Garmin GPSMAP 64s 

розподіл похибок характеризується рівномірністю, а для приладу Leica GPS1200 

характерна тенденція до зменшення похибок для території з вищими деревами 

при меншій їх густоті. Це дає змогу робити висновок про погіршення точності 

даного приладу для ділянок з високою щільністю рослинності. У таких умовах 

даний приймач за точністю незначно відрізняється порівняно зі звичайним 

туристичним GPS-приймачем.  

Наведений аналіз дає змогу зробити висновки стосовно точності окремих 

приладів. Зважаючи на заявлену точність для приймача Garmin GPSMAP 64s, 

яка складає 2-6 м, реальна величина цього показника для даних умов склала 1,2-

15,5 м після очистки випадкових помилок. Водночас частка відхилень більше 

10 м складає близько 12 % від загальної кількості вимірів. Такий результат 

пов'язаний із впливом щільності намету на результати вимірювань, який 

погіршує точність. Для приладу Leica GPS1200 заявлена планова точність 

складає 10 мм при роботі у режимі RTK. Проте умови проведення робіт 

(необхідність виконання вимірів як найближче до центру стовбура дерев) 

суттєво знизили даний показник, забезпечуючи середню точність близько 2 м, 

водночас суттєво сповільнюючи процес виконання робіт через збільшення часу 

на ініціалізацію приймача у процесі роботи під кронами дерев. 
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Рис. 4.6. Графік розподілу відхилень вимірювань різними GPS-

приймачами 

 

З огляду на вищезгадане, варто наголосити на недоцільності застосування 

GPS-приймачів, що працюють у режимі RTK, для дослідження деревостанів 

через суттєве зниження точності та ускладнення їх використання під наметом 

дерев. Такі прилади доречно застосовувати для потреб обліку газонів, квітників 

та інших ЗН в умовах відкритих ландшафтів. Для ІЗН в умовах загущеного 

деревостану станом на сьогодні достатньо використовувати звичайні туристичні 

GPS-приймачі з підсиленням сигналу, які дають змогу швидше отримувати 

результати та є мобільнішими для переміщення. Водночас для підвищення 

точності результатів таких приладів, пропонується коригування точок GPS-

інвентаризації за матеріалами ДЗЗ з високим просторовим розрізненням. 

 

4.3.2. Застосування методів дистанційного зондування для вирішення 

завдань інвентаризації зелених насаджень. Використання матеріалів ДЗЗ 

стало невід’ємним компонентом сучасного процесу дослідження і 

картографування об’єктів природокористування. Дистанційні методи відіграють 

важливу роль у підготовці картографічної основи, отриманні актуальної 
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інформації стосовно стану компонентів ландшафту, їх моніторингу, оцінки, 

обліку та інших видів досліджень. Ще з часів початку виконання 

аерофотозйомки ці методи активно залучаються до процесу лісовпорядкування і 

дають змогу суттєво полегшити роботу таксаторів шляхом зменшення кількості 

польових робіт, підвищення якості оцінювання параметрів деревостану та 

прискорення виконання досліджень. Проте переваги використання методів ДЗЗ 

мало досліджені стосовно можливостей їх залучення у процес впорядкування 

зелених насаджень в населених пунктах України. Виходячи із запропонованих 

способів і методів удосконалення існуючої технології ІЗН, наведених у 

попередньому підрозділі, виконано апробацію можливостей залучення переваг 

даних методів для процесу ВЗН. 

Характеризуючи переваги застосування матеріалів ДЗЗ для дослідження 

стану ЗН, не можна оминути увагою їх характерні особливості, які мають 

важливе значення відповідно до тематики даного дослідження: 

1. Об’єктивність. Матеріали ДЗЗ є графічним відображенням дійсного 

стану зелених насаджень та території їх розташування на момент проведення 

зйомки. Зважаючи на їх метадані, які несуть інформацію про час виконання 

зйомки, просторове розміщення знімків та інші особливості, ці матеріали можна 

використовувати в якості документального підтвердження у процесі 

впорядкування ЗН. Водночас наявність одночасових матеріалів ДЗЗ, отриманих 

з різних джерел, усуває можливість фальсифікації результатів та створює умови 

для перевірки їх достовірності. 

2. Охоплення території. Особливість методів дистанційного зондування 

полягає в тому, що вона надає змогу на одному знімку відображати значні 

території та надавати інформацію стосовно стану ЗН у розрізі великої частини 

ландшафту. До того ж створюються можливості щодо дослідження складних для 

наземного доступу територій. 

3. Розширення можливостей для огляду ЗН. До візуального стану зелених 

насаджень, який може бачити дослідник у процесі наземних досліджень, 
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додається огляд об’єкта з висоти пташиного польоту, який формує уявлення про 

загальний стан рослинності у межах даного урбофітоценозу. 

4. Деталізація. Сучасні технології дають змогу отримувати матеріали ДЗЗ з 

сантиметровим і навіть міліметровим просторовим розрізненням, що відкриває 

можливості для ідентифікації не тільки дерев та кущів, але й трав’янистих і 

квіткових рослин.  

Технологія використання матеріалів ДЗЗ для потреби вивчення стану 

зелених насаджень не відрізняється від загальноприйнятих методик і повинна 

включати наступні етапи: 

1) Попередня обробка матеріалів ДЗЗ. 

2) Геокодування знімків у відповідній системі координат. 

3) Обробка матеріалів ДЗЗ засобами ГІС. 

4) Отримання необхідної інформації та показників з їх збереженням і 

виведенням у потрібному форматі. 

1. Попередня обробка матеріалів ДЗЗ проводиться з метою покращення 

якості зображення та підготовки матеріалів знімання до подальшої обробки. Цей 

етап включає в себе ортотрансформацію, геометричну корекцію та відповідні 

перетворення. Ортотрансформація – це процес перетворенням матеріалів ДЗЗ із 

центральної у ортогональну проекцію, шляхом використання методів 

ортотрансформування, які дають змогу усунути викривлення наслідків 

специфіки такої зйомки. Геометрична корекція дає змогу усувати спотворення 

зображення на матеріалах ДЗЗ, що викликані геометрією проведення зйомки 

(нахил знімальної апаратури, зміна висоти зйомки та інші випадкові похибки), 

впливом кривизни земної поверхні, обертанням Землі довкола своєї осі. 

Покращення геометрії матеріалів ДЗЗ найкраще виконувати з використанням 

методів фотограмметрії за опорними точками з відомими координатами, 

спільними елементами на різних знімках та іншою інформацією проведення 

зйомки, яка міститься в метаданих. 

До інших видів перетворень, які зазвичай виконуються в ручному режимі, 

можна віднести фільтрацію пікселів, процеси регулювання контрастності та 



198 

 

яскравості, комбінування каналів зйомки у відповідному порядку, синтезування 

нового картографічного продукту з матеріалів ДЗЗ, що отримані різними 

методами тощо. Автоматизація попередньої обробки матеріалів ДЗЗ досягається 

завдяки використанню сучасного програмного забезпечення, яке в 

автоматичному режимі дає змогу проводити самостійні трансформації, 

відповідно до заданих оператором параметрів. Проте, при усіх перевагах 

автоматизованої обробки результатів зйомки, важливою залишається візуальна 

перевірка та інтерпретація отриманих даних.  

У випадку придбання матеріалів ДЗЗ зазвичай створюється можливість 

отримання знімків, які вже пройшли потрібні етапи попередньої обробки. Для 

потреб даного дослідження використано саме матеріали космічної зйомки, для 

яких вже виконано необхідні процеси попередньої обробки. Додатково 

виконувались незначні покращення спектральних властивостей та комбінування 

діапазонів зйомки для більшої інформативності знімків. Підготовка матеріалів 

БПЛА-зйомки виконувалась відповідно до методики, що описана у параграфі 

2.2.2 цієї роботи.  

2. Геокодування знімків (геометрична прив’язка) проводиться з метою 

присвоєння кожному пікселю зображення інформації стосовно місця його 

розташування у просторі відповідно до заданої системи координат та проекції. 

Водночас для якісного геокодування матеріалів ДЗЗ до системи координат, 

потрібно щонайменше 3 опорні точки (чітко видимі об’єкти на матеріалах ДЗЗ) з 

відомими координатами в різних частинах знімка. За такої умови, 

використовуються перетворення за рівняннями поліномів різного порядку (для 

поліному вищого порядку потрібна більша кількість опорних точок). Крім 

зазначеного методу можна використовувати метод переприв’язки до 

картографічних матеріалів, яким вже присвоєні дані просторового 

розташування. Для цього вказуються спільні точки на обидвох картографічних 

матеріалах з присвоєнням аналогічних даних геокодування для нового знімка. 

Цей метод дає результати високої якості за умови, якщо картографічний 

матеріал, до якого проводиться геометрична прив’язка, точно зорієнтований у 
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відповідній системі координат, а також є контрастним, має високе просторове 

розрізнення та містить статичні опорні точки, які чітко простежуються на 

обидвох матеріалах (кути будівель і споруд, перехрестя, бетонні опори та інші 

нерухомі чітко видимі об’єкти).  

Станом на сьогодні в Україні передбачено обов’язковість використання 

Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 під час 

здійснення всіх видів робіт із землеустрою (Порядок використання Державної 

геодезичної референцної системи координат УСК-2000, 2016). Для геодезичних 

та картографічних робіт у сфері зеленого будівництва на території України ця 

система координат також є оптимальною, так як вона відповідає сучасному 

рівню розвитку технологій та здатна забезпечити адекватну точність 

вимірювань. Крім того, Державна система УСК-2000 синхронізована з 

сучасними європейськими та світовими системами і здатна до якісної інтеграції 

в європейський геоінформаційний простір.  

У той же час спільні міжнародні наукові дослідження, космічні знімки, що 

одержані з закордонних джерел, яких на ринку України сьогодні переважна 

більшість, потребують використання міжнародних референцних систем. До 

загальноприйнятих таких систем відносять ITRS (International Terrestrial 

Reference System) та її удосконалену версію 2000 року – ITRF2000, а також 

світову геодезичну систему координат 1984 року WGS-84 (World Geodetic 

System 1984). Для Європейського простору також часто використовують 

Європейську земну референцну систему 1989 року ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System 1989).  

Сучасні геоінформаційні системи дають можливість у подальшому 

виконувати необхідні геотрансформації картографічних матеріалів у інші 

референцні чи геодезичні системи координат, відповідно до вимог користувача, 

практично без втрат точності геометричної прив’язки. 

3. Обробка матеріалів ДЗЗ засобами ГІС. Для полегшення опрацювання та 

отримання інформації матеріалів ДЗЗ найкраще пристосовані засоби обробки 

даних геоінформаційних систем. Зокрема ГІС дають змогу виконувати окремі 
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процеси попередньої обробки даних (результати комбінування діапазонів 

зйомки для об’єкта № 26 наведено на рис. 4.7), геометричну прив’язку 

матеріалів ДЗЗ, їх аналіз і класифікацію, отримання просторової інформації про 

розташування ЗН з можливістю вимірювання їх параметрів, додавання 

атрибутивної інформації, об’єднання всіх даних в одну геоінформаційну систему 

з різноманітними способами їх візуалізації та представлення. 

Різні комбінації діапазонів зйомки дають змогу спрощувати процес 

дешифрування, аналізу та класифікації матеріалів ДЗЗ. Виходячи із проведених 

робіт, зроблено висновок стосовно найбільшої інформативності в даному 

випадку чотирьох схем поєднання каналів зйомки (рис. 4.7): GBR та BGR для 

дослідження видового складу та інших параметрів ЗН, а RGB та BRG для 

класифікації типів покриття.  

4. Отримання необхідної інформації та показників з їх збереженням і 

виведенням у потрібному форматі. ГІС дають змогу зручно поєднувати різні 

просторові та атрибутивні дані. У ході дисертаційного дослідження використано 

цю можливість для пов’язування результатів GPS-інвентаризації з матеріалами 

ДЗЗ. Для цього виконується імпорт інформації стосовно просторового 

розташування дерев та кущів з GPS-приймача. Ці дані накладаються у вигляді 

векторного шару на растрову основу, якою слугував космічний знімок. Після 

пов’язування цієї структури просторових даних із атрибутивною інформацією за 

результатами ІЗН створено геоінформаційну модель ЗН на прикладі території 

об’єкта № 22, фрагмент якої наведено на рис. 4.8. 

Такий підхід відкриває нові можливості щодо візуалізації результатів 

інвентаризації, яку можна використовувати для створення карти ІЗН (рис. 4.8.а) 

чи інших способів інтерпретації даних. Як приклад можна навести результат 

візуалізації результатів ІЗН (рис. 4.8.б) за групами хвойної (позначені червоним 

кольором) та листяної рослинності (позначені зеленим кольором).  
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Рис. 4.7. Результати комбінування каналів видимого діапазону у різних 

схемах багатоканального режиму змішування для території об’єкта № 26 

  

а б 

Рис. 4.8. Фрагмент геоінформаційної системи даних інвентаризації Скала-

Подільського парку Тернопільської області 
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Водночас використання матеріалів ДЗЗ високого просторового 

розрізнення в якості растрової основи дає змогу не тільки визначати точні місця 

розташування рослин, але й отримувати додаткову інформацію, таку як 

параметри горизонтальних проекцій крон, візуальний стан ЗН тощо. 

Зважаючи на те, що у процесі досліджень лісових масивів сьогодні досить 

широко практикується використання матеріалів супутникової зйомки, дане 

питання характеризується наявністю ґрунтовного теоретичного та 

експериментального матеріалу. Накопичений у цій сфері досвід слід перейняти і 

для удосконалення технології інвентаризації зелених насаджень. Проте 

характерною особливістю об’єктів зеленого господарства є менші площі 

територій дослідження порівняно з ЛГ. Тому матеріали супутникової зйомки не 

завжди є доцільними для застосування через їх масштабність, високу вартість та 

відсутність гнучкості часу проведення знімання через прив’язку до орбіти 

польоту супутника. Ці недоліки можна усунути шляхом застосування дронів для 

виконання аерофотозйомки. Тому питання використанням БПЛА для отримання 

інформації про стан зелених насаджень потребує подальшого вивчення і 

вдосконалення. У цьому контексті проведено дослідження можливостей 

застосування квадрокоптера для потреб інвентаризації деревної і кущової 

рослинності на прикладі території об’єкта № 20, де розташовані зелені 

насадження центральної частини м. Бережани (Тернопільська обл.).  

Перед початком знімальних робіт проводилось планування полігонального 

маршруту переміщення БПЛА (рис. 4.9) при використанні додатку Pix4D із 

визначенням висоти польоту (80 м), часу виконання завдання (8 хв 30 с), 

виходячи із площі території, швидкості польоту перекриття знімків та 

необхідної деталізації. Точність даної зйомки відповідно до зазначених 

параметрів склала 3,5 см на піксель. Після виконання всіх необхідних 

налаштувань, калібрування квадрокоптера та планування маршруту виконувався 

обліт об’єкта дослідження на висоті 80 м із ортогональним фотографуванням 

території. 
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Рис. 4.9. Запланований маршрут переміщення коптера для виконання 

зйомки центральної частини м. Бережани 

 

Водночас кожен знімок автоматично прив’язувався до глобальних систем 

координат (GPS та ГЛОНАСС) і характеризувався наявністю повздовжнього та 

поперечного перекриття, згідно з вимогами для виконання наступної 

фотограмметричної обробки і корекції. Під час камеральних робіт проводилась 

побудова картографічного матеріалу в програмі Agisoft PhotoScan на основі 

даних знімків з їх ортотрансформацією у системі координат UTM на еліпсоїді 

WGS84. У результаті отримано ортофотоплан на територію центральної частини 

м. Бережани, який прив’язаний до системи координат і придатний для 

подальшого використання в ГІС (рис. 4.10). Одержана за результатами 

фотограмметричної обробки хмара точок дає змогу додатково одержати інші 

допоміжні матеріали, такі як ЦМР (рис. 4.11.а) та прототип тривимірної моделі 

території (рис. 4.11.б), які разом також придатні для імпорту в ГІС. 

Водночас для растрової основи, в якості якої використовується 

ортофотоплан, рекомендовано використовувати формат збереження даних 

GeoTIFF, який містить метадані з вбудованою інформацію про географічні 
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посилання до файлу. Тому подальше дешифрування та інтерпретація таких 

матеріалів стають можливими за загальновідомими принципами і методиками. 

Зокрема, ГІС дають змогу проводити масштабування, генералізацію та фільтрацію 

ортофотопланів для приведення до потрібних стандартів, прискорення наступних 

обробок, зменшення шумів зображення, що позитивно впливає на результати 

розпізнавання. 

 

 

Рис. 4.10. Ортофотоплан території центральної частини м. Бережани 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 4.11. Матеріали за результатами обробки хмари точок: а – цифрова 

модель рельєфу; б – тривимірна модель території 
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Для можливості співставлення якісних характеристик різної 

картографічної основи, проводилось порівняння створеного ортофотоплану у 

середовищі ГІС QGis 3 з фрагментом прив’язаного в цій же системі координат 

космічного знімку з супутника Pleiades-1A від Французького Національного 

центру космічних досліджень (CNES), отриманого на правах вільного 

використання з платформи Google Earth  (рис. 4.12). Проведений візуальний 

аналіз свідчить, що на ортофотоплані помітно значно кращу деталізацію 

відображення дорожньо-стежкової мережі, контурів будівель, місць 

розташування дерев та МАФ. 

а б 

 

Рис. 4.12. Порівняння супутникового знімка (а) з БПЛА ортофотопланом 

(б) для території центральної частини м. Бережани (Тернопільська обл.) 

Для перевірки можливості отримання інформації про розміри об’єктів за 

цими картографічними матеріалами проведено ряд натурних вимірів за 

допомогою мірної рулетки для елементів, які можливо відстежити за обидвома 

знімками: розміри доріжок, МАФів, квітників і газонів. Після цього проводилось 

визначення цих же розмірів засобами ГІС за матеріалами ДЗЗ із наступним 

співставленням з даними натурних вимірювань. У процесі проведення вимірів 

засобами ГІС відзначено кращу інформативність ортофотоплану за даними 

БПЛА-зйомки і простіший процес визначення меж елементів за ним порівняно із 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CNES
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безкоштовним супутниковим знімком. Аналіз отриманої інформації (табл. Р.2) 

свідчить про вищу точність результатів за матеріалами зйомки з БПЛА у 

порівнянні з безкоштовними космічними знімками, які доступні для 

використання з платформи Google Earth. Так, виміри за ортофотопланом 

характеризуються середньою випадковою помилкою вимірювань δ=0,14 м при 

середньоквадратичному відхиленню S=6,36 та коефіцієнтом варіації c.v=1,198 із 

розкидом значень відхилень від результатів натурних вимірювань в межах від -

5,9 до +12,1 % (рис. 4.13). Водночас найбільші похибки виникали для дрібних 

елементів місцевості з розмірами до 3 м, що може бути наслідком впливу тіней 

об’єктів та помилки, викликані точністю самого ортофотоплану, значення 

просторового розрізнення для якого склало 4,5 см.  

 

Рис. 4.13. Аналіз відхилень результатів вимірювань за матеріалами ДЗЗ          

(Н – елементи, для яких не можливо було здійснити виміри) 

У процесі аналізу вимірювань за супутниковим знімком відзначено 

наступні статистичні показники для даного процесу: δ=0,63 м при 

середньоквадратичному відхиленню S=7,74 та коефіцієнту варіації c.v=0,972 із 
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розкидом значень відхилень від результатів натурних вимірювань в межах від -

28,3 до +51,2 %. До того ж для 13 (43,3 % вимірів) елементів не можливо було 

здійснити вимірювання за даними матеріалами внаслідок поганої їх видимості, а 

для 9 (30,0 %) вимірів виникли проблеми з ідентифікацією меж елементів за 

космічним знімком, що також знизило точність вимірювань. Наведені 

характеристики свідчать про вищу ефективність використання ортофотоплану за 

матеріалами БПЛА-зйомки порівняно із безкоштовними супутниковими 

знімками для визначення лінійних розмірів за ними. Причиною цього є вище 

просторове розрізнення та краща якість деталізації першого знімка. 

При розгляді даного питання також неможливо оминути увагою вплив 

орографічних факторів на точність визначення лінійних параметрів елементів 

благоустрою. Загальновідомо, що на картографічних матеріалах відображаються 

не дійсні довжини ліній, а їх проекції на горизонтальну площину. В геодезичних 

вимірюваннях ухили ліній до 3 градусів не беруть до уваги,  зважаючи на їх 

незначний вплив на результати. При більших кутах нахилу території для 

відкладання довжин ліній на карти і плани визначають величину 

горизонтального прокладання, яка є добутком дійсної довжини лінії та косинуса 

кута її нахилу. Виходячи з цього, також рекомендуємо користуватись даним 

принципом при зворотному процесі отримання довжин ліній за картографічними 

матеріалами. Тобто, виміряні за матеріалами ДЗЗ горизонтальні прокладання 

об’єктів для ліній з нахилом більше 3 градусів переводити у довжини з 

врахуванням їх нахилу за формулою: 

S=L·cosα-1,                                                        (4.1)   

де  S  – горизонтальне прокладення;  

L – дійсна довжина лінії;  

α – кут нахилу лінії. 

За наявності ЦМР або тривимірного макету території геоінформаційні 

системи здатні в автоматичному режимі вираховувати дійсні довжини ліній, що 

значно спрощує обмірні роботи за матеріалами ДЗЗ та підвищує їх точність.  
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Проведені дослідження дають підстави рекомендувати для потреб 

дослідження зелених насаджень та інших елементів благоустрою об’єктів 

зеленого господарства матеріали ДЗЗ високого просторового розрізнення. В 

якості таких матеріалів можна використовувати супутникові знімки зі значенням 

даного параметру не більше 10 см на піксель. Проте, зважаючи на їх високу 

вартість станом на сьогодні, пропонуємо використовувати в даних цілях 

результати БПЛА-зйомки у вигляді ортофотоплану території. Для підвищення 

точності результатів рекомендується виконувати БПЛА-зйомку в час найменшої 

довжини тіней та при висоті знімання не більше 100 м (при більшій висоті 

зйомки суттєвого погіршення зазнає значення просторового розрізнення). 

Обробку результатів рекомендуємо проводити засобами ГІС на основі ЦМР або 

тривимірного макету території. 

Використання для досліджень у ЛГ та СПГ сучасних вимірювальних 

приладів дало змогу не тільки  істотно підвищити точність отриманої 

інформації, але й забезпечити її оперативність, автоматизацію та 

універсальність, що є важливою умовою сталого управління лісами та 

виконання міжнародних екологічних зобов’язань. У контексті дослідження 

можливостей використання методів ДЗЗ для удосконалення процесу 

інвентаризації ЗН проведено також ряд досліджень стосовно залучення переваг 

БПЛА для  вимірювання параметрів зелених насаджень. У цьому напрямку 

проведено роботи з дослідження можливості використання квадрокоптера для 

вимірювання висоти дерев і кущів та параметрів їх горизонтальних проекцій. 

Спосіб вимірювання висоти дерев і чагарників. 

Запропонований підхід вимірювання висоти деревно-чагарникових порід з 

використанням квадрокоптера розроблений з метою створення способу, який би 

дозволив усунути основні недоліки існуючих висотомірів: необхідність 

закладання базисної віддалі, підвищення зручності та точності візування на 

вершину дерева, усунення впливу рельєфу місцевості, кривизни деревної 

рослини на результати та забезпечення більшої точності вимірювань.  
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Поставлене завдання досягається шляхом використання в якості 

вимірювального приладу GPS-приймача, розташованого на БПЛА, який здатний 

фіксувати положення коптера у тривимірному просторі (точність вертикального 

позиціонування складає ±0,1 м) та дає змогу отримувати достатньо точні 

результати вимірювань (0,5 - 1 %). У той же час точному наведенню приладу на 

вершину дерева сприяє можливість керування безпілотним літальним апаратом 

із земної поверхні при одночасній зйомці за допомогою камери та передачі 

зображення на дисплей. На підставі проведених досліджень авторами отримано 

патент на корисну модель «Спосіб вимірювання висоти дерев і чагарників» 

(Бідолах, Кузьович, et al., 2017). 

Дослідження проводились на базі лісових масивів ДП «Бережанське 

лісомисливське господарство» в 65-річному лісовому сосново-грабовому 

насадженні та паркових різновікових насаджень зі змішаним видовим складом у 

Бережанському призамковому парку на Тернопільщині. Для контролю 

вимірювання висот дерев і чагарників проводили трьома існуючими 

інструментальними способами, один з яких надалі використовувався в якості 

контролю.  

Перший спосіб виконувався шляхом використання сучасного лазерного 

висотоміра Nikon Forestry 550, який дає змогу визначати висоту ростучого 

дерева за допомогою функцій розрахунку лінійних та кутових величин, 

отриманих лазерним далекоміром. Результати вимірювання висот даним 

приладом, як найбільш точним, у подальшому використовувались в якості 

контролю. Другий підхід передбачав використання оптичного висотоміра 

(висотомір Анучина ВА), вимірювання яким проводилось шляхом наведення 

приладу на кореневу шийку та вершину дерева з базисної віддалі та читанням 

результатів згідно інструкцій щодо використання даного приладу. Недоліками 

цього способу є його невисока точність (похибка ±4 %), складність візування 

приладу на вершину та кореневу шийку в умовах загущеного деревостану та 

необхідність визначення базисної віддалі. Для вимірювання висот дерев за 

третім способом використовувався лісовий висотомір-кутомір ВУЛ-1. Для 
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отримання інформації про висоту дерев проводилось наведення окуляра приладу 

на верхівку дерева та зчитування відліку, що відповідає висоті дерева від рівня 

ока спостерігача. До отриманого відліку додавалась висота спостерігача до рівня 

ока. Недоліками даного способу слід вважати його невисоку точність (похибка 

±5 %), залежність від рельєфу, потребу візування приладу на верхівку дерева, 

яку досить часто складно визначити в умовах загущеного деревостану, та 

необхідність визначення базисної віддалі, що не завжди є можливим у 

насадженні.  

Запропонований спосіб з використанням БПЛА здійснюється наступним 

чином. Після виконання калібрування компаса дрона та отримання чіткого 

супутникового сигналу в системах GPS/ГЛОНАСС проводиться фіксація висоти 

точки 0. Для цього БПЛА встановлюється на рівні кореневої шийки ростучого 

дерева (h1), що підлягає вимірюванню висоти. Після цього літальний апарат 

піднімають в ручному режимі на орієнтовну висоту дерева та направляють центр 

прицілу його камери в режимі зйомки 90˚на найвищу точку дерева (h2), 

здійснюючи її точне візування та фіксацію у тривимірній системі координат x, y, 

z з одночасним фотографуванням камерою безпілотного літального апарату. 

Водночас в якості атрибутів кожної збереженої фотографії верхівки дерева 

зберігається інформація про його координати та висоту, яка розраховується GPS-

модулем автоматично. 

Визначення перевищення Н, яке відповідає висоті вимірюваного об’єкта, 

обчислюється шляхом реєстрації зміщень камери у вертикальній (Δh) та 

горизонтальній (Δx та Δy) площинах за виразом:  

)( 222 yxhH  ,                                   (4.2) 

де  Н – висота дерева або чагарника, м; 

Δh – зміщення камери БПЛА за висотою, м;  

Δx та Δy – зміщення камери дрона у горизонтальній площині при піднятті 

його до вершини, м (рис. 4.14). 
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 Рис. 4.14. Схема визначення висоти деревних і кущових видів з 

використанням БПЛА 

 

Отримані дані про висоти дерев та чагарників можуть використовуватись 

для потреб інвентаризації зелених насаджень, створення бази даних вимірів, а 

також для виконання інших наукових досліджень. 

Для порівняння одержаних результатів з аналогами (результатами 

вимірювання висот дерев і чагарників за допомогою лазерного висотоміра Nikon 

Forestry 550, оптичного висотоміра ВА та лісового висотоміра-кутоміра ВУЛ-1) 

проведено аналіз у вигляді таблиці 4.1. При вимірюванні висот лазерним 

висотоміром, як найбільш точним приладом, отримано наступні результати, які у 

подальшому використовувались в якості контролю: у дослідному 65-річному 

лісовому сосново-грабовому насадженні середня висота рослин складала 20,7 м, 

а в садово-парковому різновіковому насадженні зі змішаним складом деревно-

чагарникових видів – 18,6 м. 
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Таблиця 4.1 

Результати вимірювань висоти дерев в лісових та парковому насадженнях 

№ 

пп 
Варіант дослідження 

Кількість 

вимірювань 

Середня 

висота, м 

Відхи-

лення, % 

1 
Контроль (лазерний висотомір Nikon Forestry 

550) 

19 20,7 - 

19 18,6 - 

2 
Аналог висотомір Анучина ВА (оптичний 

висотомір) 

19 21,9 + 5,80 

19 19,9 + 6,99 

3 
Аналог висотомір лісовий ВУЛ-1 

(тригонометричний висотомір) 

19 22,2 + 7,25 

19 20,1 + 8,06 

4 Пропоноване рішення з використанням БПЛА  
19 20,5 - 0,97 

19 18,8 + 1,08 

 

Аналіз даних зведеної таблиці вимірювань, визначених за аналогами та 

запропонованим способом, свідчить, що спосіб визначення висоти дерев 

чагарникових видів з використанням БПЛА дає змогу отримувати результати 

високої точності (з відхиленням близько 1 %). Водночас слід відмітити 

підвищення точності для вищих дерев та зниження точності для низьких рослин 

через більший вплив точності вертикального позиціювання БПЛА на результати 

вимірювання на низьких висотах. До того ж варто зауважити складність 

проведення вимірювань квадрокоптером в умовах загущеного деревостану. 

Водночас у процесі вимірювання оптичним та тригонометричним висотомірами 

в лісовому масиві виникали труднощі із встановленням базисної відстані через 

сусідні ростучі дерева, що також свідчить про недоліки аналогів. У свою чергу, 

використання дрона обмежене погодними умовами та густотою деревостану.  

Після цього поставлено завдання визначення точності вимірювання висоти 

дерев за допомогою квадрокоптера шляхом порівняння даних результатів із їх 

істинними значеннями. Для його вирішення визначено висоти окремих дерев за 

допомогою БПЛА з наступною перевіркою точності результатів шляхом 

вимірювання їх довжини після рубки. Додатково проводились визначення висот 

за допомогою висотоміра Анучіна та мірної вилки.  

Збір експериментальних даних проводився на базі Чернівецького 

лісництва Чернівецького військового лісгоспу (квартал 45, виділ 6), де 



213 

 

виконувався останній прийом рівномірно-поступової рубки в буковому 

насадженні з такими, відповідно з матеріалами таксації, основними лісівничо-

таксаційними показниками: склад деревостану – 10 Бкл; вік – 112 років; середній 

діаметр – 40 см; висота деревостану – 33 м; бонітет – І; тип лісу – D3ДГБ; 

повнота – 0,40, запас на 1 га – 280 м3. 

Вимірювання висот дерев проводилось двома способами, відповідно до 

відомих методик. Перший підхід передбачав використання оптичного 

висотоміра Анучіна для визначення висоти (НВА), який наводився на кореневу 

шийку та вершину дерева з базисної віддалі та читанням результатів згідно 

інструкцій щодо використання даного інструменту. При цьому виникали 

складнощі візування приладу на вершину через досить значну висоту дерев та 

труднощі відкладання базисної віддалі через складний рельєф місцевості. 

Другий спосіб передбачав використання мірної вилки в якості примітивного 

польового висотоміра. При цьому для вимірювання висоти дерев (Нм.в) вона 

доукомплектовувалась виском, проводилось її наведення на вершину дерев із 

фіксуванням висоти по рухомій ніжці, до значення якої додавалась висота до 

рівня ока спостерігача. При вимірюванні виникали аналогічні до попереднього 

способу проблеми із візуванням та відкладанням базисної віддалі. У якості 

третього підходу було проведено вимірювання висот дерев бука лісового (Нкв) з 

використанням БПЛА DJI Phantom 4, який реалізовувався аналогічно до 

описаного вище підходу.  

Після збору інформації щодо висот ростучих дерев проводилась їх рубка 

та вимірювались відповідні довжини кожного дерева (L) за допомогою мірної 

рулетки, до яких додавались висоти кожного пня над рівнем кореневої шийки. 

Отримані дані зведено та проаналізовано у таблиці Р.1. Порівняння 

статистичних показників трьох способів (табл. 4.2.) демонструє перевагу 

підходу з використанням БПЛА. Це пояснюється можливістю точного наведення 

приладу на верхівку дерева чи чагарнику, що досягається за рахунок візування 

його камери під прямим кутом до рослини. Окрім того, покращенню якості та 
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спрощенню проведення вимірювань сприяє відсутність потреби закладання 

базисної відстані як для більшості висотомірів.  

Таблиця 4.2 

Підсумкові описові статистики результатів вимірювання висот дерев 

Статистичні показники 
Діаметр, 

см 

Нкв.  

(квадро-

коптер) 

Нм.в. 

(мірна 

вилка) 

НВА 

(висотомір 

Анучіна) 

Середнє арифметичне значення 46,60 33,29 33,50 32,33 

Сер. квадр.відх. - 1,40 4,40 2,73 

Стандартна помилка - 0,25 0,80 0,50 

Коефіцієнт мінливості, % - 4,19 13,14 8,45 

Похибка вимірювання - 0,05 0,26 -0,90 

Систематична помилка, м - 15,03 302,77 56,34 

Середня випадкова помилка 

вимірювань 
- 0,72 3,23 1,39 

Графічна інтерпретація відхилень від істинного значення при вимірюванні 

висот за проведеними в даному дослідженні способами (рис. 4.15) свідчить про 

найменшу кількість таких відхилень результатів саме для способу з 

використанням квадрокоптера.  

 

Рис. 4.15. Похибки вимірювання за різних способів 
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Найбільший розкид відхилень від істинних значень дає вимірювання з 

використанням мірної вилки, що пояснюється її прямим призначенням для 

вимірювання діаметрів стовбурів (визначення висоти – є лише додатковою 

функцією даного інструменту). Крім того, слід відмітити залежність точності 

вимірювань при використанні мірної вилки та висотоміра Анучіна від рельєфу 

при закладанні базисної віддалі. Адже, на практиці не завжди можливо знайти 

місце для проведення вимірювань, що розташоване на тому ж вертикальному 

рівні, що й саме дерево чи чагарник. А в умовах загущеного деревостану сам 

процес вибору місця з якого буде видно вершину рослини для проведення 

вимірювань за допомогою висотомірів є досить складним, що також суттєво 

впливає на точність та якість отриманих результатів.  

Водночас не можна обійти увагою також основні недоліки способу 

вимірювання висоти з використанням квадрокоптера, які полягають у труднощах 

його реалізації в умовах загущеного деревостану через складність підняття 

БПЛА до верхівки, залежність від погодних умов (неможливість виконання 

вимірювань за умов низької температури, дощу та сильного вітру) і потреби у 

вищій кваліфікації виконавців робіт. 

Аналіз технічних параметрів квадрокоптера DJI Phantom 4, свідчить, що за 

вимірювання висоти положення даного високотехнічного приладу відповідає 

GPS-приймач, який здатний фіксувати положення коптера у тривимірному 

просторі з точністю вертикального позиціонування ±0,1 м. Це дає змогу робити 

висновки про технічні можливості для вимірювання висоти з точністю до 0,5 % – 

при висоті дерева 20 м або до 1 % при висоті до 40 м. При цьому оптичний 

висотомір Анучіна (ВА), який у переважній більшості використовується у 

практичній діяльності, дає змогу проводити вимірювання висот з точністю 

близько ±4 % (Анучин, 1982) в оптимальних умовах, які досить складно 

забезпечити в лісових та паркових деревостанах.  

Окрім вищенаведених переваг використання квадрокоптера для 

вимірювання висоти дерев та чагарників даний прилад дає змогу також 

перевести процес таксації лісу та садово-паркових об’єктів на новий – цифровий 



216 

 

рівень, коли окрім визначення висоти рослин створюються умови для 

фотофіксації їх верхівок, збереження інформації про місце та час виконання 

зйомки, що може використовуватись в якості документального підтвердження 

достовірності проведених вимірювань. Це, у свою чергу, створює нові 

можливості та перспективи для потреб контролю та МЗН, а також спрощує 

проведення подальшої комп’ютерної та статистичної обробки інформації. 

Отже, вимірювання висоти дерев та чагарників з використанням 

безпілотного літального апарата дає змогу проводити виміри з досить високою 

точністю. Такий підхід дозволяє уникнути більшості недоліків існуючих 

аналогів. Одержані результати свідчать про доцільність та перспективність 

застосування даного підходу для потреб лісо- та парковпорядкування, для 

встановлення розряду висот при відведенні ділянок у рубки, інвентаризації 

зелених насаджень, створення бази даних вимірів, а також для виконання інших 

наукових досліджень. 

Спосіб вимірювання горизонтальної проекції крон дерев і чагарників. 

Сучасні тенденції розвитку досліджень у сфері лісового та садово-

паркового господарства передбачають перехід на якісно новий рівень способів 

отримання лісівничо-таксаційних показників з використанням останніх 

досягнень науки та техніки. Серед цих можливостей потребує дослідження 

також питання розробки нового підходу до вимірювання проекції крон дерев та 

чагарників з використанням методів БПЛА-дистанційного зондування. Тому, у 

контексті даного напряму, в якості об’єкта дослідження обрано спосіб 

визначення горизонтальної проекції крон дерев та кущів у лісових та садово-

паркових насадженнях. Предметом дослідження стали можливості 

вдосконалення процесу вимірювання проекції крон деревно-чагарникових видів 

шляхом використання сучасних методів. 

Дослідження проводились на базі лісових масивів та паркових насаджень 

міста Бережани у Тернопільській області шляхом знімання території досліджень 

з БПЛА, експорту отриманої інформації, її трансформації та створення 

ортофотоплану. Опрацювання отриманої картографічної основи, яка 
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геометрично прив’язана до відповідної системи координат, у середовищі ГІС дає 

змогу проводити площинні та лінійні вимірювання проекцій крон деревно-

чагарникових видів з одночасною реєстрацією їх місця розташування у системі 

координат. Для визначення точності та ефективності запропонованого способу 

проведено вимірювання розмірів проекцій крон деревних порід на території 

дослідного полігону за допомогою рулетки (традиційний метод) шляхом обміру 

радіусів проекцій крон у восьми взаємоперпендикулярних напрямках. Ці 

результати співставлено із аналогічними вимірюваннями, здійсненими у 

середовищі QGis3 за ортофотопланом, що отриманий з квадрокоптера. За 

результатами проведених досліджень розроблено та запатентовано корисну 

модель «Спосіб вимірювання горизонтальної проекції крон дерев і чагарників» 

(Бідолах, Кузьович, et al., 2018). 

Варто наголосити, що на практиці користуються переважно відомим 

способом визначення горизонтальної проекції крони за допомогою 

вимірювальних інструментів (зазвичай рулетки) шляхом вимірювання радіусів у 

восьми напрямках із зарисовуванням схеми форми крони кожного 

досліджуваного дерева. Недоліками цього способу є його досить велика 

трудомісткість і необхідність додаткових робіт для геопросторового 

прив’язування місця розташування кожного вимірюваного дерева. 

Сучасним аналогом запропонованого підходу є спосіб вимірювання 

проекцій крон дерев з використанням програмно-вимірювального комплексу 

«Field-Map» (И. Ф. Букша et al., 2008), за допомогою якого, в числі інших 

таксаційних показників, проводять вимірювання проекції крони дерев шляхом 

використання далекоміра та геометричної прив’язки місця розташування кожної 

рослини за допомогою приймачів GPS. Недоліками наведеного способу є те, що 

він вимагає безперешкодної видимості всієї крони з під намету деревостану, що 

не завжди є можливим. Крім того, даний спосіб потребує використання 

спеціалізованого обладнання та досить значної кількості вимірів для отримання 

достовірної інформації про форму проекції крони (щонайменше 8 вимірів для 

кожного деревного виду).   
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Тому метою даного дослідження стала розробка способу визначення 

горизонтальної проекції крон дерев та чагарників, який усуває необхідність 

проведення трудомістких та суб’єктивних польових вимірювань та надає змогу 

не тільки прискорити виконання робіт, але й підвищити достовірність отриманої 

інформації. Водночас поставлено завдання розробки нового підходу до 

вимірювання горизонтальної проекції крони, перевірки його точності та 

ефективності шляхом порівняння із традиційними методами отримання даної 

інформації. Для його реалізації запропоновано використання БПЛА-

аерофотозйомки території з подальшим визначенням конфігурації проекції 

крони та отримання інформації про її розміри за опрацьованим у середовищі ГІС 

отрофотопланом території. 

Обліт території з отриманням матеріалів ДЗЗ проводиться відповідно до 

методики використання БПЛА для даного процесу, який описаний в параграфі 

2.2.2. Опрацювання отриманого картографічного матеріалу, який геометрично 

прив’язаний до відповідної системи координат, у середовищі ГІС дає змогу 

проводити площинні та лінійні вимірювання проекції крон деревних та 

чагарникових видів з одночасною реєстрацією їх місця розташування у 

глобальній системі координат. 

Зважаючи на відсутність методів точного визначення горизонтальної 

проекції крони в польових умовах, прийнято рішення використовувати в якості 

контрольного значення фотозображення проекції крони, площу якої зручно 

визначити засобами ГІС на геокодованому ортофотоплані. Для цього було 

окреслено конфігурацію крон за візуальними ознаками (рис. 4.16 – червоним 

кольором) на матеріалах БПЛА-зйомки та визначено їх площі. Далі, для 

порівняння різних підходів за аналогічними показниками, визначено 

розрахункові радіуси по кожній рослині за відомою формулою 4.3 окремо для 

лісового та садово-паркового насадження. 

1*  Sr ,                                                           (4.3) 

  де r - розрахунковий радіус проекції крони, м; 
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       S - площа горизонтальної проекції крони за матеріалами аерофотозйомки, 

м2;  

      - математична константа. 

 
 

Рис. 4.16. Визначення площі горизонтальної проекції крон дерев за 

ортофотопланом в ГІС 

 

Для порівняння традиційного способу із запропонованим проведено 

вимірювання проекції крон деревних видів на території дослідних полігонів за 

допомогою рулетки шляхом визначення радіусів горизонтальних проекцій крон 

у восьми взаємоперпендикулярних напрямках та обчислення середньо-

арифметичного значення. Такий підхід дав змогу співставити результати різних 

підходів до вимірювання, здійсненими за традиційним способом та за 

матеріалами БПЛА-зйомки в ГІС QGis 3 відповідно до лінійних вимірів (рис. 

4.17) та розрахункових контрольних радіусів (таблиця 4.3).  

Виходячи із практики проведення польових досліджень, слід наголосити 

на складності визначення проекції крон шляхом опускання уявної прямовисної 

лінії на поверхню землі із виконанням подальших вимірювань. Проведення 

більшої кількості вимірів радіусів проекції дещо покращує точність результатів, 

але суттєво підвищує їх трудомісткість. Тому для полегшення проведення робіт 
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по визначенню площ горизонтальної проекції крон дерев та кущів, 

рекомендуємо використовувати можливості інструментарію ГІС для визначення 

площ об’єктів за геометрично прив’язаними матеріалами. Водночас 

оптимальним для таких робіт, на нашу думку, є ортофотоплан, отриманий в 

результаті БПЛА-зйомки території завдяки його дешевизні (у порівнянні з 

матеріалами ДЗЗ високого просторового розрізнення), простоті отримання та 

можливості планування часу знімання.  

Таблиця 4.3 

 Зведені результати вимірювань радіусів проекцій крон дерев в лісових (Л) 

та паркових насадженнях (П) 

№ 

з/

п 

Варіант дослідження 
Кількість 

вимірювань 

Середній 

радіус 

Відхилення, 

% 

1 
Контроль 

(розрахунковий спосіб) 

35 (Л) 3,561 - 

35 (П) 4,088 - 

2 
Традиційний спосіб 

(вимірювання рулеткою) 

35 (Л) 3,39 - 4,8 

35(П) 3,75 -8,27 

4 
Аналог традиційного способу з 

використанням БПЛА 

35 (Л) 3,498 - 1,77 

35 (П) 3,972 - 2,84 

 
 

 
 

Рис. 4.17. Вимірювання радіусів крон за ортофотопланом у восьми напрямках   
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Аналіз проведених досліджень свідчить, що опрацювання матеріалів 

БПЛА-зйомки в ГІС дає змогу спростити визначення конфігурації 

горизонтальної проекції крони за візуальними ознаками, покращити якість 

вимірювання її площі завдяки врахуванню реального контуру периметру 

проекції. Водночас пропоноване рішення визначення горизонтальної проекції 

крони деревно-чагарникових видів дає змогу отримувати результати вищої 

точності (з відхиленням до 3 %) у порівнянні із традиційним методом, де 

відхилення досягають до 5 % для лісових та більше 8 % (внаслідок складніших 

конфігурацій крон) для садово-паркових насаджень за даними проведених 

досліджень. До недоліків запропонованого підходу можна віднести складність 

його реалізації в умовах високоповнотного лісового деревостану, де не завжди 

чітко можна оцінити параметри крони окремих дерев, та потребу кваліфікованих 

виконавців. 

Науковою новизною способу є сучасний підхід до вимірювання 

горизонтальної проекції крон дерев і кущів за матеріалами аерофотозйомки 

території з БПЛА, який відрізняється тим, що вимірювання та опрацювання 

інформації здійснюється за геометрично прив’язаними до системи глобального 

позиціонування матеріалами аерофотознімання з БПЛА у середовищі ГІС з 

наступним визначенням площі горизонтальної проекції крони та збереженням 

просторової та лінійної атрибутивної інформації в цифровому вигляді разом із 

фотознімками об’єкту дослідження.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що даний 

підхід дає змогу проводити вимірювання розмірів та площі проекції крони дерев 

і чагарників з мінімалізацією трудомістких польових робіт, дозволяє коректніше 

визначати конфігурацію крони дерева, полегшує вимірювання в умовах 

загущених деревостанів, підвищує їх точність та створює умови для збереження 

інформації з метою подальшого контролю, моніторингу та аналізу. Такий підхід 

також дає змогу удосконалити процес визначення площі, зайнятої деревними та 

чагарниковими рослинами при виконанні проєктів реконструкції та благоустрою 
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ділянок, який у подальшому можна використовувати у процесі проведення 

інвентаризації зелених насаджень та визначенні балансу території. 

Підсумовуючи вищенаведене, варто звернути увагу, що вимірювання 

горизонтальної проекції крони дерев і кущів з використанням БПЛА дає змогу 

проводити виміри з достатньо високою точністю. Такий підхід дозволяє 

знівелювати більшість недоліків традиційної методики, проте потребує 

кваліфікованих виконавців. Достовірна інформація про горизонтальні проекції 

крон, яку можна отримати з використанням запропонованого способу, дає змогу 

якісно визначати площі, зайняті деревно-кущовими рослинами у процесі 

проведення ІЗН та визначенні балансу території об’єктів дослідження. 

Використання за таких умов сучасного інструментарію створює умови для 

збереження просторової і атрибутивної інформації у цифровому форматі та 

надає можливість її сортування, створення спеціальних запитів та статистичних 

аналізів, підготовки картографічної документації і візуалізації даних. Такий 

підхід може бути використаний не лише для вдосконалення процесу ІЗН, але й 

для потреб лісовпорядкування та залучення до процесів інших наукових 

досліджень.  

 

4.3.3. Геоінформаційна інтерпретація результатів інвентаризації 

зелених насаджень в населених пунктах. Процес обробки даних, які одержано 

у ході польових досліджень, є не менш важливим за попередні етапи 

інвентаризації зелених насаджень. Адже якісний аналіз інформації про стан ЗН 

дає змогу розробити відповідні заходи щодо їх збереження у вітальному стані, 

покращення естетичності та декоративності, а також належного виконання своїх 

функцій. Вчасне надходження даних про ентомологічні та патологічні ураження, 

фізичні пошкодження, а також інші причини погіршення стану зелених 

насаджень, дають змогу належним чином реагувати вжиттям контрзаходів для 

недопущення погіршення урболандшафтів.  

У даному контексті, для підвищення автоматизації, оперативності та 

якості опрацювання матеріалів, що одержані під час польового етапу проведення 
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ІЗН, доцільно використовувати можливості сучасних інформаційних технологій, 

а зважаючи на прив’язку отриманих даних до просторової інформації – 

застосування геоінформаційних систем. Сучасні ГІС мають всі підстави 

вважатись інформаційно-технологічним ядром системи впорядкування ЗН, 

зважаючи на їх здатність охоплювати весь спектр вхідної інформації (просторові 

та атрибутивні дані), поєднувати їх в одну геоінформаційну базу даних, яка дає 

змогу вести облік зелених насаджень та розробляти систему заходів щодо їх 

впорядкування (рис. 4.18).  

 

 

Рис. 4.18. Схема організації інформаційних потоків у системі 

впорядкування зелених насаджень за допомогою ГІС 

 

Зважаючи на досить складну і багатогранну структуру системи організації 

інформації про стан зелених насаджень в ГІС, використаємо науковий метод 

аналізу і синтезу шляхом виокремлення процесу геоінформаційної інтерпретації 

результатів ІЗН (верхня частина пірамідальної схеми, наведеної на рис. 4.18) з 

метою його детального аналізу.  
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Введення атрибутивної інформації в ГІС може відбуватись в трьох 

режимах: автоматичному, напівавтоматичному та ручному. В першому режимі 

дані експортуються з пристроїв, які використовувались у процесі підготовчих 

робіт і польового дослідження через дата-кабелі або мережу Інтернет. Таким 

чином, вводяться дані стосовно просторового розташування рослин з GPS-

приймача з їх атрибутами та наявна у базі даних інформація за результатами 

попередніх ІЗН. Напівавтоматичний процес введення інформації в ГІС включає 

експорт частини цифрової інформації з її доповненням та коригуванням у 

системі. До цього способу відноситься введення готових атрибутивних таблиць з 

їх прив’язкою у ручному режимі, додавання матеріалів фотообстеження із 

зазначенням місця їх зйомки тощо. У ручному режимі до ГІС може заноситись 

описова інформація, окремі параметри ЗН, назви, адреси, інформація про 

балансоутримувачів та власників тощо. 

Просторові дані вводяться до ГІС шляхом оцифровки паперових 

картографічних матеріалів, експорту матеріалів ДЗЗ, ЦМР, тривимірних макетів, 

баз даних розташування об’єктів та іншої просторової інформації з геопорталів, 

хмарних технологій, мережі Інтернет та фізичних носіїв. Використання 

геокодованих у системі координат просторових даних дає змогу з легкістю 

поєднувати їх в одну взаємопов’язану систему та приєднувати атрибутивну 

частину інформації. Для забезпечення якісного геоінформаційного 

прив’язування просторових даних потрібен щонайменше один картографічний 

матеріал, який несе точну інформацію по параметру геокодування або достовірні 

просторові дані по опорних точках, що чітко відстежуються на неприв’язаних до 

координатної системи матеріалах. Далі засоби просторового орієнтування ГІС 

дають змогу перекодувати інші картографічні матеріали через спільні точки на 

них. Таким чином, поєднання різних типів вхідної інформації за результатами 

інвентаризації ЗН дає змогу здійснювати її геоінформаційну інтерпретацію з 

розширенням можливостей подальшого аналізу, використання та представлення.  

Опрацювання матеріалів ДЗЗ засобами ГІС включає різні можливості 

щодо аналізу геокодованих та підготовлених відповідним чином картографічних 
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матеріалів. Для процесу геоінформаційного дешифрування матеріалів ДЗЗ 

доцільно використовувати метод дистанційної ландшафтної індикації, яка 

полягає у проходженні кількох рівнів опрацювання просторової інформації: 

1. Параметричний – визначаються характеристики стану ЗН за 

матеріалами дистанційної зйомки території (розташування рослин, стан, 

горизонтальна структура насаджень, зімкнутість, видовий склад тощо). 

2. Оцінювальний – визначаються категорії та ранги стану об’єктів за 

відповідними алгоритмами (розподіл території газонних вкриттів за якісними 

показниками). 

3. Результуючий – дає змогу досліджувати результати окремих заходів 

та робити висновки щодо їх впливу на ЗН (видаленння і посадка рослин, а також 

зміни пов’язані з їх ростом і розвитком). 

4. Моніторинговий – різночасові матеріали ДЗЗ дають змогу в 

автоматичному і ручному режимі відстежувати зміни стану ЗН. 

Сам процес дешифрування матеріалів ДЗЗ у геоінформаційній системі 

може виконуватись як в ручному, так і в напівавтоматичному режимі. Перший 

спосіб включає візуальне розпізнавання характерних особливостей просторової 

неоднорідності на знімках із оцифровуванням її геометрії. Таким чином, для 

потреб впорядкування ЗН можливо дешифрувати межі території, 

виокремлювати ділянки для повидільної таксації, класифікувати типи і види 

ландшафтів, отримати параметри розташування та горизонтальних проекцій 

крон рослин тощо. Водночас засоби оперування різними шарами інформації в 

ГІС (дані топології, орографії, гідрології, інженерних мереж тощо) значно 

розширюють можливості щодо покращення якості дешифрування матеріалів 

ДЗЗ. Напівавтоматичний режим дає змогу полегшити роботу виконавців, але 

потребує підвищення рівня їх кваліфікації та забезпечення достовірності 

результатів шляхом перевірки і, в окремих випадках, натурного співставлення та 

корекцій. До таких способів відноситься класифікація матеріалів дистанційного 

зондування в ГІС, яка була використана в даних дослідженнях, для спрощення 

процесу їх дешифрування та усунення суб’єктивізму. 
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Некерована класифікація використовується для розподілу пікселів 

зображення за різними категоріями виходячи із аналізу їх спектральних 

характеристик. Для цього потрібне встановлення кількості груп класифікації і 

методу групування даних.  

Дані підходи дають змогу проводити класифікацію лісових і паркових 

ландшафтів на вкриті та невкриті рослинністю території, виокремлювати 

дорожньо-стежкову мережу (в т.ч. і за типами покриття), дешифрувати будівлі, 

споруди, малі архітектурні форми, ґрунтове вкриття та інші елементи покриття. 

Також на знімках з високим просторовим розрізненням створюється можливість 

класифікувати різні типи зелених насаджень: деревна, кущова рослинність, 

газони, трав’яні покриви, а також території, вкриті квітковою рослинністю.  

В результаті виконано некеровану класифікацію за алгоритмом K-means 

(зважаючи на попередньо відому кількість кластерів) в ГІС ArcGIS 10.2 для 

частини території об’єкта № 20 (фрагмент ортофотоплану наведено на рис. 4.20, 

а), результати якої представлено в табл. 4.4 і на рис. 4.19.  

Таблиця 4.4 

Порівняння результатів некерованої класифікації з даними, одержаними 

внаслідок оцифрування ортофотоплану  

Назва 

категорії 

Некерована класифікація Оцифру-

вання 6 класів 10 класів 20 класів 
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а,
  

  
  
м

2
 % 

Тверді 

покриття 
341283 1278,8 16,7 316914 1187,5 15,5 400269 1499,8 19,6 2573,5 33,6 

Ґрунтове 

покриття 
193197 723,9 9,5 94641 354,6 4,6 130570 489,3 6,4 162,8 2,1 

Тіні 337210 1263,6 16,5 617861 2315,2 30,2 385977 1446,3 18,9 0,0 0,0 

Деревно-

кущова 

рослинність 

721710 2704,3 35,3 197862 741,4 9,7 724870 2716,2 35,5 2772,3 36,2 

Газон 450850 1689,4 22,1 704582 2640,1 34,5 360682 1351,5 17,6 2068,3 27,0 

Інші типи 

покриття 
0 0,0 0,0 112390 421,1 5,5 41882 156,9 2,0 83,1 1,1 

Сума 2044250 7660 100,0 2044250 7660 100,0 2044250 7660 100,0 7660 100,0 
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Рис. 4.19. Результати некерованої класифікації матеріалів БПЛА-зйомки   
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Для визначення достовірності одержаних даних також проведено 

порівняння результатів класифікації з еталоном, в якості якого обрано 

картографічний матеріал, одержаний внаслідок проведення оцифрування 

ортофотоплану ділянки в ручному режимі редагування (рис. 4.19, б). Виходячи 

із запланованих 5 категорій за результатами інтерпретації знімка (деревно-

кущова рослинність; газон; тверді та ґрунтові покриття, а також інші типи 

покриттів), попередньо виконано першопочатковий розподіл території на 

подвійне значення кількості планових груп, тобто на 10 кластерів класифікації 

(рис. 4.19, г). 

Водночас виявлено перекриття однакових категорій, зокрема по 3 групи 

подібних кластерів для класу «Тіні» і «Газони». В той же час, при даному 

алгоритмі, частина твердого покриття, ґрунтового покриття, а також зелених 

насаджень (характерно для ялини колючої (Picea pungens Engelm.) віднесені до 

інших категорій та не класифікуються у своїх кластерах. Виходячи із цього, 

проведено перевірку достовірності результатів класифікації за 6-ма кластерами з 

метою уникнення дублювання категорій в різних класах (рис. 4.19, в). В 

результаті одержано одну категорію, яка перекриває два класи з присвоєнням 

назви «Рослинність затінена». За цих обставин частина твердих покриттів та 

зелених насаджень (характерно для ялини колючої (Picea pungens Engelm.) 

класифікувались як ґрунтове покриття. Зважаючи на недоцільність подальшого 

об’єднання класів, зроблено також спробу класифікації на 20 кластерів для 

перевірки можливості покращення точності класифікації шляхом збільшення 

кількості градацій (рис. 4.19, д). Водночас категорії класифіковано за такими 

кластерами: «Тіні» – відображені у кластерах 1-3; «Деревно-кущова 

рослинність» – 4-7; «Рослинність (включає частину деревної, кущової 

рослинності та газонів)» – 8-10; «Газони» – 11-12;14; «Газони-кущі» – 13; 

«Ґрунтове покриття» – 15-16; «Тверді покриття» – 17-19. Для полегшення 

процесу опрацювання результатів даної класифікації проведено групування 

аналогічних кластерів до спільних категорій, в результаті чого одержано 7 нових 

груп (рис. 4.19, е). У результаті одержано растр класифікації, який за своїми 
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спектральними характеристиками наближається до параметрів класифікації за 6-

ма кластерами, але з покращеним результатом для оцінювання твердих 

покриттів. 

Аналізуючи одержані результати (табл. 4.4), слід відмітити, що найкраща 

точність результатів некерованої класифікації досягається відповідно до  

підсумків кластеризації за 20-ма класами з наступним об’єднанням до спільних 

категорій. Також встановлено найвищу точність дешифрування знімка за всіма 

категоріями, окрім класів «Ґрунтове покриття», для якого дещо кращі результати 

отримано внаслідок класифікації за 10-ма класами та «Газони», для якого 

ідентифікація виявилась незначуще точнішою при оцінці за 6-ма кластерами. 

Водночас варто звернути увагу також специфіку даного підходу до класифікації, 

який оцінює спектральні характеристики за результатами аналізу знімку 

території з висоти пташиного польоту та не здатен враховувати особливості 

піднаметового простору. У процесі ручного режиму оцифрування території цей 

аспект був врахований, що вплинуло на збільшення площі твердих покриттів і 

відповідно погіршення точності класифікації. Оцінюючи сам процес некерованої 

класифікації, слід відмітити також зниження точності результатів через 

наявність інших об’єктів на території дослідження (тимчасові МАФи, транспорт 

і відвідувачі), які через ширину діапазону спектральних характеристик складно 

виокремити у специфічну категорію. Наявність тіней також суттєво погіршує 

якість одержаних результатів, впливаючи на точність в межах від 16,5 до 30,2 % 

для даного картографічного матеріалу.    

Керована класифікація – це процес присвоєння нових значень за окремими 

категоріями для кожного пікселя зображення за визначеним оператором 

правилом. Водночас важливим етапом є процес створення навчальних еталонних 

ділянок для відповідних класів. Підбір якісних параметрів для навчання 

класифікатора є важливою передумовою отримання достовірних результатів 

такої класифікації. Водночас рекомендується окреслення набору пікселів 

контурною лінією еталонних ділянок у середині об’єктів, що піддаються 

класифікації і не допущення перетину їх меж. При потребі проведення аналізу 
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різночасових знімків навчальні ділянки повинні створюватись за однаковими 

принципами для всіх матеріалів ДЗЗ. За такої умови, процес класифікації 

території повинен проходити для однотипних просторових даних (матеріали ДЗЗ 

відповідно до способів отримання, картографічні матеріали згідно їх 

тематичного  наповнення тощо). 

Керовану класифікацію можна проводити різними способами. При 

використанні алгоритму максимальної подібності система відносить пікселі 

знімку до найбільш імовірного класу за результатами аналізу близькості їх 

спектральних характеристик до середніх значень навчальних ділянок-еталонів. 

За умови застосування способу мінімальних відстаней класифікатор розраховує 

різницю між спектральними характеристиками кожного пікселя та середніми 

значеннями навчальних еталонів, і присвоює їм назви класів залежно від 

відстані, що розраховується як евклідова або нормалізована.  

На підставі використання методу наукової дедукції для формулювання 

висновків стосовно стану ЗН на об’єктах дослідження з метою наступної 

інтерпретації результатів для інших територій проведено керовану класифікацію 

на прикладі об’єкта № 20. Водночас пропонується використовувати алгоритм 

мінімальних відстаней, зважаючи на застосування даного способу для умов 

класифікації, коли кількість пікселів в еталонних вибірках невелика і виникають 

сумніви стосовно надійності визначення навчальних вибірок. 

Для того ж ортофотоплану території, що використовувався для 

некерованої класифікації (рис. 4.19, а), проведено керовану кластеризацію за 5-

ма класами (деревно-кущові рослини, трав’яне, ґрунтове і тверде покриття та 

інші території – рис. 4.20, а) методом навчальної вибірки. Результати 

класифікації за категоріями (табл. 4.5) свідчать про достаньо високий показник 

достовірності кластеризації за всіма класами, а особливо для деревної і кущової 

рослинності, газонів та ґрунтового покриття, достовірність результатів для яких 

більше 70 %. Отримані дані можуть бути використані для визначення балансу 

території, виокремлення деревної і кущової рослинності з метою визначення 

зімкнутості крон (рис. 4.20, б). 
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Таблиця 4.5 

Розрахунок балансу території об’єкта № 20 за результатами керованої 

класифікації 

№ 

з/п 
Назва елементу 

Кількість 

пікселів 

Площа, 

м2 

% 

території 

1. Дорожньо-стежкова мережа (тверді покриття) 13232 1218 15,9 

2. Ґрунтове покриття 2547 235 3,1 

3. Зелені насадження, в т.ч.: 63870 5881 76,8 

  - деревно-кущова рослинність 34495 3176 41,5 

  - газон 29375 2705 35,3 

4. Інші типи покриття 3540 326 4,3 

Загальна площа: 83189 7660 100 

 

Розрахункова зімкнутість крон для даної ділянки (відношення кількості 

пікселів класу деревно-чагарникової рослинності до загальної кількості пікселів) 

становить 0,41. Співставлення підсумків достовірності різних класифікацій 

відносно оцифрування території наведено у вигляді матриці порівняння (табл. 

4.6). За результатами аналізу достовірності автоматичного розпізнавання класів 

за різними алгоритмами можна зробити висновки, що програмне дешифрування 

площ за матеріалами ДЗЗ дає змогу отримувати інформацію, яку можна 

використовувати для автоматизованого визначення балансу території. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4.20. Результати керованої класифікації матеріалів БПЛА-зйомки              

(а –кластеризація за 5 категоріями; б – карта зімкнутості крон дерев і кущів)  
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Таблиця 4.6 

Достовірність класифікації категорій відносно результатів оцифрування 

№ 

з/п 
Назва категорії 

% вірно класифікованих пікселів, за даними класифікацій: 

некерованої, за:  
керованої 

6-ма класами 10-ма класами 20-ма класами 

1 
Дорожньо-стежкова 

мережа (тверді покриття) 
49,7 46,1 58,3 47,3 

2 Ґрунтове покриття 22,5 45,9 33,3 69,3 

3 
Деревно-кущова 

рослинність 
97,5 26,7 98,0 87,3 

4 Газон 81,7 78,3 65,3 76,5 

5 Інші типи покриття - 19,7 52,9 25,5 
 

За такої умови, рекомендовано використовувати некеровану 

кластеризацію з поділом на велику кількість класів для їх групування за 

візуальним дешифруванням або керовану класифікацію. Такий підхід дає 

найкращі результати для зелених насаджень, зважаючи на доступність їх 

індикації за матеріалами ДЗЗ. В даному процесі рекомендується 

використовувати алгоритм мінімальних відстаней, як оптимальний метод для 

умов класифікації, коли кількість пікселів в еталонних вибірках невелика. Це 

обумовлено застосуванням такого алгоритму керованої класифікації для садово-

паркових об’єктів, які характеризуються досить широким діапазоном 

спектральних характеристик знімків для невеликих територій при суттєвій 

мінливості колірних значень сусідніх пікселів. 

У той же час, елементи, які можуть прикриватись кронами рослин 

(дорожньо-стежкова мережа, будівлі і споруди, ґрунтове вкриття тощо) краще 

дешифрувати за результатами зйомок, що проводились поза межами 

вегетаційного періоду. Варто також наголосити, що застосування для 

дешифрування категорій складніших алгоритмів класифікацій можуть дати 

кращу достовірність, проте затрати часу та складність їх проведення не завжди є 

обґрунтованими в даному випадку. Для підвищення достовірності результатів 

рекомендується використання опрацювання отриманих даних класифікації за 

візуальними ознаками дешифрування. Зважаючи на незначні площі об’єктів 

зеленого господарства (порівняно з лісовими масивами), такий підхід є 
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обґрунтованим з точки зору тривалості виконання та підвищення точності 

кінцевого результату. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновки про можливість 

проведення класифікації паркових ландшафтів на вкриті та невкриті 

рослинністю території, виокремлювати дорожньо-стежкову мережу, 

дешифрувати будівлі, споруди, малі архітектурні форми, ґрунтове вкриття та 

інші елементи. Також використання знімків з високими значеннями 

просторового розрізнення створює умови для виокремлення в ручному режимі 

оцифрування різних типів зелених насаджень: деревна, кущова рослинність, 

газони, трав’яні покриви, а також території, вкриті квітковою рослинністю. Для 

підвищення точності результатів пропонується виконувати класифікацію за 

більшою кількістю кластерів (залежно від діапазону спектральних 

характеристик території) з наступним їх об’єднанням до спільних категорій за 

результатами візуального дешифрування. Для покращення якості матеріалів ДЗЗ 

в даних цілях рекомендується використовувати високоточні знімки, що одержані 

у час найменших довжин тіней та мінімальної кількості інших об’єктів, які не 

являються частиною даного ландшафту (відвідувачі, транспорт, тимчасові 

МАФи тощо). 

Вимірювання зімкнутості деревостану. Цей показник є дуже близьким до 

поняття «повнота деревостану», який характеризує ступінь щільності 

розміщення дерев у деревостані та залежить від виду деревних рослин, їх віку, 

кліматичних умов та місця зростання лісу (Анучин, 1982). Зімкнутість 

використовується у процесі проєктування догляду за лісом, дослідження 

взаємодії та росту деревних рослин у насадженні, вивчення процесів впливу 

зміни освітлення на ріст ЗН, розвитку підросту, підліску та живого 

надґрунтового покриву, а також для проєктування ландшафтів. Проте даний 

показник переважно встановлюється окомірним способом і залежить від 

суб’єктивного сприйняття просторової організації насадження (Гірс et al., 2012) 

Саме тому питання достовірного визначення зімкнутості намету деревостану 

вирізняється актуальністю та має практичне значення у сфері ЛГ і СПГ.  
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Традиційно зімкнутість намету повинна визначатись як відношення суми 

площ горизонтальних проекцій крон дерев (без врахування їх перекриття) до 

загальної площі деревостану та виражається в відсотках або долях одиниці. 

Недоліками даного способу є його трудомісткість, яка пов’язана з необхідністю 

визначення суми площ горизонтальних проекцій крон, виникнення 

систематичних помилок через складність виключення із результатів 

вимірювання площ перекриття крон і необхідність виконання додаткових 

картографічних робіт для отримання загальної площі деревостану. Зазвичай, цей 

спосіб реалізується окомірно інженерами-таксаторами на підставі попереднього 

тренування окоміру на пробних площах, що вносить відповідний суб’єктивізм 

до результатів роботи. Тому сучасний напрям досліджень у даному контексті 

спрямований на обробку матеріалів ДЗЗ за результатами зйомки з БПЛА, які 

дають інформацію про просторову структуру горизонтальних проекцій крон у 

ГІС, з метою вивчення зімкнутості намету шляхом виключення необхідності 

виконання натурних обмірів, усунення суб’єктивізму окомірного способу, 

здешевлення вартості витрат, спрощення та підвищення точності виконання 

вимірювань.  

Для підвищення якості та достовірності вимірювань пропонується 

визначати середньозважене значення зімкнутості в цілому по площі шляхом 

використання ортофотоплану, який одержаний за результатами аерофотозйомки 

території з БПЛА. Визначення відношення площі насадження, що знаходиться 

під кронами дерев, до загальної площі об’єкта дослідження виконується шляхом 

опрацювання даного картографічного матеріалу у середовищі ГІС.  

Дослідження проводились у лісових насадженнях на території двох 

лісогосподарських підприємств: ДП «Бережанське лісомисливське 

господарство» та Бережанське районне державне агропромислове підприємство 

"Бережанирайагроліс" (табл. 4.7). БПЛА-аерофотозйомка, отримання та 

опрацювання ортофотоплану виконувались відповідно до методик, описаних у 

підрозділах 2.2 і 2.3. Геокодування отриманого картографічного матеріалу у 

відповідній системі координат (УСК 2000) дає змогу проводити керовану 
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класифікацію у середовищі ГІС відповідно до вищезгаданої методики (рис. 

4.21). Результати кластеризації можна використати також для визначення 

кількості пікселів площі горизонтальних проекцій крон дерев. 

Таблиця 4.7 

Основні лісівничо-таксаційні показники дослідних ділянок 
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Бережанське районне державне агропромислове підприємство "Бережанирайагроліс" 

1 25 16 5Бкл2Дз1Бп1Клг1Гз 11 2 2 Іа Д2ГБ 0,70 

2 25 14 7Бкл3Гз+Клг+Чш 71 26 36 Іа Д2ГБ 0,70 

3 25 13 6Бкл4Гз 30 13 16 І Д2ГБ 0,70 

4 25 21 8Сз1Бп1Гз 10 3 4 І С2ГС 0,90 

5 25 11 6Сз2Бкл2Гз 53 20 24 І С2ГС 0,70 

ДП «Бережанське лісомисливське господарство» (Бережанське лісництво) 

6 27 16 10Влч+Дз+Лпд 38 10 16 ІІІ Д4Влч 0,7 

7 27 2 6Бкл4Гз+Дз+Клг 81 26 36 І Д2ГБ 0,8 

8 27 8 4Дз3Бкл3Гз+Мдє 86 25 26 І Д2ГД 0,8 

9 27 1 8Мдє1Клг1Гз 18 8 10 Іа Д2ГД 0,7 

10 27 4 4Бкл6Гз+Клг+Чш 76 26 36 І Д2ГБ 0,8 
 

 

а 

 

б 

 

Рис. 4.21. Порівняння матеріалів БПЛА-зйомки (а) та карти зімкнутості 

насадження (б) на прикладі дослідної ділянки № 7 (лісовий ландшафт)  
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Визначення загальної кількості пікселів території, що класифікується, дає 

можливість обчислити розрахункове значення горизонтальної зімкнутості 

насадження, вираженого у відсотках або долях одиниці за формулами 4.4 і 4.5 

відповідно. 

%100**
1

21


 NNZ  (4.4);              

1

21 *


 NNZ ,                  (4.5) 
 

де Z – розрахункове значення горизонтальної зімкнутості насадження; 

N1 – кількість пікселів площі горизонтальних проекцій крон дерев; 

N2 – загальна кількість пікселів ділянки. 

 

Визначення зімкнутості насаджень для зазначених площ (ними можуть 

бути цілі ділянки або їх частини) дає змогу отримати середньозважений 

показник для всієї зазначеної території на відміну від існуючих методів, які 

дають результат лише для площі, що знаходиться у зоні видимості для 

дослідника. Це, у свою чергу, підвищує об’єктивність, точність та достовірність 

результатів запропонованого підходу.  

Для аналізу якості результатів визначення горизонтальної зімкнутості 

деревостану проведено їх порівняння зі значеннями повноти за даними 

таксаційного опису для кожної ділянки (табл. 4.8). Такий підхід відповідає 

результатам досліджень окремих авторів (Рыльский, 2018; Толкач & Бахур, 

2013), які рекомендують визначати повноту насадження через зімкнутість крон 

завдяки тому, що ці показники знаходяться в тісному кореляційному зв'язку. За 

таких обставин слід враховувати відомий факт, що в молодняках зімкнутість 

зазвичай вища ніж повнота, в середньовікових та пристигаючих насадженнях ці 

показники наближено співпадають, а у стиглих i перестійних деревостанах 

повнота вища від зімкнутості. Проведений аналіз даних таблиці 4.8 засвідчив, 

що зімкнутість, визначена за даною методикою, в цілому дає вищі значення за 

повноту. Водночас розбіжності знаходяться в межах таксаційної похибки 

(допустима до одиниці повноти). Слід також відмітити більші відхилення для 

насаджень з участю сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) як виду з ажурною 

кроною. 
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Таблиця 4.8 

Порівняльний аналіз визначення зімкнутості за даними БПЛА-зйомки на 

дослідних ділянках 
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Бережанське районне державне агропромислове підприємство "Бережанирайагроліс" 

1 25 16 165079 62090 227169 0,376 0,727 0,7 3,8 

2 25 14 629337 288947 918284 0,459 0,685 0,7 -2,1 

3 25 13 362124 131235 493359 0,362 0,734 0,7 4,9 

4 25 21 212452 46325 258777 0,218 0,821 0,8 2,6 

5 25 11 85970 26852 112822 0,312 0,762 0,7 8,9 

ДП «Бережанське лісомисливське господарство» (Бережанське лісництво) 

6 27 16 465166 114273 579439 0,246 0,803 0,7 14,7 

7 27 2 353932 72707 426639 0,205 0,830 0,9 -10,1 

8 27 8 795047 179531 974578 0,226 0,816 0,8 2,0 

9 27 1 688254 189986 878240 0,276 0,784 0,7 12,0 

10 27 4 178127 35425 213552 0,199 0,834 0,8 4,3 
 

Залежності між розрахунковою горизонтальною зімкнутістю за 

матеріалами БПЛА-зйомки та повнотою, відповідно до таксаційного опису в 

межах досліджуваних значень від 0,7 до 0,83, можна виразити поліноміальним 

рівнянням, наведеним за виразом 4.6 та описується графіком, що наведений на 

рис. 4.22, з величиною достовірності апроксимації R2= 0,68. 

Р = 6,94522 - 9,604Z + 4,227                                     (4.6) 

Дані результати узгоджуються із висновками, отриманими іншими 

авторами у процесі аналізу матеріалів ДЗЗ лазерного сканування за результатами 

аерозйомки (Рыльский, 2018) та за космічними знімками високого просторового 

розрізнення (Толкач & Бахур, 2013) для визначення зімкнутості намету та 

повноти деревостану. Тому, нами підтверджено можливість використання також 

і матеріалів зйомки з БПЛА для цих цілей. Водночас слід відмітити, що 

специфіка зйомки з квадрокоптера обмежує територію, що підлягає обстеженню 

до 20-30 га за один політ (при висоті знімання 100 м). Це, у свою чергу, знижує 

можливості застосування даного підходу і обґрунтовує доцільність його 

використання для дослідження окремих ділянок з метою обґрунтування 
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призначення рубок, уточнення зімкнутості та інших досліджень на порівняно 

невеликих територіях. Крім того, при використанні даного підходу не 

рекомендується включати в розрахунок невкриті лісовою рослинністю землі, які 

можуть створювати додаткову похибку через подібність спектральних 

характеристик. Тому рекомендується проводити попереднє дешифрування 

ортофотоплану з виокремленням ділянок, які не підлягають дослідженню. 

 

 

Рис. 4.22. Графік взаємозв’язку між повнотою деревостану та 

розрахунковою зімкнутістю намету 

 

Пропоноване рішення визначення зімкнутості деревостану, за нашим 

переконанням, дає змогу виправляти неточності традиційних методів, які 

використовуються при проведенні лісо- та парковпорядкування. За таких 

обставин, використання матеріалів БПЛА-зйомки у середовищі ГІС дає змогу 

прискорювати і підвищувати якість вимірювань внаслідок аналізу всієї території 

ділянки (виділу) та уникати суб’єктивності одержаних результатів завдяки 

комп’ютерній обробці даних. Крім того, одержані результати зйомки та 

класифікації території можуть зберігатись у цифровому вигляді для побудови 
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картографічних матеріалів, подальших досліджень, моніторингу змін 

зімкнутості та архівуватись для підтверджуючих документів. 

Результати проведеного дослідження відповідають загальній тенденції 

одержаних висновків щодо перспективи використання матеріалів ДЗЗ (у т. ч. 

результатів БПЛА-зйомки) для визначення лісівничо-таксаційних показників 

насаджень. Новизною запропонованого підходу є те, що опрацювання 

інформації здійснюється за геометрично прив’язаними до системи глобального 

позиціонування матеріалами аерофотознімання (ортофотоплан) з БПЛА у 

середовищі ГІС зі збереженням просторової інформації в цифровому вигляді для 

подальших досліджень. Використання запропонованого підходу для 

дослідження лісових та паркових насаджень дає змогу проводити визначення 

горизонтальної зімкнутості насаджень зі зменшенням трудомісткості польових 

робіт, автоматизувати процес отримання інформації та підвищити її якість та 

точність. Такий спосіб може бути корисним для потреб лісо- та 

парковпорядкування, визначення планувальної структури лісопаркових 

насаджень, балансу території, а також для проведення інших наукових 

досліджень За матеріалами проведених робіт розроблено та запатентовано 

корисну модель «Спосіб визначення горизонтальної зімкнутості деревостану» 

(Бідолах, Кузьович, et al., 2019).  

Обчислення площ за матеріалами ДЗЗ засобами геоінформаційних систем. 

Інструкція (Інструкція з інвентаризації, 2001), відповідно до якої проводиться 

облік параметрів зелених насаджень, не дає рекомендацій щодо способів 

визначення площі об’єктів, що інвентаризуються, а лише визначає необхідність 

виконання даного заходу для квітників, газонів та інших полігональних об’єктів. 

У російському аналозі нашої інструкції (Методика инвентаризации городских  

зеленых насаждений, 1997) визначено, що дану операцію рекомендується 

виконувати шляхом розбивки території на прості геометричні фігури (з 

визначенням їх площі за відомими формулами), аналітичним способом чи з 

використанням інструментального забезпечення (планіметр або палетка). 
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Зазначені підходи відносяться до загальновідомих способів геодезичного 

обчислення площ.  

Проте даний процес відноситься до ручних методів опрацювання даних, є 

досить трудомісткий та вимагає достовірної картографічної основи. Виходячи з 

цього пропонується використовувати можливості ГІС для визначення площі 

фігур за геокодованим картографічним матеріалом шляхом проведення його 

оцифровування. Наведені вище результати досліджень можливості виконання 

лінійних вимірів засобами ГІС за матеріалами ДЗЗ дають підстави для 

формулювання висновків щодо придатності такого підходу в тому числі для 

визначення площ полігональних об’єктів. Даний спосіб є придатним для 

дослідження елементів, які чітко видимі за результатами дистанційного 

зондування. Водночас слід зауважити, що на точність результатів також має 

вплив рельєф. Тому рекомендовано застосовувати аналогічні до лінійних 

вимірювань способи нівелювання впливу даного показника на результати 

обчислень. 

Використовуючи вищенаведені можливості, опрацьовано також методику 

побудови картографічного матеріалу за результатами класифікації 

ортофотоплану (рис. 4.23) та обчислення балансу території для об’єктів 

благоустрою за результатами опрацювання матеріалів ДЗЗ в ГІС. Крім того, 

зважаючи на присутність зв’язку спектральних властивостей газонів із їх 

якісним станом, запропоновано методику визначення стану газонів разом із 

обчисленням площ. 

Дана робота проводилась у ході спільних досліджень з кафедрою 

декоративного садівництва та фітодизайну і кафедрою ботаніки НУБіП України 

у рамках роботи над науково-дослідною темою за № держреєстрації 110/5-пр-

2018 «Розробка практичних засад фітодизайнологічної екотрансформації 

насаджень ландшафтів мегаполісів». Дисертанту належить опрацювання 

методики і апробація можливості використанням безпілотних літальних апаратів 

для дослідження стану зелених насаджень м. Києва, а також проведення 

класифікації стану газонів та побудова картографічних матеріалів. 
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Рис. 4.23. Обчислення площ елементів озеленення (б) за ортофотопланом (а) 

для обєкта № 19 на прикладі Одеської площі (м. Київ) 

 

Для проведення досліджень, відповідно до методики, описаної в підрозділі 

2.3, з метою прискорення процесу визначення площ, вкритих газонами, 

квітниками та твердим покриттям, використовувались матеріали БПЛА-зйомки з 

інтерпретацією результатів у середовищі ArcGis 10.2. Отриманий растр 

класифікації підлягав процесу фільтрації, растрово-векторних перетворень з 

метою виокремлення незалежних об’єктів на ортознімках з метою проведення 

операцій вимірювання, обчислення, об’єднання та ін. (табл.4.9). Це, у свою 

чергу, дало змогу визначити площі кожного елементу озеленення та розпізнати 

стан газонів за результатами класифікації та дешифрування матеріалів 

ортофотознімання (додаток С). Аналіз стану газонів, наведений за формою       

таблиці 4.9, засвідчив, що більше половини трав’яного покриття на дослідних 

ділянках перебувало у незадовільному стані на момент виконання зйомки           

(12 червня 2018 р.). Водночас для всіх ділянок характерний кращий стан 
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газонних покриттів, які розташовані в безпосередній близькості до квітників та 

твердих покриттів, що можна пояснити кращим поливом даних елементів та 

стоком дощових вод з дорожнього полотна. 

Таблиця 4.9 

Результати визначення площ для об’єкту дослідження № 19 за матеріалами 

дистанційного БПЛА-знімання 

№ 

з/п 

Назва 

об’єкта 

Газони (стан),  

м2 / % 

Площа, м2 

квіт-

ники 

тверде 

покриття 

загальна 

площа добрий задов. незадов. разом 

1 
Одеська 

площа 

2197 / 

6,1 

8362 / 

23 

25753 / 

70,9 

36312 

/ 100 
6960  46035 89307 

2 
Дарницька 

площа 

199 / 

1,9 

3962 / 

38,3 

6186 / 

59,8 

10347 

/ 100 
245 19758 30350 

3 
Печерська 

площа 

2862 / 

21,8 

1460 / 

11,2 

8770 / 

67,0 

13092 

/ 100 
735 41112 54939 

4 
Харківська 

площа 

3167 / 

5,8 

12979 

/ 23,8 

38396 / 

70,4 

54542 

/ 100 
4688 47472 106702 

 
 

За результатами проведених досліджень, у співавторстві з проф. д.б.н. 

Колесніченко О.В. та к.б.н. Лещенко О.Ю., отримано патент на корисну модель 

«Спосіб оцінки стану газонного покриття» (Лещенко et al., 2020), згідно з яким 

запропоновано підхід для визначення трьох станів газонного покриття за 

спектральними характеристиками сукупності листових пластинок газонних трав.  

Зважаючи на недоліки існуючого способу оцінки газонних покриттів  

(Лаптев, 1986), які полягають в суб’єктивності окомірного підходу та 

неможливості його застосування для великих площ, запропонований підхід дає 

змогу усунути їх разом із забезпеченням підвищення точності та оперативності 

планувальних робіт. За цих обставин з’являється можливість здійснювати 

ефективний моніторинг стану газонних покриттів великих площ на території 

населених місць. Практичне значення запропонованого підходу полягає у 

підвищенні точності і оперативності отримання інформації стосовно стану 

газонів, а також спрощенні та прискоренні процесу планування обсягів і 
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термінів агротехнічних операцій на значних територіях. Це, у свою чергу, 

повинно зменшити капіталовкладення на утримання ЗН. 

Висновки до розділу 4. 

Опрацювання технології та методики інвентаризації зелених насаджень 

для вирішення завдань їх впорядкування в населених пунктах України дало 

змогу сформулювати наступні узагальнення: 

1. Процес ІЗН потребує вдосконалення та приведення до вимог 

сьогодення із залученням можливостей таких методів досліджень, як 

використання методів ДЗЗ, застосуванням сучасного інструментарію для 

таксації ЗН, польових ГІС, новітніх геодезичних приладів, пристроїв для 

глобального позиціювання та інших передових технічних рішень при 

забезпеченні адекватної оцінки стану рослинності в контексті їх участі у 

формуванні урбофітоценозів. Способи ведення обліку ЗН та документації за 

результатами виконання ІЗН потребують удосконалення та адаптації відповідно 

до нових вимог діджиталізації. 

2. За результатами проведених досліджень розроблено підходи щодо 

вдосконалення технології інвентаризації зелених насаджень та здійснено їх 

перевірку і адаптацію можливостей застосування сучасних технологій для 

даного процесу на прикладі об’єктів благоустрою в населених пунктах України. 

Аналіз запропонованих методів дає підстави зробити висновки щодо їх 

доцільності з огляду можливості покращення якості, прискорення, 

автоматизації, підвищення об’єктивності і точності результатів ІЗН. 

3. Матеріали БПЛА-зйомки створюють умови для отримання якісної 

картографічної основи, яка надалі може служити абрисом для польових 

досліджень, растровою основою для уточнення та побудови картографічної 

основи, проведення ГІС-аналізу, моніторингу стану ЗН, а також формувати 

документальне підтвердження фотофіксації стану зелених насаджень із 

визначенням місць їх розташування.  
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4. Для прискорення та підвищення точності отримання інформації 

стосовно просторового розташування ЗН рекомендуємо використовувати GPS-

приймачі з подальшим коригуванням точок ІЗН за матеріалами ДЗЗ з високим 

просторовим розрізненням в ГІС та створення бази геоінформаційних даних. 

5. Використання ГІС для інтерпретації даних польових досліджень і 

матеріалів ДЗЗ дає змогу створити інформаційно-технологічне ядро системи 

ВЗН з метою поєднання просторової, атрибутивної, описової та іншої 

інформації, створення геобаз даних, підвищення можливостей опрацювання, 

структурування, аналізу і моделювання інформації, зручності редагування та 

підвищення автоматизації окремих процесів, генерування форм для складання 

документації, зберігання, систематизації та видачі потрібної інформації. 

6. Для покращення якості та точності проведення вимірювань висоти і 

горизонтальної проекції крони деревних і кущових рослин, зімкнутості 

насаджень, виконання лінійних вимірів, обчислення площ, оцінки стану 

газонних покриттів, спрощення розрахунку балансу території розроблено 

методику щодо використання БПЛА та матеріалів ДЗЗ, отриманих за допомогою 

цього приладу для вищезгаданих цілей. 

За матеріалами досліджень, виконаних у даному розділі, опубліковано 19 

наукових і науково-методичних праць (Бідолах & Павлів, 2010; Бідолах & 

Кузьович, 2016a, 2016b; Бідолах et al., 2017, 2018, 2019, 2020; Bidolakh & 

Kuziovych, 2018; Бідолах, 2018b; Бидолах, 2019; Бідолах & Білоус, 2018; Бідолах, 

Білоус, et al., 2018, 2019a, 2019b, 2020; Бідолах, Лещенко, et al., 2020; Бідолах & 

Лакида, 2019; Страшок et al., 2019; Лещенко et al., 2020). 
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РОЗДІЛ 5 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВПОРЯДКУВАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ  

5.1. Обґрунтування системи впорядкування зелених насаджень 

Аналіз теоретичних засад впорядкування зелених насаджень у населених 

пунктах України, виконаний у пункті 1.1.2 цієї роботи, засвідчив необхідність 

вжиття заходів щодо покращення стану ЗН, доцільність розробки методології 

вдосконалення процесу систематизації отриманої за результатами ІЗН 

інформації, вдосконалення методів її обліку та інтерпретації, використання для 

цілей МЗН, а також потребу в посиленні контролю за виконанням 

природоохоронного законодавства шляхом прийняття відповідних 

організаційних рішень. 

Академічний тлумачний словник української мови дає таке означення для 

даного терміну: Впорядковувати (упорядковувати) – це процес наведення ладу 

(належного порядку), влаштування, систематизації та забезпечення всім 

необхідним для нормальної життєдіяльності у певній сфері. Практичний словник 

синонімів Караванського (2014) наводить ряд близьких за значенням 

словосполучень для цього поняття: робити та приводити в порядок, давати і 

доводити до ладу, ставити на свої місця, опоряджати та полагоджувати 

певні (справи), систематизувати дані тощо. 

У фаховій літературі частіше зустрічається термін «Парковпорядкування», 

який, згідно з визначенням авторів (Каганяк et al., 2009), означає «систему 

заходів, пов’язаних з організацією та веденням господарства у природних і 

штучних комплексах рекреаційного призначення». Інші автори (Підпалий et al., 

2014) долучають до даного визначення заходи з «…функціонального зонування 

та інвентаризації паркових насаджень, проєктування господарських заходів у 

місцях рекреаційного призначення, визначення віку та стиглості дерев у 

парковому насадженні для обороту головної рубки».  
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Вважаємо, що даний термін («Парковпорядкування») успадкований від 

поняття «Лісовпорядкування» та вживається не зовсім вдало для означення 

процесу впорядкування об’єктів зеленого будівництва через те, що на відміну 

від терміну «Ліс», який є всеохоплюючим, поняття «Парк» є лише окремою 

ділянкою садово-паркового будівництва у розрізі територій загального 

користування (ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій"). 

Відповідно термін «Парковпорядкування» недоцільно вживати для означення 

системи заходів, пов’язаних з організацією та веденням господарства у скверах, 

садах, бульварах, лісопарках, на об’єктах ПЗФ, а також територіях обмеженого 

користування та спеціального призначення.  

Виходячи з цього, вважаємо за необхідне рекомендувати вживати терміни 

в такій редакції: 

Впорядкування об’єктів благоустрою – це комплекс (система) заходів 

щодо охорони, організації ведення, планування та реконструкції об’єктів 

благоустрою з метою забезпечення їх всім необхідним для нормального 

функціонування і виконання відповідних функцій. 

Впорядкування зелених насаджень – це система заходів щодо 

інвентаризації, обліку, моніторингу та прийняття комплексу рішень з метою 

охорони, організації ведення, планування та реконструкції зелених насаджень 

шляхом забезпечення їх всім необхідним для нормальної життєдіяльності і 

виконання відповідних функцій. 

Водночас, зважаючи на недосконалість системи ВЗН населених місць в 

Україні, даний процес вирізняється актуальністю і потребує методологічного та 

технологічного обґрунтування. Відсутність системного підходу до процесу ВЗН 

призвела до поступової втрати зв’язків між окремими складовими процесу 

ведення господарства у сфері озеленення та благоустрою. Станом на сьогодні 

ІЗН, облік їх стану, ландшафтно-архітектурне планування, реконструкція та 

реставрація об’єктів садово-паркового господарства, моніторинг 

урболандшафтів та інші складові зеленого будівництва характеризуються 

появою ознак розмежування. Такі обставини не можуть сприяти покращенню 
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загального стану зелених насаджень, зважаючи на врахування тільки 

специфічних вимог та завдань у процесі виконання окремих заходів. Водночас 

урбоекосистема, яку формують ЗН в містах, є складним взаєморегульованим 

динамічним комплексом, який вимагає врахування різних аспектів його будови 

та функціонування під час впливу на нього. Тому для забезпечення ефективного 

ведення зеленого господарства в населених пунктах України, потрібна розробка 

діяльної системи ВЗН.  

Метою діяльності системи впорядкування зелених насаджень повинно 

бути забезпечення необхідних умов для функціонування урболандшафтів 

відповідно до вимог сталого розвитку із підтримкою функціонального їх стану 

на належному рівні. Для реалізації зазначеної мети рекомендується постановка 

наступних завдань перед системою ВЗН: 

1. Одержання актуальних і достовірних даних стосовно стану зелених 

насаджень. 

2. Забезпечення процесу систематизації, обліку і зберігання інформації 

щодо стану ЗН (просторова та атрибутивна) в електронному вигляді. 

3. Формування геобази даних стану ЗН із зручною її структуризацією 

та можливістю отримання інформації відповідно до запитів користувача. 

4. Створення можливостей для опрацювання інформації системами 

керування базами даних з можливістю її інтерпретації програмними засобами 

обробки інформації та геоінформаційними системами. 

5. Уніфікація форми відомостей ведення обліку стану ЗН.  

6. Комплексний аналіз інформації стосовно стану зелених насаджень та 

обґрунтування прийняття рішень.  

7. Забезпечення постійного МЗН. 

Нормативно-правовою основою для ВЗН можуть бути такі законодавчі та 

нормативні акти: Закони України «Про благоустрій населених пунктів», «Про  

охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на 

довкілля»; постанови КМ України «Про затвердження порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах»; «Про затвердження положення 
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про державну систему моніторингу довкілля»; накази Мінрегіонбуду та МОЗ 

України «Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у 

населених пунктах України», «Про затвердження Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України», «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо обліку зелених насаджень у населених пунктах України», 

«Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту», 

«Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій 

населених місць» тощо. 

ВЗН станом на сьогодні базується переважно на процедурі формального їх 

обліку. Нормативними актами (ЗУ «Про благоустрій...», 2017; Наказ «Про 

затвердження рекомендацій щодо обліку ЗН», 2006) визначено, що у містах та 

інших населених пунктах повинен вестись облік ЗН зі складанням їх реєстру за 

видовим складом та віком на підставі даних ІЗН. До того ж у цих документах 

визначено, що облік зелених насаджень призначений для створення 

інформаційної бази, яка включає достовірні дані щодо кількісних і якісних ЗН та 

визначення відповідності діяльності на даних територіях їх функціональному 

призначенню з метою посилення відповідальності за збереження насаджень.  

Проте, в дійсності, дана інформаційна база знаходить своє відображення 

лише у зведених реєстрах ЗН населених пунктів, які повинні формуватися 

шляхом групування інформації за даними реєстру об'єктів благоустрою зеленого 

господарства. Останній формується за зведеною інформацією з паспорта об'єкта 

благоустрою. У свою чергу, згідно з вимогами наказу («Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо обліку зелених насаджень у населених пунктах 

України», 2006), балансоутримувачі, власники або користувачі земельних 

ділянок, на яких зростають ЗН, повинні мати паспорт об'єкта благоустрою, дані 

якого заносять до облікових бухгалтерських документів із зазначенням основних 

параметрів їх елементів. Тобто, основна детальна інформація стосовно стану ЗН 

зосереджена у виконавців робіт по інвентаризації та в переданих ними 

відомостях ІЗН, а також частково відображена у паспорті об'єкта благоустрою, 
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який, у свою чергу, не завжди є в наявності у балансоутримувачів, власників чи 

користувачів. 

Такі складні процеси передачі інформації та великий обсяг ручної роботи 

призводить до втрати інформативності, виникнення випадкових похибок, 

продовження тривалості виконання робіт та складності контролю якості на всіх 

етапах проходження інформації. При потребі внесення змін, які відбулись через 

несприятливі фактори довкілля, пошкодження, вилучення чи посадку нових 

рослин, цей процес ускладнюється ще більше. До того ж, передбачено 

необхідність оновлення реєстрів зелених насаджень і паспортів об'єктів 

благоустрою кожні 5 років, а для об'єктів державної чи комунальної власності 

навіть один раз на 2 роки. Це, в свою чергу, суттєво збільшує навантаження на 

виконавців даних робіт. 

Іншим аспектом створення системи ВЗН є розробка способів 

представлення інформації за результатами ІЗН для загального доступу і 

спільного використання фахівцями. Станом на сьогодні для потреб користувачів 

геоінформаційної сфери існують геопортали – сучасні прикладні сервіс-

орієнтовані технології забезпечення доступу до інформаційних ресурсів. Іншими 

словами, відповідно до означення, що надане дослідниками (Андреев et al., 2008) 

– це платформи, що функціонують для потреби обміну безкоштовними 

космічними знімками, доступу до тематично-опрацьованих матеріалів ДЗЗ та 

проєктів на базі ГІС, розробки та популяризації національної інфраструктури 

просторових даних, а також спільної роботи над дослідженнями та обміну 

досвідом. У нашій державі функціонує всеукраїнський портал геоданих 

(Geoportalua, 2020), що повинен об’єднати профільні геопортали та стати 

джерелом геоінформаційних даних для території України для формування 

загальнодоступної бази геоданих. Проте, на сьогодні, він не працює в повній 

мірі через відсутність наповненої бази даних та невисокий інтерес користувачів 

до такого способу отримання, обміну інформацією та спільної роботи над 

проєктами.  
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Варто звернути увагу, що у сфері лісового господарства продовжується 

процес наповнення та вдосконалення галузевого геопорталу «Ліси України» 

(Геопортал: Ліси України, 2016), що створений Українським науково-дослідним 

інститутом лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. 

Даний ресурс призначений для забезпечення інформацією щодо стану лісового 

фонду державного агентства лісових ресурсів України та інших відомств. Цей 

портал відображає також додаткову просторову інформацію про місця рекреації 

і може використовуватись для візуалізації результатів ІЗН.  

Спостерігається тенденція щодо постійного збільшення потреби створення 

національних геопорталів у різних сферах господарської діяльності: 

землевпорядкування, містобудування, транспорту та інфраструктури, 

природничої галузі, сфери зв’язку, торгівлі, розваг та інших спрямувань. Не є 

виключенням серед них і СПГ, яке також потребує формування геопорталу для 

дослідження стану ЗН. При цьому, інтерпретуючи загальнонаціональні 

передумови створення геопорталів для українських користувачів відповідно до 

результатів досліджень (Андреев et al., 2008), можна відмітити наступні причини 

актуальності даного питання і для потреб садово-паркового господарства: 

відсутність актуальної картографічної інформації щодо об’єктів благоустрою із 

забезпеченням доступом до неї; зростаюча потреба забезпечення деталізованою 

та точною геопросторовою інформацією спеціалістів зеленого господарства для 

оцінки стану ЗН, розробки проєктів озеленення, реконструкції та благоустрою, 

планування і підтримки рішень щодо покращення їх стану; загальна тенденція 

підвищення попиту на геонавігаційні послуги. 

Відповідно до вимог стандартів побудови геосервісів та геопорталів 

ISO19100, вони повинні відповідати наступним вимогам (Черін, 2019): 

підтримка найбільш розповсюджених форматів геопросторової інформації, 

забезпечення високої швидкості опрацювання даних та видачі результатів, 

організація доступу до всіх ресурсів та функцій геопорталу, підтримка 

можливості інтеграції з іншими геосервісами та системами, оформлення у 

вигляді зручного інтуїтивного інтерфейсу роботи користувачів, забезпечення 
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можливості самостійного удосконалення системи за допомогою відповідних 

скриптів та наявність служби технічної підтримки. 

Аналізуючи сучасні тенденції розвитку способів надання матеріалів 

дистанційного зондування, обміну геопросторовою інформацією та 

забезпечення загального доступу до неї, можна впевнено прогнозувати широке 

використання геосервісів та геопорталів для процесу обліку, впорядкування та 

МЗН у найближчій перспективі. До того ж, відповідно до вищесказаного, для 

процесу ВЗН також доцільно створити власний геопортал, або на початкових 

етапах використати можливості існуючого, для налагодження всіх процесів 

роботи. При цьому, на нашу думку, краще використати геопортали суміжних 

сфер діяльності (лісове господарство, містобудування, картографії та геодезії, 

землевпорядкування).  

Сучасні комп’ютерні технології відкривають нові можливості для 

вирішення зазначених проблем. Так, сучасні системи керування базами даних 

дають змогу оперативно та з високою точністю структурувати і опрацьовувати 

великі масиви даних, формуючи вихідну інформацію у вигляді звітів, діаграм та 

форм потрібних документів. ГІС водночас дають змогу ще й забезпечувати 

просторову підтримку цих даних, відображаючи їх на картографічних 

матеріалах. Такий підхід відповідає напряму, що обраний Міністерством 

розвитку громад та територій України, яке згідно (Положення про Міністерство 

розвитку громад та територій України, 2014) проводить цифрову трансформацію 

у різних сферах, в тому числі благоустрою населених пунктів. 

Тому стає очевидною доцільність залучення можливостей таких сучасних 

інформаційних методів як використання геобаз даних, які опрацьовуються в 

геоінформаційних системах. До того ж, в умовах залучення новітніх способів 

вимірювання з використанням сучасного інструментарію для одержання, 

обробки, передачі та зберігання біометричних даних, потрібне формування 

єдиної системи інформаційного забезпечення ВЗН, яка здатна охопити весь 

процес проходження даних, починаючи з їх експорту та переведення у цифровий 

формат і закінчуючи виведення та зберігання. Виходячи із вищевикладеного, 
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розроблено концепцію системи ВЗН (дод. Х), технологічні пропозиції щодо її 

вдосконалення, а також здійснено апробацію можливостей застосування 

сучасних технологій для даного процесу на прикладі об’єктів зеленого 

господарства в населених пунктах України.  

 

5.2. Формування геоінформаційної моделі даних зелених насаджень 

 

Засоби обробки та аналізу даних ГІС полегшують їх інтерпретацію завдяки 

можливості диференціації інформації за різними тематичними рівнями, які 

подаються у вигляді послідовних растрових та векторних шарів даних. Водночас 

організація моделі геоінформаційних даних повинна передбачати 

структурування інформації не лише за тематичним рівнем, який передбачає 

сортування даних за видовим складом, таксаційними показниками, 

ландшафтними характеристиками тощо, але й за способом представлення 

інформації, який може бути описовим, чисельним, табличним, а також 

графічним із різними форматами даних. У свою чергу, вся вищезгадана 

інформація повинна бути представлена у цифровому форматі, який для 

семантичних даних забезпечується автоматичними, напівавтоматичними і 

ручними способами оцифрування, скануванням з розпізнаванням, внесенням у 

табличні редактори та бази даних, різними перетвореннями і 

трансформуваннями тощо.  

Для графічних даних потрібно визначити оптимальний формат їх 

представлення. При потребі підготовки картографічної основи для процесу ВЗН, 

роботи з матеріалами ДЗЗ, результатами фотообстеження та іншими 

зображеннями оптимальним є растровий формат. Найбільш вживаним для даної 

мети вважається структурований тип растрового формату зберігання інформації 

TIFF, який дає змогу достатньо точно відображати дійсність завдяки різним 

можливостям щодо просторового розрізнення, глибини кольоропередачі, різних 

варіацій кольорових моделей та ін. До того ж цей формат здатен до опрацювання 

практично всіма графічними редакторами, що розширює його можливості 
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стосовно подальшого використання. При додаванні відомостей стосовно 

просторового розташування інформації до метаданих цього формату додається 

інформація про його геокодування, утворюючи видозмінене розширення 

GeoTIFF. Проте до недоліків даного формату зберігання даних можна віднести 

його великі розміри, які, при високих значеннях просторового розрізнення для 

великих площ, можуть сягати до кількох гігабайт. Так, наприклад, 

геотрансформований ортофотоплан території об’єкта № 27 площею близько 5 га 

при значенні просторового розрізнення 4 см на піксель у форматі GeoTIFF 

займає близько 350 Мб простору. Для усунення цих недоліків можна 

користуватись алгоритмами стиснення просторової інформації із зберіганням 

даних у таких форматах як JPEG, PCX, GIF, PNG та ін. без втрати даних або з 

відкиданням найменш суттєвих показників. 

Векторний формат даних використовується у процесі введення дискретних 

відомостей про об’єкти, які можливо описати певною геометрією: точками, 

лініями, замкнутими та розімкнутими кривими і площинами. До точкових 

алгоритмів передачі векторних форматів доцільно вносити інформацію про 

місця розташування окремих дерев та чагарників, центрів різних елементів 

благоустрою та озеленення, а також використовувати їх при зазначенні точних 

координат певних об’єктів. Полілінійний спосіб передачі даних доречно 

використовувати для графічного представлення інформації про межі та контури 

територій і об’єктів, позначення позамасштабних доріжок та стежок, а також 

інших елементів, які неможливо описати площею. Полігональний алгоритм 

опису даних у векторному форматі доцільно застосовувати для об’єктів, які 

мають певну площу: територія та ділянки об’єктів благоустрою, будівлі і 

споруди, МАФи, дорожньо-стежкова мережа, яка наноситься у відповідному 

масштабі, газони, квітники, групи дерев та кущів, горизонтальні проекції крон 

тощо. Загалом, векторний формат зберігання даних спрощує процеси 

масштабування елементів, характеризується меншими обсягами займаної 

інформації та полегшує геометричні перетворення.  
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Для контролю достовірності поєднання просторових даних, узгодження їх 

меж, перевірки цілісності інформації та підтримки навігації за окремими 

тематичними шарами між усіма компонентами геоінформаційної моделі даних 

встановлюються просторові відносини. У даній моделі поєднання різних 

растрових та векторних шарів і відповідної атрибутивної інформації, що 

міститься в них, базується на прив’язці до єдиної системи координат та 

наявності спільних топологічних вузлів.  

На початковому етапі створення геоінформаційної бази даних ЗН повинна 

проводитись розробка концептуальної моделі даних. Для цього, на підставі 

існуючої системи знань у сфері СПГ та картографії, досвіду геоінформаційного 

моделювання в інших галузях та особливостей системного підходу до процесу 

організації інформації, розробляється структура геоінформаційних даних для 

ВЗН. Для потреб ВЗН пропонується архітектура геоінформаційних тематичних 

рівнів, яка наведена на рис. 5.1., починаючи з базових шарів даних до елементів 

компоновки карт (ЕКК). 

 

Рис. 5.1. Архітектура тематичних шарів інформації для геоінформаційної 

бази даних зелених насаджень  
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Запропонована структура тематичних шарів дає змогу компанувати їх у 

довільному поєднанні, оперувати ними відповідно до завдань, які ставляться у 

процесі ВЗН, та забезпечувати просторове представлення потрібного аспекту 

наявної у базі даних інформації (рис. 5.2).  

 

Рис. 5.2. Процес опрацювання моделі геоінформаційної системи 

впорядкування зелених насаджень для території об’єкта № 20 у ГІС QGis 

 

Для потреби якісної геоінформаційної інтерпретації результатів ІЗН була 

обрана структурована реляційна модель даних, що обґрунтовується потребою 

поєднання картографічної (у вигляді точкової, полілінійної та полігональної 

геометричних складових) та атрибутивної (у вигляді тематичних складових 

опису) інформації. Водночас перевагою такого типу взаємовідносин у цій моделі 

є те, що можна встановлювати відношення як між окремими таблицями 

всередині бази даних, так і між цілими базами даних при наявності спільних 

точок дотику та графічною інформацією. Адже при виконанні робіт з ІЗН та ВЗН 

виникають випадки, коли одному графічному об’єкту (наприклад біогрупа дерев 

чи кущів, або квітник чи газон) можуть відповідати кілька різних атрибутивних 

елементів.  

У процесі формування геоінформаційної моделі даних ІЗН пропонуємо 

використовувати трирівневу архітектуру ГІС моделі даних зелених насаджень: 
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1) операторський рівень введення, редагування та опрацювання даних – 

призначений для фахівців, які виконують роботи по внесенню результатів ІЗН та 

інформації щодо заходів  ВЗН); 

2) рівень обліку стану ЗН, який містить базу даних з геометрично 

прив’язаною до системи координат атрибутивною інформацією стосовно 

наявності та стану рослинності; 

3) користувацький рівень, що включає інтерфейс ГІС, який 

призначений лише для перегляду картографічної, табличної, графічної та 

статистичної інформації щодо стану ЗН без можливостей її зміни. 

При цьому дана модель повинна характеризуватись багатокомпонентністю 

організаційної структури та зокрема вміщати наступні модулі: 

- імпорту даних польових досліджень для забезпечення обміну 

інформацією з приладами, які використовуються у процесі проведення польових 

досліджень: пристрої глобального позиціонування, електронні мірні вилки, 

висотоміри, далекоміри, БПЛА, геодезичне приладдя та інше спеціалізоване 

сучасне обладнання; 

- модуль наповнення бази даних шляхом введення, редагування і 

оперування атрибутивною інформацією з різними режимами внесення даних у 

систему (ручний, напівавтоматичний та автоматичний); 

- систематизації інформації та обліку стану ЗН із можливістю аналізу, 

фільтрування, сортування та інших способів опрацювання даних; 

- МЗН на підставі існуючої інформації та регулярних спостережень за 

змінами, які відбуваються у даних фітоценозах; 

- геоінформаційного моделювання і прогнозування стану ЗН на основі 

даних їх МЗН та комплексу теоретичних і практичних відомостей щодо 

процесів, які відбуваються в урболандшафтах; 

- просторового аналізу для визначення відстаней, периметрів, площ, 

координат, побудови буферних зон тощо; 

- модуль метаданих із можливістю проведення статистичного аналізу, 

формування запитів та підготовки звітів; 
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- виведення просторово-орієнтованої інформації у вигляді різного 

картографічного матеріалу; 

- модуль підтримки взаємодії для забезпечення обміну інформацією з 

Інтернет-ресурсами та геопорталами; імпорту та експорту даних. 

Окрім вищезгаданих географічних представлень, модель 

геоінформаційних даних повинна включати описову інформацію, тобто табличні 

атрибути для характеристики просторових об’єктів, які мають назву 

атрибутивна інформація. У запропонованій моделі геоінформаційних даних 

системи ВЗН в якості атрибутивної інформації виступають дані польових 

досліджень (вносяться з відомостей ІЗН, електронних приладів та інших 

джерел), відомості з інших баз даних (адреси, балансоутримувачі, текстові описи 

тощо) та інші характеристики, які можуть експортуватись у цифровому вигляді 

або вноситись безпосередньо в ГІС (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Атрибутивна таблиця даних системи ВЗН у ГІС QGis  

 

Структура даних подібних моделей, завдяки використанню засобів 

обробки інформації ГІС, дає змогу проводити різні обчислення, фільтрування 

(рис. 5.4), геометричні перетворення та інші операції за потрібними параметрами 

всередині кожного тематичного шару.  
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Рис. 5.4. Результати сортування даних геоінформаційної системи ВЗН за 

необхідністю проведення доглядів для деревної і кущової рослинності у QGis  

Наприклад, для векторного шару «Дерева» забезпечується можливість 

сортування та поєднання за видами, групами діаметрів (рис. 5.5), станом, 

висотою, потреби догляду тощо. Це так само відкриває можливості створення 

тематичних планів і карт, а також відповідних картосхем та картограм. 

Такий підхід дає змогу локалізувати місце розташування об’єкта 

благоустрою та спростити доступ до бази геоінформаційної інформації по 

ньому. В межах кожного адміністративного району, в свою чергу, також 

присвоюються первинні ключі для кожного населеного пункту та по кожному 

окремому об’єкту благоустрою (рис. 5.6). В якості «вторинних» ключів обрано 

унікальний ідентифікатор (ID), який призначений для поєднання просторової та 

атрибутивної інформації. ID присвоюється кожному векторному елементу 

графічної частини бази даних і встановлюється його відповідність групам даних 

відповідно до результатів ІЗН (рис. 5.6). 
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Рис. 5.5. Процес формування бази даних зелених насаджень в QGis 3 

 

Рис. 5.6. Схема структури геоінформаційної моделі ВЗН, візуалізована 

засобами MS Access для використаних у роботі об’єктів дослідження    
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У процесі оцифровування або автореєстрації елементів з растрової основи 

їм також присвоюється об’єктний ідентифікатор у послідовному порядку в 

автоматичному режимі. При використанні GPS-інвентаризації, яка 

рекомендується для вдосконалення процесу інвентаризації насаджень, у процесі 

імпорту точок місць розташування рослин з GPS-приймача ГІС може 

автоматично присвоювати ID відповідним графічним елементам. 

За результатами проведених у даному контексті досліджень, 

геоінформаційна база даних об’єктів благоустрою, що може мати свій вираз у 

вигляді геоінформаційної моделі зелених насаджень, дає змогу: 

- вносити, систематизувати та зберігати результати обліку ЗН разом з їх 

атрибутивною та просторовою інформацією; 

- поєднувати результати ІЗН з існуючою картографічною базою даних 

(наприклад з публічною кадастровою картою України) і виконувати просторове 

коригування розміщення для узгодження меж ділянок; 

- актуалізовувати базу даних шляхом внесення нової та редагування 

існуючої інформації про стан зелених насаджень на об’єктах благоустрою; 

- проводити операції щодо фільтрування, сортування, аналізу і 

перетворень атрибутивних та просторових даних у зв’язку з віковими, 

територіальними, впорядними та іншими змінами; 

- візуалізувати результати ІЗН та ВЗН у вигляді картограм, картосхем, 

планів та карт території у визначених межах і потрібному масштабі; 

- формувати та видавати актуальні картографічні матеріали об’єктів 

благоустрою відповідно до запитів та вимог, а також своєчасно виявляти 

ділянки, які містять застарілі дані та потребують їх оновлення;  

- на підставі існуючої бази даних формувати міські, селищні, сільські, 

регіональні та загальнодержавні реєстри ЗН; 

- покращувати процес обґрунтування рекомендацій та заходів щодо ВЗН і 

полегшувати оцінку стану і розрахунок ЕСПЗН на основі актуальної інформації;. 

Водночас варто звернути увагу на недоліки запропонованої моделі, які 

полягають у необхідності використовувати різні засоби опрацювання 
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інформації: табличні та графічні редактори, системи керування базами даних, 

різні ГІС, а також програми для ландшафтного моделювання і проєктування. 

Даний аспект не сприяє системності формування геоінформаційної моделі ВЗН і 

вимагає від користувачів більшої кваліфікації для виконання робіт. Тому є 

доцільність створення спеціального програмного продукту на базі доступної для 

широкого використання ГІС, який би міг об’єднати можливості вищезгаданих 

засобів опрацювання інформації.  

Запропонований підхід до формування геоінформаційної моделі даних ЗН 

в населених пунктах України, на прикладі використаних у даній роботі об’єктів 

досліджень, дав змогу опрацювати теоретичні та практичні аспекти даного 

процесу, а також провести перевірку можливості поєднання різних типів і видів 

даних в єдину взаємопов’язану систему. В процесі виконання досліджень 

виявлено необхідність розробки спеціалізованої ГІС для якісного поєднання 

використаних у даному підході методів за допомогою сучасних інформаційних 

технологій. Такий підхід дасть змогу провести фокусування орієнтиру роботи 

цієї системи у напрямі, що відповідає основним завданням ВЗН, та звільнить 

виконавців робіт від необхідності використання різних комп’ютерних програм 

та інформаційних систем для опрацювання даних за результатами проведення 

ІЗН і ВЗН.  

5.3. Моделювання просторової організації насаджень з метою їх 

впорядкування 

 

Важливою частиною процесу впорядкування урболандшафтів є не лише 

отримання інформації щодо їх стану та проведення обліку ЗН, але і якісне 

представлення даних у вигляді візуалізації та моделювання просторової 

інформації щодо стану зелених насаджень. Особливої актуальності дана частина 

робіт набуває в умовах переходу сфер, що у своїй діяльності пов’язані з 

графікою, до тривимірної візуалізації, об’ємних зображень, підвищення реалізму 

відображень дійсності, ізометричних анімацій тощо. В таких умовах розвиток 

технологій моделювання ландшафтно-архітектурної просторової інформації 
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набуває все більшого значення і потребує опрацювання перспективних 

технологій його реалізації. 

Всі сучасні ГІС мають модулі візуалізації даних, адже серед завдань, які 

ставляться перед ними умовами сьогодення, є потреба побудови рельєфу та 

гідрології території, візуалізації будівель, споруд, інженерних об’єктів та інших 

елементів простору. Для програмних комплексів, які пов’язані з природничими 

сферами, важливим аспектом стає здатність до візуалізації рослинності разом із 

створенням можливостей моделювання змін її стану з віком, у різні сезони та 

фенологічні фази розвитку. Наявність подібних модулів візуалізації рослинності 

дає змогу досить точно відтворювати природні ландшафти, що створює великі 

перспективи щодо подальшого використання зазначених можливостей для 

потреб озеленення, садово-паркового будівництва, ландшафтної архітектури, 

наукових досліджень та інших цілей.  

В даному контексті існуючі ГІС в цілому придатні для моделювання 

просторової інформації щодо стану ЗН. Зокрема використання типових 

алгоритмів у даних програмних комплексах дає змогу візуалізації даної 

інформації засобами моделювання геометричних об’ємних форм (конуси, 

циліндри, кулі, паралепіпеди, піраміди, призми, еліпсоїди), якими можна умовно 

відображати деревну і кущову рослинність, а також у певній мірі квітники та 

газони (рис. 5.7, а). Проте такий підхід дає змогу досить наближено відображати 

ландшафти та не відповідає рівню розвитку сучасної тривимірної графіки. Тому 

серед тривимірних моделей рослинності, які доступні для безкоштовного 

завантаження у мережі Інтернет, пропонується набір тривимірних моделей дерев 

та кущів, які можливо імпортувати до графічних редакторів, систем 

автоматизованого проєктування, ГІС та інших програмних комплексів, які 

працюють з тривимірною графікою і використовувати для відображення 

моделей рослин замість типових об’ємних форм (рис. 5.7, б). 

Водночас можливість прив’язки розмірів моделей до окремих параметрів 

рослин (наприклад діаметра або висоти) дає змогу умовно масштабувати 

величину самих моделей. Це відкриває можливість в певній мірі демонстрації 
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різниці в рості і розвитку дерев. Хоча і даний підхід не позбавлений недоліків, 

адже доступний для завантажень набір тривимірних моделей рослинності не 

здатен відобразити навіть основний перелік найбільш розповсюджених деревних 

та кущових рослин. Тому станом на даний час його доречно використовувати 

для умовної тривимірної візуалізації ландшафтів з поділом рослинності на 

листяну і хвойну деревну, а також кущову.  

 

  
а б 

Рис. 5.7. Моделювання ЗН засобами створення сцени в ArcGis online на 

базі ортофотоплану об’єкта № 20 (а – засобами моделювання геометричних 

об’ємних форм; б – з використанням готових моделей рослин) 

 

Етап геометричного моделювання зелених насаджень разом із 

формуванням моделі ландшафту, в якому вони функціонують, складається з 

послідовних процесів опису, опрацювання і збереження геометричних 

властивостей кожного об’єкта. За таких умов кожному вектору, який може бути 

представлений точками, полілініями, полігонами та іншими складнішими 

моделями у тривимірному просторі, присвоюється відповідна атрибутивна 

інформація. Такий підхід дає змогу надалі проводити аналіз існуючого стану ЗН, 

моделювати їх зміни, проводити групування, сортування інформації та 

формувати спеціальні запити. У випадку геометричного моделювання зелених 

насаджень використовується наявна в базі даних інформація стосовно 
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номінальних (видові назви), ординарних (якісний стан) та метричних 

(атрибутивна інформація, яка піддається вимірюванню) параметрів рослин. 

Зважаючи на вищезгадані недоліки використання можливостей ГІС для 

детального моделювання ЗН, використано спеціалізовані програми для 

ландшафтно-архітектурного проєктування. Зокрема для просторової візуалізації 

урболандшафтів відповідно до їх параметрів проведено дослідження 

функціональності запропонованого підходу на прикладі використання програми 

Realtime Landscaping Architect 2018 (RLA 2018). Ця програма відноситься до 

професійних засобів проєктування ландшафтного дизайну від розробника 

Іdeaspectrum. Основним її призначенням є моделювання ландшафтів у дво- та 

тривимірному просторі з можливістю використовувати готовий набір елементів 

для озеленення та благоустрою об'єктів, а також створювати нові композиції 

засобами проєктування, проводити базові обчислення кошторисів для об’єктів 

та експортувати готові проєкти у різних форматах, у т. ч. і відеопрогулянки. 

Перевагою такого типу програм є те, що вони містять засоби моделювання 

рельєфу території, рослинності, покриттів, будівель і споруд, що розширює їх 

можливості для візуалізації урболандшафтів. Водночас набір готових моделей 

для різних видів деревної, кущової, квіткової та трав’янистої рослинності та 

здатність до імпорту нових дво- та тривимірних форм спрощує використання 

даної комп’ютерної програми для процесу візуалізації ЗН. 

Для виконання процесу моделювання ландшафтів у програмі RLA 2018 

готується вхідна просторова документація на підставі топографічної основи        

(рис. 5.8, а) та опрацьованих у ГІС результатів GPS-інвентаризації на базі 

ортофотоплану, що отриманий за результатами БПЛА-зйомки (рис. 5.8, б). 

Побудова рельєфу території на основі плану з горизонталями або ЦМР дає 

змогу підготувати орографічну модель для виконання подальших досліджень 

(рис. 5.8, в). Додавання існуючих будівель, споруд, малих архітектурних форм, 

дорожньо-стежкової мережі, гідрології та інших елементів внутрішньої ситуації 

за топоосновою, ортофотопланом та матеріалами фотообстеження дає змогу 

створити 3-вимірний макет-основу (рис. 5.8, г).  
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Рис. 5.8. Динаміка процесу моделювання просторової організації території 

об’єкта № 13 (а – вхідна топооснова; б – ортофотоплан з результатами GPS-

інвентаризації; в – візуалізація рельєфу; г – нанесення внутрішньої ситуації; д – 

додавання ЗН; е – запроєктоване озеленення; ж – готовий макет території) 

 

Нанесення моделей рослинності за видовими і параметричними 

характеристиками відповідно до даних GPS-інвентаризації на цю основу дає 
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змогу створити 3-D візуалізацію існуючих ландшафтів на даній території (рис. 

5.8, д). Така модель покращує якість і підвищує зручність подальшого 

проєктування заходів з озеленення та благоустрою території (рис. 5.8, е), дає 

змогу демонструвати очікувані зміни внаслідок вилучення та посадки рослин, 

моделювати сезонні, вікові та фенологічні зміни ЗН. За результатами 

моделювання композиційних прийомів покращення ландшафтів, заходів щодо 

впорядкування зелених насаджень, зміни покриттів та, за необхідності, 

перепланування дорожньо-стежкової мережі програма дає можливість створити 

макет перспективного вигляду території (рис. 5.8, ж), який можна 

використовувати для обґрунтування запроєктованих рішень, громадського 

обговорення проєкту та інших заходів. 

Водночас опрацювання і моделювання просторової організації 

ландшафтів у даній програмі дає змогу готувати відповідні картографічні 

матеріали (опорний, генеральний і дендроплан території, розбивочне, 

посадкове, будівельне та інші креслення), проводити візуалізацію перспективи 

вигляду окремих фрагментів території та створювати запис відеопрогулянки по 

території об’єкта благоустрою.   

Згідно зазначених умов використання програмних засобів для отримання 

інформації про характеристики ЗН аналогічно до попередніх досліджень дає 

змогу одержувати потрібні користувачеві відомості. До таких показників можна 

віднести наступні: 

- кількісні параметри (визначення густоти насадження, кількості рослин на 

одиницю площі та співвідношення між ними тощо); 

- лінійні розміри (вимірювання горизонтальних розмірів об’єктів та 

відстаней на місцевості);  

- площі (можливість обчислення площ об’єктів дослідження, окремих 

елементів озеленення, горизонтальних проекцій крон дерев та кущів, розрахунку 

балансу території тощо);  

- окремі таксаційні показники насаджень та рослин (горизонтальна 

зімкнутість деревостану та відносна повнота, видовий склад, висота тощо); 
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- інформація щодо просторової організації території (місця розташування 

рослин, споруд, місць поворотів дорожньо-стежкової мережі тощо); 

- дійсні розміри елементів завдяки моделюванню рельєфу (у той час як на 

плановому картографічному матеріалі відображаються значення 

горизонтального прокладання ліній). 

Слід відмітити, що для якісного процесу моделювання просторової 

організації ЗН в програмах ландшафтного проєктування геоінформаційна 

модель даних території об’єкта благоустрою повинна відповідати наступним 

вимогам для потреб ВЗН: 

1) Використання в якості картографічної основи цифрової карти 

території, на якій помічені місця розташування рослин. Оптимальним в даних 

цілях є матеріали ДЗЗ з високим просторовим розрізненням, які дають змогу не 

тільки визначати точні місця розташування ЗН, але й спрощувати роботи по 

уточненню внутрішньої ситуації.  

2) Наявність інформації щодо орографії території у вигляді карти 

рельєфу з горизонталями чи ЦМР, або результатів геодезичної зйомки із 

відмітками висот. Наведені матеріали дають змогу для візуалізації рельєфу та 

підвищення точності вимірів довжин і площ програмними засобами. 

3) Підтримка набору тривимірних моделей для найбільш 

розповсюджених деревних і кущових рослин. Водночас наявність можливостей 

щодо регулювання розмірів даних моделей відповідно до вікових або розмірних 

параметрів, а також придатність до візуалізації рослин в різних фенологічних 

фазах (під час цвітіння, плодоношення, в різні сезони вегетаційного періоду та 

поза його межами) розширює можливості інтерпретації та аналізу тривимірного 

макету ландшафту.  

4) Можливість впорядкування даних у моделі за тематичними шарами. 

Така організація даних дає змогу оперативно відображати потрібні рівні 

інформації у процесі проєктування та приховувати ті, які на даний момент не 

потрібні. Наприклад, шар інженерних мереж включається у процесі 

проєктування систем поливу, проєктування мережі освітлення тощо. 
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5) Виконання моделі у відповідному масштабі створює умови для 

прискорення процесів визначення площ, зайнятими окремими видами ЗН та 

обчислення балансу території. 

6) Підтримка можливостей моделювання та прогнозування змін 

об’єктів благоустрою з часом та за результатами планування окремих заходів. 

Наприклад, вилучення окремої рослинності, озеленення території, зміна 

планувальної структури території тощо. 

7) Наявність функції збереження та представлення даних у поширених 

форматах для забезпечення можливості обміну між базами даних, різними 

програмними комплексами і моделями просторових даних. 

8) Створення умов для формування необхідних картографічних 

матеріалів, відповідно до вимог деталізації, наявності потрібної інформації і 

територіальних вимог, у тому числі і засобами тривимірного моделювання, 

засобів компоновки карт тощо. 

Запропонований підхід до моделювання просторового розташування ЗН 

дає змогу проводити ландшафтно-архітектурне обґрунтування подальших робіт, 

моделювати в камеральних умовах композиції, приймати обґрунтовані рішення 

щодо озеленення і благоустрою території. Використання відкритої для доступу 

бази геоінформаційних даних за таких умов повинно сприяти прозорості 

інформації щодо стану ЗН, спрощенню процесу розроблення програм розвитку 

зеленого господарства у населених пунктах України, а також формуванню 

високодекоративних і екологічно ефективних та стійких до несприятливих умов 

навколишнього природного середовища насаджень.  

 

5.4. Електронна система впорядкування зелених насаджень 

 

Кожний етап процесу одержання, зберігання, обробки, аналізу та 

представлення інформації про стан ЗН не може досліджуватись як самостійний 

процес, адже їх результати повинні використовуватись для загальної цілі 

покращення стану урболандшафтів. Тому їх доречно розглядати як важливі 
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структурні елементи взаємопов’язаної системи ВЗН, згідно з чим отримання 

даних ще на першому етапі ІЗН повинно виконуватись із врахуванням 

особливостей їх подальшого використання у процесах обліку і моніторингу 

стану фітоландшафтів, проєктування та озеленення ландшафтно-архітектурних 

об’єктів, розробки та виконання програм благоустрою населених пунктів тощо.  

За час, що минув від затвердження методик інвентаризації та обліку ЗН, їх 

цілі та завдання практично не зазнали змін, проте можливості їх досягнення 

набули суттєвих покращень у зв’язку з останніми дослідженнями у сфері науки 

та техніки, які можна використати для оптимізації процесу ВЗН. Розвиток 

інформаційних систем, комп’ютерних технологій та інших методів обробки 

інформації відкриває нові перспективи щодо використання електронних систем 

обліку ЗН, сучасних інтерактивних Інтернет-ресурсів для представлення 

інформації, новітніх способів зберігання інформації з використанням хмарних 

технологій та забезпечення доступу до неї через геопортали даних з 

використанням онлайн-додатків ГІС. Такі можливості здатні підвищити сферу 

використання інформації щодо стану ЗН, полегшити доступ до неї та 

удосконалити способи її отримання та опрацювання. У свою чергу сучасні 

способи представлення для широкого кола користувачів інформації про корисні 

властивості ЗН та їх ЕСП за допомогою інтерактивних карт обумовлює краще 

останніми цінності урболандшафтів та стимулює заходи щодо їх охорони і 

покращення стану. 

Як свідчать результати проведених досліджень, що викладені вище, 

використання методів ДЗЗ для отримання інформації про стан ЗН, у т. ч. з 

використанням БПЛА-зйомки, які інтерпретуються в ГІС разом із даними, що 

отримані у ході ІЗН, створюють умови для формування геоінформаційної моделі 

даних ЗН. Створення такої інформаційної системи із базою даних ЗН у 

цифровому виразі, у свою чергу, розширює можливості її подальшого 

використання за допомогою ГІС, комп’ютерних програм та інтерактивних 

Інтернет-ресурсів. За таких умов підвищується актуальність досліджень 

можливостей створення електронних систем впорядкування зелених насаджень 
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(ЕСВЗН) для зберігання і представлення інформації стосовно стану 

урболандшафтів. 

Тому метою дослідження у даному контексті є розробка теоретичних та 

технологічних підходів щодо формування ЕСВЗН для населених пунктів 

України з використанням сучасних можливостей. Для досягнення цієї мети 

проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку процесу ІЗН та ВЗН, 

досліджено можливості використання в ньому сучасних комп’ютерних 

технологій і новітніх методів отримання інформації, розроблено схему 

організаційної структури ЕСВЗН, визначено основні вимоги та обґрунтовано 

базові принципи щодо здійснення ІЗН з використанням нових технологій. На 

основі проведених досліджень розроблено пропозиції щодо удосконалення 

системи ВЗН для населених пунктів України. 

Отже, пропонується таке визначення для електронної системи 

впорядкування зелених насаджень, ЕСВЗН – це сучасний програмно-

інформаційний комплекс, який містить у своїй основі базу даних обліку стану 

ЗН разом із відомостями стосовно їх просторового розташування та засоби 

внесення, редагування, інтерпретації та виведення потрібної інформації, що 

забезпечує її інтерактивність та можливість представлення у режимі 

мультикористувацького доступу до неї. 

Для розробки та тестування прототипу ЕСВЗН проведено ряд досліджень 

на базі об’єктів № 17, 18 та 20. За цих умов, на підставі даних ІЗН з 

використанням запропонованої технології виконання робіт із залученням 

сучасного обладнання (квадрокоптер DJI Phantom 4, пристрій глобального 

позиціювання Garmin GPS Map 64S, геоінформаційна система QGis 3 і матеріали 

ДЗЗ), сформовано геоінформаційну базу даних деревної і кущової рослинності у 

геоінформаційній системі QGis 3. У цій системі координати розташування 

рослин поєднувались із даними, що містяться у польових відомостях ІЗН. Таким 

чином, отримана електронна система зелених насаджень із атрибутивною 

інформацією за їх видовими, фітосанітарними та основними таксаційними 



271 

 

ознаками, разом із відміткою пропонованих заходів щодо покращення стану 

кожного окремого дерева та куща (рис 5.9).  

 

Рис. 5.9. Фрагмент електронної системи зелених насаджень об’єкта № 18 

 

Тобто, даний процес виконується аналогічно до формування 

геоінформаційної моделі даних зелених насаджень, що описаний у пункті 5.2. 

Такий підхід відкриває можливості щодо автоматизованого опрацьовування 

даних у різних ГІС, а також для імпорту у загальнодоступних форматах до 

інших електронних ресурсів, у т. ч. тих, які працюють у режимі онлайн. 

Створена база даних разом із картографічною основою (в якості якої 

рекомендується використовувати матеріали ДЗЗ з високим просторовим 

розрізненням) дає змогу формувати електронну карту зелених насаджень, яка 

стає доступною за допомогою відкритих Веб-ресурсів. 

Проведений аналіз можливостей, які надають безкоштовні Інтернет 

ресурси, показав наявність досить значної їх кількості. Серед найбільш 

розповсюджених та функціональних станом на момент проведення досліджень 

відзначено наступні: Click 2 Map (http://www.click2map.com/); GMapGIS 

(https://gmapgis.com/); Google MyMaps (https://www.google.com/maps/d/); Map 

Tiler (https://www.maptiler.com/); Mapbox (https://account.mapbox.com/); 

http://www.click2map.com/
https://gmapgis.com/
https://www.google.com/maps/d/
https://www.maptiler.com/
https://account.mapbox.com/
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Mindmeister (https://www.mindmeister.com/ru); Scribble Maps 

(https://www.scribblemaps.com/); uMap (https://umap.openstreetmap.fr/ru/); Zee 

Maps (https://www.zeemaps.com/) та інші. 

У ході цього дослідження проведено вивчення можливості візуалізації 

створеної геоінформаційної бази даних ЗН для вищезгаданих об’єктів у 

наведених засобах створення онлайн карт (приклад відображення наведено на 

рис. 5.10). Апробація процесу та критичний аналіз можливостей наведених 

онлайн-ресурсів для потреб візуалізації електронної бази даних зелених 

насаджень засвідчив, що до їх переваг можна віднести простоту і швидкість 

занесення даних шляхом імпорту, можливість безкоштовного розміщення 

інформації з її зберіганням на сервері відповідних ресурсів, наявність доступу 

користувачів за посиланням, використання в якості растрової основи 

безкоштовних космічних знімків та топокарт.  
 

 

Рис. 5.10. Візуалізація геоінформаційної бази даних зелених насаджень для 

об’єкта № 20 засобами Zee Maps 

 

https://www.mindmeister.com/ru
https://www.scribblemaps.com/
https://umap.openstreetmap.fr/ru/
https://www.zeemaps.com/
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Проте до недоліків даних безкоштовних ресурсів є обмеженість 

можливостей редагування, ліміт щодо кількості внесеної інформації, 

неможливість додавання власної растрової основи, невисока швидкість доступу 

до онлайн-ресурсу, обмежені функції сортування, фільтрування та 

представлення даних і відсутність засобів налаштування візуалізації інформації 

відповідно до потреб системи ВЗН.  

Відмічено, що переважна більшість наведених онлайн-ресурсів 

використовують можливість імпорту бази даних у форматі KML та його 

стиснутого варіанту KMZ. Такий формат представлення просторових даних 

придатний для збереження точкових міток на карті (у контексті даного 

дослідження – це місця розташування деревної і кущової рослинності) із 

відповідною атрибутивною інформацією та описами, внесення полілінійних і 

полігональних об’єктів, інших зображень та тривимірних моделей, а також 

посилання на інші файли та Інтернет-ресурси. 

Проведений аналіз дав змогу зробити висновок щодо найкращої 

придатності для завдань створення електронної інтерактивної системи ВЗН 

відкритого ресурсу Google MyMaps. Його перевагами, порівняно з іншими 

подібними Веб-розробками, є більші можливості щодо способів представлення 

бази даних рослинності з можливістю виведення потрібних підписів, сортування 

та групування інформації за визначеними правилами, опціями зберігання даних 

за тематичними шарами. До того ж сучасні методи візуалізації результатів 

інвентаризації, на прикладі Google MyMaps, дають можливість формувати 

електронні інвентаризаційні відомості, оперативно вносити до них зміни та 

формувати онлайн карти розташування рослин. Дана система підтримує не лише 

можливість імпорту бази даних інформації, але дає змогу вносити координатні 

точки в ручному режимі шляхом помітки їх на карті, а також імпорту інших 

файлів у форматах типу CSV, XLSX, GPX, що у свою чергу дозволяє 

завантажувати інформацію з GPS-пристроїв у вигляді файлів з координатними 

точками без потреби використання сторонніх програм для переформатування 

файлів. 
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Перевагою даного ресурсу є також те, що він підтримує можливість 

доступу інших користувачів до бази даних із встановленням обмежень та 

дозволів для внесення інформації, її редагування або ознайомлення в режимі 

перегляду. Наявність можливості поширення інформації за допомогою 

посилання на адресу її розміщення на сервері Google MyMaps та опція 

додавання фрейму даних на будь-який інший Веб-ресурс, створює умови для 

забезпечення доступу різних користувачів інформації стосовно стану ЗН. Так, 

розміщення готових картографічних матеріалів на інших сайтах, наприклад, на 

сторінці територіальної громади чи балансоутримувача, значно збільшує 

можливості поширення інформації. 

Отже, завантаження бази просторових даних стосовно стану ЗН до 

системи Google MyMaps, на прикладі об’єкта № 20 (рис. 5.11), дало змогу 

створити електронну інтерактивну карту рослинності для цієї території 

(рис. 5.12).  

 

Рис. 5.11. Результати завантаження бази даних ЗН до системи Google 

MyMaps 

Перегляд карти доступний за посиланням, що наведене у додатку Т. 

Представлена таким чином база даних надає інформацію стосовно кількості 

деревних і кущових рослин на даній території, особливостей їх видового складу 
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та основних їх показників. Можливість додавання опису кожної рослини та її 

фотозображення створює умови для розширення можливостей її використання в 

якості довідково-інформаційної системи. 

 

 

Рис. 5.12. Підготовлена засобами візуалізації Google MyMaps інтерактивна 

карта ЗН центральної частини м. Бережани Тернопільської області 

 

Так, підготовка подібної електронної карти для ботанічного саду НУБіП 

України у м. Києві (об’єкт № 18) дала змогу звичайним користувачам 

ознайомлюватись із видовим різноманіттям ЗН за допомогою звичайного 

смартфона, який має доступ до мережі Інтернет (рис. 5.13). Дана електронна 

карта активно використовується відвідувачами ботанічного саду та студентами 

університету, про що свідчить інтенсивність її переглядів, яка за два роки склала 

більше 16 тисяч використань. Перегляд карти доступний за посиланням, що 

наведене у додатку Т. 

Використання засобів опрацювання даних системи Google MyMaps для 

оперування інформацією, що внесена у базу даних програми, створює також 

можливості проводити фільтрування, сортування, редагування та візуалізацію на 

карті атрибутивної інформації відповідно до запитів користувача. 
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Рис. 5.13. Інтерфейс перегляду інформації електронної карти ботанічного 

саду НУБіП України (м. Київ) 

 

В даному контексті можливо інтерпретувати інформацію як у вигляді 

карти видового складу (рис. 5.12, і 5.13), так і систематизувати зелені 

насадження за групами діаметрів, висотою (рис. 5.14), віком, станом та 

доцільністю проведення оздоровчих заходів. 

 

Рис. 5.14. Результати групування зелених насаджень об’єкта № 20 за 

висотою засобами Google MyMaps 
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Результати проведених робіт свідчать про можливість використання 

наведених безкоштовних Інтернет-ресурсів для потреб візуалізації бази даних 

геоінформаційної моделі зелених насаджень та використання їх в якості 

інформаційно-довідкової системи. Проте у процесі завантаження інформації до 

веб-ресурсу Google MyMaps виявлено його неспроможність оперувати великими 

масивами даних. Для прикладу, у процесі завантаження бази даних зелених 

насаджень ботанічного саду НУБіП України на сервер цієї системи виявлено 

значне її сповільнення через суттєвий обсяг інформації, яка налічує відомості 

щодо розташування 2243 рослин разом із їх атрибутивними даними за 

результатами ІЗН та фотозображеннями рослин. 

Тому проведений пошук можливостей залучення потужностей вітчизняних 

систем візуалізації просторової інформації. В цьому напрямку розпочато 

співпрацю з АТ "Візіком" (м. Київ) та фахівцями УкрНДІЛГА, які займаються 

веденням геопорталу «Ліси України» (м. Харків), з метою розробки 

спеціалізованої ГІС для цілей ВЗН. Станом на сьогодні, за матеріалами бази 

даних наших досліджень, ІТ-фахівцями АТ "Візіком" підготовлено демо-версію 

електронної карти ЗН центральної частини м. Бережани Тернопільської обл. 

(рис. 5.15), яка проходить тестування з метою подальшого внесення решту 

інформації щодо стану ЗН на території об’єктів дослідження (посилання на 

карту наведено в додатку Т). Такий підхід дав змогу прискорити процес 

перегляду інформації та створити прототип ЕСВЗН для території нашої держави. 

Проте станом на сьогодні напрацьовані матеріали характеризуються лише 

частковим та локальним характером і не дають можливості поєднувати 

результати ІЗН великої кількості користувачів у розрізі цілої держави. Тому 

виникає необхідність формування загальнонаціональної бази даних у вигляді 

державної автоматизованої інформаційної системи, для якої пропонується назва 

«Електронна система впорядкування зелених насаджень України».  
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Рис. 5.15. Фрагмент демо-версії електронної карти ЗН об’єкта № 20, 

розробленої у співпраці з АТ «Візіком» 

 

ЕСВЗН повинна відповідати наступним критеріям: 

- просторова інтеграція вхідної інформації щодо стану ЗН у ГІС-

середовище шляхом її прив’язки до єдиної системи координат; 

- підтримка можливості взаємного обміну інформацією з іншими базами 

даних; 

- організація структури геоінформаційної моделі даних стану ЗН за 

різними тематичними рівнями та групування інформації відповідно до 

характеристик розташування та балансоутримувачів; 

- просторово-тематичне узгодження інформації всередині ЕСВЗН; 

- підтримка можливостей формування системи запитів, підготовки 

форм, звітів та інших документів відповідно до запиту користувачів; 

- автоматизація процесів оновлення, редагування та діагностики 

достовірності інформації у базі даних; 

- доступність інформації для широкого кола користувачів шляхом 

підтримки доступу у відкритих Інтернет-ресурсах; 
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- адаптація системи до особливостей змін нормативно-правових та 

галузевих вимог нашої держави.  

Прототипом для такої ЕСВЗН можуть служити сучасні інформаційно-

картографічні системи провідних європейських держав. Наприклад можна 

навести подібну систему в США, яка містить карти вуличних насаджень великих 

міст з інформацією стосовно розташування рослин, їх зображення та загальної 

вартості щорічних екосистемних послуг. В Європейських країнах розроблено 

карти з даними розташування деревних та кущових рослин на базі проєкту Open 

Street Map та інших систем. У Російській Федерації також передбачається 

проведення ІЗН з використанням автоматизованої електронної системи «Реєстр 

зелених насаджень».  

Використовуючи наявний досвід інших країн та напрацювання, які 

існують у даній сфері в нашій державі, слід зауважити, що станом на сьогодні є 

всі підстави для розробки державної автоматизованої системи ВЗН на підставі 

результатів проведення ІЗН з використанням сучасних методів збору, обробки та 

представлення інформації. Такий підхід дасть змогу вносити результати обліку 

фітоландшафтів, проведених різними виконавцями, до єдиної електронної бази, 

виконувати їх інтерпретацію в автоматизованому режимі та отримувати потрібні 

матеріали для аналізу, моніторингу та подальших проєктних робіт. Для 

реалізації такої системи потрібне сприяння на державному рівні у вигляді 

законодавчої та фінансової підтримки. 

З технічної точки зору для організації такої системи потрібна відповідність 

апаратного забезпечення для надання електронного простору під розміщення 

досить значних масивів даних, якими в першу чергу є графічні матеріали ДЗЗ 

високого просторового розрізнення, а також підтримки безперебійної роботи 

сервера, на якому буде зберігатись інформація. Для прискорення процесів 

обробки даних рекомендується використовувати різні сервери для зберігання 

атрибутивної та картографічної інформації, що дасть змогу зменшити 

навантаження на сервери шляхом окремого їх використання. Після підготовки 
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технічного рівня організації слід розробити схему організаційної структури 

системи (рис. 5.16) для забезпечення її функціональності на належному рівні.  

 

 

Рис. 5.16. Схема організаційної структури ЕСВЗН  

 

Запропонована схема представлена трьома рівнями організації системи з 

поділом її на три блоки доступу до бази даних. 

Блок введення, редагування та опрацювання даних призначений для 

використання фахівцями, які вносять інформацію за даними ІЗН та виконують 

регулярний моніторинг відсутності помилок та працездатності системи. База 

даних обліку стану ЗН відповідає за інтерпретацію введених даних шляхом її 

поєднання з іншою інформацією для аналізу, обчислення, моделювання, 

систематизації та взаємодії з онлайн-ресурсом, який відкриває доступ для бази 

даних користувачам. У свою чергу, для забезпечення підтримки якості 

останнього процесу служить користувацький інтерфейс. Він не дає можливості 

коригування бази даних, проте відкриває доступ до перегляду інформації, 

формування системи запитів та допомагає у процесі підготовки документації. 
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Зважаючи на різні рівні підготовки користувачів інформації ЕСВЗН, даний блок 

повинен містити також модуль довідки для надання допомоги щодо якісного 

використання системи.  

Користувацький інтерфейс для перегляду інформації повинен надавати 

можливість виводити інформацію бази даних у трьох формах:  

а) числова (в тому числі таблична) – набір впорядкованих даних про 

показники стану ЗН, які піддаються вимірюванню: біометричні показники, 

зведені дані аналізу, координати тощо); 

б) описова – текстова та символьна інформація про ЗН: видові назви, 

оцінка якості рослин, запроєктовані заходи, місце розташування ділянки, назва 

об’єкта, балансоутримувач або власник; 

в) графічна – картографічна продукція та аналітичні матеріали у вигляді 

діаграм та графіків стосовно стану ЗН.  

Для забезпечення ефективного функціонування ЕСВЗН, інформація в базі 

даних повинна сортуватись за двома категоріями:  

1. Статична – частина інформації, яка рідко зазнає змін та перетворень: 

назви, межі територій, балансоутримувачі, власники чи користувачі, топооснова, 

ЦМР, шари будівель, споруд, дорожньо-стежкової мережі та гідрології. Ця 

інформація вноситься при додаванні нової ділянки до ЕСВЗН шляхом імпорту 

текстової інформації з документального забезпечення об’єктів благоустрою та 

вищеозначених геоінформаційних шарів з існуючих баз даних. У подальшому ця 

частина інформації лише тестується на відсутність змін. 

2. Динамічна – частина даних, які потребують періодичного оновлення 

та уточнення для підтримання системи у актуальному стані. Її, у свою чергу, 

також можна поділити на дві частини:  

2.1. Інформація, яка придатна для автоматичного оновлення. До неї 

можна віднести матеріали ДЗЗ, які придатні для оновлення без участі оператора, 

біометричну інформацію, яка може оновлюватись щорічно (наприклад вік 

рослин) та розрахункові параметри (ВВ рослин). 
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2.2. Дані, оновлення яких потребує втручання оператора. До цієї частини 

інформації входять: відомості стосовно ЗН, які змінюються внаслідок посадки 

нових та вилучення існуючих рослин, створення нових, зміни конфігурацій або 

ліквідації газонів, квітників та рядових посадок; біометричні показники рослин, 

що підлягають вимірюванням та періодичним поновленням у процесі ІЗН; опис 

санітарного та естетичного стану рослин і відповідно запроєктованих 

господарських заходів щодо його покращення та ін.  

Алгоритми обробки інформації ЕСВЗН повинні надавати можливість 

виводити інформацію відповідно до запиту користувача. Водночас умови запиту 

можуть визначати параметри масштабування, проекції та системи координат для 

геокодування, а також форми представлення просторової інформації. До складу 

даної системи рекомендується також включити довідку для надання 

нормативно-правової інформації, яка може ознайомлювати користувачів із 

актуальними законодавчими і нормативно-правовими актами, стандартами, 

нормами та інструкціями стосовно процесу ВЗН в Україні.  

Згідно з вимогами ЗУ «Про охорону навколишнього природного 

середовища» державні гарантії екологічних прав громадян забезпечуються в 

тому числі і «…створенням та функціонуванням мережі загальнодержавної 

екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи для 

забезпечення доступу до екологічної інформації». Саме в цьому контексті 

ЕСВЗН здатна вирішувати вищезазначені завдання та забезпечувати доступ 

громадян до користувацького інтерфейсу перегляду інформації стосовно стану 

ЗН у населених пунктах України. Водночас з’являється можливість 

автоматичного виявлення балансоутримувачів, власників та користувачів, які 

несвоєчасно проводять актуалізацію даних за результатами періодичних ІЗН. 

Такий підхід дає змогу посилити відповідальність стосовно вчасної подачі 

інформації щодо стану ЗН, які перебувають на балансі відповідних комунальних 

служб, органів місцевої влади та організацій. 

ЕСВЗН може також використовуватись у порядку індивідуального 

дослідження стану окремих елементів озеленення або об’єктів благоустрою. З 
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цією метою дана система повинна передбачати можливість виокремлення будь-

якого просторового об’єкта (окремого дерева, куща, газонів, квітників, МАФ, 

дороги тощо) із отриманням наявної довідкової інформації по ньому. Водночас 

наявність інформації про зміни параметрів кожного з цих об’єктів у часі 

(відповідно до даних ІЗН, проведених у різний час) дасть змогу виконувати МЗН 

та формулювати відповідні висновки стосовно їх покращення чи погіршення. 

Система також повинна бути здатною до автоматичного оновлення карт, на яких 

відображається атрибутивна інформація відповідно до змін вхідної інформації, а 

також їх відображення шляхом оновлення форм, таблиць, звітів та документації 

відповідно до заданих користувачем параметрів.  

Зважаючи на необхідність забезпечення взаємодії між виконавцями ІЗН та 

проєктантами, ЕСВЗН повинна містити додатковий модуль для завантаження 

проєктних матеріалів стосовно благоустрою та озеленення територій. Такий 

підхід дасть змогу не тільки налагодити взаємозв’язок між окремими 

користувачами інформації, але й дозволить покращити процес ознайомлення 

громадськості із перспективами розвитку об’єктів благоустрою. Це, водночас 

дасть змогу ефективніше організовувати процес громадських обговорень 

шляхом створення можливості для зацікавлених осіб відстежувати візуальні 

зміни об’єкта благоустрою відповідно до запланованих заходів щодо їх 

благоустрою та озеленення. Крім того, проєктні організації матимуть 

можливість ефективніше ознайомлювати громадськість із напрацюваннями, а 

учасники процесів обговорення проєктів матимуть змогу краще розуміти напрям 

ведення робіт і, при забезпеченні можливості, проводити голосування та 

обирати найкращі проєктні пропозиції серед представлених. Для цього ЕСВЗН 

може містити модуль рейтингової системи оцінювання ведення обліку ЗН як на 

рівні різних адміністративних одиниць, так і у межах населених пунктів для 

потреб заохочення, стимулювання та вжиття відповідних заходів. 

ЕСВЗН повинна надавати можливість підтримки всіх новітніх широко 

розповсюджених форматів геопросторових даних: растрові та векторні карти, 

матеріали ДЗЗ, хмари точок масивів даних, цифрові модулі місцевості, треки 



284 

 

GPS. Водночас дана система повинна забезпечувати можливість доступу будь-

якого користувача за допомогою модулю користувацького інтерфейсу до 

відкритих її ресурсів (картографічна інформація, результати інвентаризацій, 

МЗН та оцінки стану ЗН, документація, зведена інформація та звіти по 

балансоутримувачах, територіальних і адміністративних одиницях, а також 

загалом по країні). Для можливості використання існуючої геопросторової 

інформації, що вже накопичена на різних національних геопорталах, ЕСВЗН 

повинна підтримувати можливість обміну інформації та інтеграції з цими 

порталами даних. Особливо це стосується геопорталів адміністративно-

територіального устрою, Державної геодезичної мережі та публічної кадастрової 

карти України. Такий підхід дає змогу проводити відбір даних відповідно до 

адміністративно-територіального розташування, створює умови для 

прискорення отримання інформації про балансоутримувачів, землекористувачів 

та власників ділянок об’єктів благоустрою, а також дає змогу здійснювати 

уточнення картографічної основи відповідно до даних Державної геодезичної 

мережі та публічної кадастрової карти України. 

Використання запропонованої ЕСВЗН дасть змогу систематизувати 

існуючу та відкрити можливість для покращення зручності внесення нової 

інформації стосовно стану ЗН у населених пунктах України. Така система 

дозволить підвищити комп’ютеризацію робіт щодо ведення обліку ЗН, а також в 

автоматичному режимі виявляти території, які потребують проведення ІЗН та 

актуалізації існуючої інформації. Це, у свою чергу, дасть змогу активізувати 

діяльність балансоутримувачів, власників та користувачів щодо вчасного 

проведення потрібних робіт та наповнення бази даних відповідною 

інформацією. Наявність даних щодо змін параметрів кожного з цих об’єктів у 

часі (відповідно до результатів ІЗН, проведених у різний час) дасть змогу 

виконувати МЗН та формулювати відповідні висновки. Забезпечення доступу 

громадськості до відкритої частини інформації ЕСВЗН дозволить реалізувати 

право кожного громадянина щодо доступу до інформації про стан ЗН, посилить 

інформативність мешканців та відвідувачів об’єктів благоустрою відносно 
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заходів щодо ВЗН, а також повинно підвищити ефективність громадського 

обговорення проєктів благоустрою та озеленення. 

Наведено можливості реалізації окремих компонентів даної системи 

засобами існуючого інструментарію зокрема залученням можливостей ГІС, Веб-

ресурсів моделювання просторової інформації, систем керування базами даних 

та автоматизованого проєктування, а також сучасних комп’ютерних програм для 

ландшафтно-архітектурного моделювання. Проте для ефективної реалізації 

функціональної ЕСВЗН потрібна розробка нового програмного продукту, який 

міг бути здатним об’єднати переваги вищенаведеного інструментарію в єдину 

взаємопов’язану систему відповідно до концепції та вимог, що опрацьовані в 

даному розділі. 

Висновки до розділу 5. 

Виконаний аналіз методологічних та технологічних засад впорядкування 

зелених насаджень дав змогу обґрунтувати доцільність застосування системного 

підходу для такого процесу та сформулювати ряд висновків стосовно 

можливостей використання сучасного інструментарію для формування системи 

ВЗН, розробити концепцію її цифрової трансформації, а також опрацювати 

основні вимоги стосовно організації ЕСВЗН. За результатами проведених 

досліджень можна сформулювати наступні узагальнення: 

1. Аналіз сучасного стану та тенденцій процесу впорядкування зелених 

насаджень засвідчив їх розвиток у напрямі використання сучасних 

комп’ютерних технологій та новітніх методів отримання інформації. Тому, для 

підвищення ефективності ВЗН у населених пунктах України, потрібна розробка 

діяльної системи, яка здатна забезпечити необхідні умови для існування 

урболандшафтів відповідно до вимог сталого розвитку із підтримкою їх 

функціонального стану на належному рівні. 

2. Вимоги сьогодення диктують необхідність формування єдиної 

системи інформаційного забезпечення впорядкування зелених насаджень, яка 

здатна уніфікувати введення і збереження результатів обліку об’єктів 
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благоустрою, та відкрити загальний доступ до стану зелених насаджень в 

населених пунктах України. З цією метою розроблено концепцію, а також 

технологічні пропозиції щодо вдосконалення впорядкування зелених насаджень, 

а також здійснено апробацію можливостей застосування сучасних технологій 

для даного процесу на прикладі об’єктів зеленого господарства в населених 

пунктах України.  

3. Запропоновано сучасний підхід до формування геоінформаційних 

моделей зелених насаджень в населених пунктах України і опрацьовано його 

теоретичні та практичні аспекти стосовно можливості поєднання різних типів і 

видів даних в єдину взаємопов’язану систему. В результаті виявлено 

необхідність розробки спеціалізованої ГІС для якісного поєднання сучасних 

методів за допомогою інформаційних технологій у контексті розв’язання 

основних завдань ЗВН з метою усунення необхідності використання різних 

комп’ютерних програм та інформаційних систем у даному процесі.  

4. За результатами проведених досліджень виявлено, що у контексті 

досягнення єдиної цілі покращення стану урболандшафтів окремі етапи процесу 

одержання, зберігання, обробки, аналізу та представлення інформації стосовно 

стану ЗН не можуть досліджуватись як самостійні процеси. Тому їх доречно 

розглядати як важливі структурні елементи взаємопов’язаної системи ВЗН із 

врахуванням особливостей їх використання у всіх процесах даного комплексу 

робіт.  

5. Опрацювання теоретичних та технологічних підходів щодо 

формування електронної системи впорядкування зелених насаджень для 

населених пунктів України з використанням сучасних можливостей дало змогу 

вивчити існуючі передумови формування такої системи, дослідити можливості 

використання в ній сучасних комп’ютерних технологій і новітніх методів 

отримання інформації, розробити схему організаційної структури ЕСВЗН, а 

також визначити основні вимоги до неї та обґрунтувати її базові принципи. На 

основі проведених досліджень розроблено пропозиції щодо удосконалення 

системи впорядкування зелених насаджень для населених пунктів України. 
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6. Для підтвердження функціональності запропонованої схеми 

організаційної структури ЕСВЗН опрацьовано можливості реалізації окремих 

компонентів даної системи засобами існуючого інструментарію, зокрема 

залученням можливостей ГІС, Веб-ресурсів моделювання просторової 

інформації, систем керування базами даних та автоматизованого проєктування, а 

також сучасних комп’ютерних програм для ландшафтно-архітектурного 

моделювання. В результаті проведених досліджень сформульовано висновок 

щодо доцільності розробки нового програмного продукту для об’єднання 

переваг вищенаведеного інструментарію в єдину взаємопов’язану систему 

відповідно до концепції та вимог, що опрацьовані в даному розділі.  

За матеріалами досліджень, виконаних у даному розділі, опубліковано 18 

наукових і науково-методичних праць (Бідолах & Павлів, 2010; Бідолах et al., 

2012; Кузьович et al., 2016; Бідолах & Кузьович, 2016a, 2016b, 2018; Бідолах, 

2018a, 2018b; Bidolakh et al., 2018; Bidolakh & Kuziovych, 2018; Бидолах, 2019а, 

2019b; Бідолах, Білоус, et al., 2019a; Бідолах, Гринюк, et al., 2017; Бідолах & 

Білоус, 2018; Бідолах & Лакида, 2019; Бідолах, Кузьович, et al., 2020; Бідолах, 

Лещенко, et al., 2020).  
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РОЗДІЛ 6 

ПРИКЛАДНІ РІШЕННЯ ЩОДО ВПОРЯДКУВАННЯ ЗЕЛЕНИХ 

НАСАДЖЕНЬ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ 

 

6.1. Особливості впорядкування зелених насаджень 

 

У процесі інвентаризації зелених насаджень, крім технічних аспектів 

проведення самого процесу обліку деревної і кущової, газонної та квіткової 

рослинності, доцільно враховувати також їх специфічні особливості, обумовлені 

призначенням, роллю в місцевій ландшафтній структурі, середовищем 

існування, фактором антропогенного навантаження та функціональними 

властивостями ЗН. Тому звернемо увагу на особливості ВЗН, виходячи із 

існуючих теоретичних та отриманих практичних висновків у даному контексті. 

 

6.1.1. Насадження загального користування. Відповідно до 

рекомендацій науковців (Каганяк et al., 2014, с. 58; 60; 62; 67; 70), при 

дослідженні ЗН загального призначення слід звертати увагу на їх специфіку.  

Тому у процесі ВЗН об’єктів садово-паркового будівництва з можливими 

скупченнями відвідувачів в окремі періоди часу згідно рекомендацій щодо ВЗН, 

проводилось планування території із врахуванням особливостей розташування 

дорожньо-стежкової мережі, наявності паркувальних місць та території для 

евакуації відвідувачів у достатній кількості. У найбільшій мірі такий підхід 

стосувався об’єктів № 12 та № 13 зважаючи на розташування стадіону в межах 

їх території. Відповідно до цього, ЗН планувались по периметру та вздовж 

доріжок для спрямування руху відвідувачів у потрібному напрямі та усунення 

перешкод для евакуації людей і максимального використання простору.  

У процесі виконання ІЗН на територіях дитячих парків виникає імовірність 

зростання цінних ботанічних колекцій та інших елементів, які потребують 

особливих заходів щодо захисту, збереження та догляду. Тому в процесі ВЗН 

даних об’єктів слід звертати увагу на цінні види, які виділяються на матеріалах 

інвентаризації червоним кольором, а також повинен враховуватись вплив тварин 
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зоокутків на стан ЗН. У ході ІЗН об’єкта № 24, який використовується відділом 

освіти та спорту Козівської РДА у навчальному процесі учнів загальноосвітньої 

школи, виявлено цінні рослини таких видів як ліріодендрон тюльпановий 

(Liriodendron tulipifera L.), магнолія кобус (Magnolia kobus DC), хеномелес 

японський (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.), елеуторокок колючий 

(Eleutherococcus senticosus Rupr. Et Maxim.), багрянник європейський (Cercis 

siliquastrum L.) та ін., які потребують обмеження доступу відвідувачів шляхом 

огородження з метою недопущення їх пошкодження. До того ж, наявність 

отруйних та колючих рослини також потребує обмеження доступу відвідувачів, 

особливо дітей, до цих видів.  

Ця ж особливість стосується парків культури і відпочинку, скверів, 

ботанічних садів, гідропарків та інших ЗН на територіях населених пунктів, що 

мають вільний доступ до відвідування. Процес впорядкування даних об’єктів, 

згідно з нашими дослідженнями (Бідолах, Гринюк, Кузьович, et al., 2011), 

повинен включати одночасні заходи щодо їх ландшафтної реконструкції як 

засобу компенсації негативних наслідків урбанізації. Водночас для 

урізноманітнення рядових та алейних посадок на об’єктах благоустрою доцільно 

застосовувати прийоми формування різноманітних профілів та створення 

декоративних ефектів топіарними засобами (Бідолах, Гринюк & Шляхта, 2011). 

У процесі ВЗН слід враховувати і конкурентні відносини між рослинами. 

До прикладу, результати повторної ІЗН об’єкта № 1 (Бідолах et al., 2012) 

засвідчили, що значна частина дерев за чверть століття не витримала 

конкуренції сусідніх рослин і випала або ж була знищена в результаті людської 

діяльності. Водночас вціліли дерева домінантних видів, що завоювали собі 

простір з перших років існування парку, тіньовитривалі види та такі, що 

зростали на освітлених ділянках.  

Процес ІЗН та ВЗН дендрологічних та ботанічних садів і парків повинен 

виконуватись фахівцями-дендрологами, які здатні виокремити значну видову та 

формову різноманітність рослин даних об’єктів, оцінити результат акліматизації 

та інтродукції нових видів. У ботсадах при наукових установах також повинна 
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проводитись інтродукція та адаптація нових видів рослин до місцевих умов. 

Тому в процесі таких ВЗН, згідно з проведеними нами дослідженнями (Morozko 

et al., 2018), слід звертати увагу також на рівень адаптації інтродукованих видів 

до місцевих ґрунтових та кліматичних особливостей. 

У процесі ВЗН об’єктів благоустрою також важливо приділяти увагу 

відповідності видового складу рослинності призначенню території. Так, до 

прикладу, при впорядкуванні об’єкта № 5 (біблійний сад) підбирався особливий 

асортиментний склад деревних і кущових рослин з метою передачі не лише 

біблійних сюжетів, але й для підкреслення декоративних якостей саду, що має 

свій позитивний вплив на покращення благоустрою центральної частини села 

Маріямпіль Івано-Франківської обл. (Кузьович et al., 2014). Водночас з метою 

створення біблійного середовища на території об’єкта, нами запроектовано 

встановлення МАФ та побудову садово-паркових композицій для символічного 

відображення найвідоміших біблійних історій. Садово-паркові композиції були 

приурочені до найвідоміших пам’яток християнства: декоративні гірки, як образ 

гір Сінай, Голгофа та Тавор, печерки, як пам’ятки про Гріб Господень та Вертеп 

і зменшена копія-макет Єрусалимського храму. 

При ІЗН парків меморіального та етнографічного спрямування слід 

обліковувати як цінні види, які потребують охорони, так і враховувати їх 

підпорядкованість місцевим природним умовам та архітектурі, а також історико-

культурному стилю, в якому дані об’єкти були запроектовані. У процесі ВЗН 

даних територій рекомендується оцінювати наявну рослинність у контексті 

вищезгаданих вимог та розробляти заходи щодо оптимізації її відповідності 

шляхом проведення доглядів та реконструкцій. Так, у процесі ІЗН об’єктів № 3, 

10 та 17, а також інших парків-пам’яток садово-паркового мистецтва при обліку 

рослин враховувалась їх відповідність меморіальним (порівнювалось із 

архівними даними та раритетними фотографіями) та ландшафтним 

особливостям території. У цьому контексті проведена нами ГІС інвентаризація 

деревної і кущової рослинності Микулинецького парку (об’єкт № 6) дала змогу 

оцінити кількісний та якісний стан ЗН, а також, за відсутності архівних 
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дендрологічних матеріалів, зробити висновки про видовий склад парку у період 

розквіту (Кузьович et al., 2016). Відповідно до отриманої інформації створилась 

можливість підбирати автентичний видовий склад та формувати декоративні 

композиції, які не будуть порушувати історичну цінність пам’ятки садово-

паркового мистецтва. 

Обстеження парків, проведені під час виконання даної роботи, виявили 

багато спільних рис проблеми відродження занедбаних ЗН провінційних міст 

України, нагальним завданням для яких є розробка технології поступової зміни 

видового складу парків, закладених у 50-60-ті роки (Бідолах et al., 2012). Ці 

об’єкти закладалися геометрично-лінійним методом з використанням обмеженої 

кількості видів деревних рослин, з переважанням серед них швидкорослих. 

Сьогодні процес впорядкування таких парків потребує втручання у регулювання 

видового складу шляхом вилучення перестійних та фаутних дерев із заміною на 

декоративні види, радикальним освітленням насаджень, створення партерних 

зон та місць для активного і пасивного відпочинку. 

Проведені дослідження парків (об’єкти № 1, 13, 17) засвідчили наявність 

досить широкого асортименту рослинності, проте з незначною кількістю 

декоративних рослин та практичною відсутністю композиційних прийомів 

озеленення. Під час інвентаризації ЗН об’єкта № 13 (Бідолах, Гринюк, et al., 

2018) виявлено дуже малий асортимент чагарників у насадженнях парку. 

Причиною цього є надмірна загущеність деревостану і, як наслідок, – брак світла 

під наметом деревної рослинності. Через це й трав'яний покрив під наметом 

розвинений слабо. Тому в процесі впорядкування паркових ЗН слід проектувати 

заходи щодо розрідження деревостанів та освітлення піднаметового простору з 

метою формування сприятливих умов для розвитку кущової, трав’янистої та 

квіткової рослинності.  

Зоологічні парки в Україні, згідно з нашими дослідженнями (Кузьович et 

al., 2020), потребують поєднання природоохоронної і рекреаційної діяльності, а 

їх архітектурно-просторова організація повинна надавати можливість для 

реалізації пізнавальних, виховних, розважальних та рекреаційних потреб 
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відвідувачів. Для цього експозиції зооботсадів варто поєднувати з різними 

навчальними, інформаційними центрами та місцями відпочинку, що надасть 

можливість таким об’єктам зайняти важливий сегмент у рекреаційній індустрії. 

Експозицію зоосаду доцільно організовувати за сучасними екологічними та 

експозиційними принципами: зближення місць оселення фауни, яка у природі 

живе в однакових умовах або поєднується відповідно до способу життя. Умови 

утримання тварин у неволі необхідно максимально наближати до природних, а 

також застосовувати сучасні способи експонування з показом тварин для 

невеликих груп відвідувачів. 

Тому процес ІЗН загального користування повинен включати не тільки 

обстеження стану зелених насаджень, але і врахування вищезгаданих та інших 

специфічних особливостей даних об’єктів для забезпечення їх відповідності 

умовам сталого розвитку при максимальній функціональності даних територій. 

Процес впорядкування даного типу насаджень повинен включати заходи щодо 

догляду за ними, охорони, захисту, покращення стану та підвищення 

ефективності. При цьому можуть проєктуватись заходи щодо поліпшення 

озеленення, благоустрою території, відновлення функціональності, реставрації 

та реконструкції насаджень.  

Серед найбільш несприятливих чинників, що мають негативний вплив на 

ріст і розвиток насаджень загального користування, можна виділити фактори, 

які зведено до таблиці 6.1. Водночас особливостями насаджень загального 

користування є також специфічний характер впливу на них у процесі 

використання. Адже даний тип насаджень відрізняється від інших тим, що вони 

є вільними для відвідування у будь-яку пору року та часу доби. При цьому 

практично відсутні обмеження щодо типу відвідувачів, а також ліміт 

антропогенного навантаження на ці ЗН. Тому впорядкування подібних ЗН 

повинно проводитись у напрямку підвищення їх життєздатності, стійкості та 

витривалості до постійного рекреаційного і техногенного навантаження.  
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Таблиця 6.1 

Негативний вплив зовнішніх факторів на ЗН загального користування 

№ з/п Назва чинника Негативний вплив на зелені насадження 

1. 
Підвищене рекреаційне 

навантаження 

Більша площа дорожньо-стежкової мережі, 

імовірність фізичних пошкоджень внаслідок низької 

культури відвідувачів, відсутності огорож та 

відмежувань для декоративних видів, вищий рівень 

засміченості, цілодобове навантаження. 

2. Ущільнення ґрунту 

Спричиняється інтенсивним рухом відвідувачів та 

паркуванням автомобільного транспорту. 

Підвищення антропогенного навантаження 

внаслідок наявності вільного доступу до них 

цілодобово на протязі всього року. 

3. 
Вплив несприятливих факторів 

довкілля 

Підвищення температурного режиму зі зменшенням 

вологості повітря в умовах міського середовища, 

збільшення кількості стихійних лих на тлі 

глобальних змін клімату. 

4. 
Вплив ентомологічних та 

фітопатологічних чинників 

Посилюється в умовах ослаблення ЗН постійним 

антропогенним та техногенним тиском та 

відсутності регулярних заходів боротьби. 

5. 
Забруднення викидами від 

міського транспорту 

Збільшення концентрації шкідливих газів, пилу та 

інших часток у повітрі, задимлення, погіршення 

умов ґрунтового живлення, зміна кислотності 

ґрунту, погіршення якості води тощо. 
6. 

Забруднення викидами від 

промислової діяльності 

7. 

Вплив шкідливих хімічних 

елементів у процесі догляду за 

територією 

Засолення ґрунту у зимовий період під час 

використання засобів догляду за дорожнім полотном 

та змивання бруду з покриттів.  

8. Засмічення території 
Спричиняється низькою культурою відвідувачів, а 

також відсутності регулярних заходів догляду. 

9. Ущільнення забудови 
Постійне зменшення площі ЗН внаслідок збільшення 

території під комунальну забудову 

10. Освітлення міст у нічний час 
Має вплив на особливості світлового режиму самих 

зелених насаджень, що зростають на даній території. 
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Цього можна досягати шляхом заміни вибагливих видів рослин, які є 

малостійкими до навантаження, проявляють погану газостійкість, а також мають 

поверхневу кореневу систему на стійкіші та менш вибагливі до екологічних 

факторів і антропогенного впливу рослини.  

Планувальна структура територій загального користування повинна 

передбачати принципи відмежування та віддалення від прогулянкових стежин 

рослин з декоративним цвітінням та листям, відмежування квітників та 

партерних газонів бордюрами, розміщення поблизу місць пішохідної 

доступності рослин, які більш стійкі до антропогенного впливу, влаштування 

прогулянкових стежин, місць паркування, барбек’ю-зон з метою зменшення 

тиску на ґрунтове вкриття, забезпечення достатньої кількості смітників, 

вбиралень тощо.  

Тому сам процес ВЗН повинен полягати не тільки у обліку кількості 

рослин та визначенні їх стану, але й передбачати оцінку доцільності та 

відповідності розташування кожної рослини в місці її знаходження, а також 

специфіку призначення об’єкта благоустрою, який підлягає впорядкуванню. 

Відповідно ВЗН даного типу повинно передбачати заходи щодо підвищення 

стійкості та декоративності фітоландшафтів, заміни окремих рослин на ті, які 

більше відповідають даним умовам та є стійкішими до впливу екологічних і 

антропогенних факторів та розробки рекомендацій стосовно усунення недоліків, 

що виявлені у процесі обстежень ЗН. 

Використання сучасних методів у процесі впорядкування насаджень 

загального користування дає змогу ефективніше виконувати інвентаризацію та 

моніторинг стану ЗН, забезпечувати високу якість їх обліку з розробкою 

обґрунтованих заходів щодо охорони, покращення стану та усунення недоліків, 

виявлених у ході ВЗН при своєчасному інформуванні громадськості стосовно 

запроектованих та виконаних робіт. Водночас сучасні технології дають змогу 

забезпечити якісну інформаційну підтримку з одержанням актуального 

достовірного картографічного матеріалу та вихідної документації. 
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6.1.2. Насадження обмеженого користування. Специфіка призначення 

об’єктів, на яких зростають зелені насадження обмеженого користування, 

обумовлює також відповідні особливості впливу на них. Лімітованість їхнього 

використання сприяє можливості покращення їх охорони і зменшення 

рекреаційного навантаження. Згідно з проведеним аналізом у підрозділі 3.3 

даної роботи встановлено, що кращий стан таких насаджень відзначається 

завдяки їх перебуванню на балансі закладів освіти, охорони здоров’я, приватних 

організації та більшій увазі до доглядів за ЗН цими організаціями порівняно із 

насадженнями загального користування.  

Проте і такий тип насаджень має свої особливості, які обумовлюють 

специфіку їх впорядкування. Зокрема, під найбільшою загрозою перебувають 

зелені насадження, що зростають на території промислових підприємств і 

складських зон, які зазнають посиленого навантаження хімічними реагентами. 

Тому в процесі інвентаризації даних ЗН для оцінки їх газостійкості та 

відповідності даним умовам, слід враховувати реакцію рослин на забруднення 

повітря та ґрунту відповідними хімічними речовинами. Водночас важливим 

фактором є пилостійкість насаджень, яка також впливає на видовий асортимент 

рослинності вищезгаданих об’єктів.  

Специфіка функціонування закладів охорони здоров’я та санаторно-

лікувальних установ може обумовлювати збільшення концентрації патогенних 

організмів (особливо стосується закладів, що призначені для лікування 

інфекційно-респіраторних захворювань), що може мати свій негативний вплив 

на стан ЗН. Крім того, слід враховувати алергенні особливості рослин, які не 

повинні спричиняти погіршення стану здоров’я відвідувачів даних об’єктів. У 

процесі впорядкування ЗН на території санаторно-лікувальних установ (об’єкти 

№ 6 і 8) виявлено необхідність періодичного оздоровлення насаджень з 

покращенням їх декоративності. Зокрема, згідно наших досліджень (Кузьович et 

al., 2016) зелені насадження Микулинецької обласної фізіотерапевтичної лікарні 

реабілітації (об’єкт № 6) характеризувались не найкращим відносним життєвим 

станом, який склав 64,2 % при 14,8 % кількості фаутних дерев. Водночас більш 
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ніж третина дерев потребувала негайного проведення оздоровчих заходів або 

видалення. ЗН санаторію «Черче» (об’єкт № 8) також характеризувались 

задовільним життєвим і фітосанітарним станом із наявністю 16 % дерев у 

незадовільному стані та 8 % фаутних рослин (Бідолах & Кузьович, 2016b).  

Загальний аналіз стану зелених насаджень подібних об’єктів засвідчив, що 

процес їх впорядкування повинен включати розробку комплексу заходів щодо 

відновлення естетичного вигляду насаджень, забезпечення належного рівня 

подальшого їх функціонування та створення нових декоративних деревно-

чагарникових композицій. Водночас відмічено, що швидкорослі види дерев 

досить рано випадають з паркових насаджень, тому головна роль у створенні 

фітоценозів при оздоровчих закладах повинна належати стійким до патогенів 

видам із тривалим періодом життя. До того ж, при відсутності належного 

догляду, паркові насадження досить швидко перетворюються на лісовий тип 

ландшафтів внаслідок експансії самосіву диких видів дендрофлори та природної 

сукцесії. Тому важливою частиною впорядкування даних насаджень є 

планування регулярних обстежень та догляду за станом ЗН. 

У процесі ІЗН навчальних та виховних установ слід звертати увагу на 

відсутність отруйних органів рослин (плодів, листя, пагонів, цвіту тощо) та 

колючих видів, які зростають у доступних місцях для відвідувачів. 

Впорядкування ЗН на даних територіях повинно враховувати як виховне, 

пізнавальне та рекреаційне, так і  природоохоронне їх призначення. 

Архітектурно-просторова організація даних насаджень повинна відповідати 

принципам підпорядкування зонуванню території із організацією місць для 

навчальної, пізнавальної та виховної діяльності, а також активного і пасивного 

відпочинку відвідувачів. Процес ВЗН на території культурно-освітніх установ 

повинен також враховувати підпорядкування закладів відповідному історико-

культурному стилю.  

Крім перерахованих вище особливостей слід відзначити також і те, що 

експлуатацію та догляд за зеленими насадженнями обмеженого користування 

зазвичай проводять працівники даних підприємств або, для громадських та 
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житлових будинків, їх мешканці. Тому слід враховувати невисоку кваліфікацію 

виконавців подальших робіт по догляду за рослинами. За таких обставин процес 

інвентаризації та ВЗН на даних об’єктах стає чи не єдиною можливістю надати 

кваліфіковані консультації фахівцями зеленого господарства та запланувати 

заходи щодо покращення стану зелених насаджень на даних територіях.  

У процесі проведення ІЗН та ВЗН слід враховувати особливості 

негативного впливу зовнішніх факторів на дані насадження, основні з яких 

згруповано у вигляді таблиці 6.2. Розроблені заходи щодо впорядкування ЗН 

повинні усувати або зменшувати негативний вплив перелічених факторів 

простими прийомами, що зрозумілі та придатні для реалізації навіть 

балансоутримувачами, що не мають у своєму штаті фахівців зеленого 

господарства. Планувальна структура насаджень обмеженого користування 

також повинна передбачати зонування території на принципі відмежування 

об’єктів від несприятливого впливу зовнішніх факторів, містити малі 

архітектурні форми для короткочасного відпочинку працівників, відвідувачів 

або мешканців даних об’єктів. 

До особливостей ВЗН обмеженого користування слід віднести також 

специфіку, яка пов’язана із обмеженнями через природозаповідання. Адже 

першочерговим завданням об’єктів ПЗФ є охорона та збереження як природних 

територій (заповідників, природних та ландшафтних парків, пам’яток природи і 

заповідних урочищ), так і антропогенно-змінених та створених людиною 

об’єктів (ботанічних, зоологічних і дендрологічних парків, пам’яток садово-

паркового мистецтва). Тому у процесі ІЗН та ВЗН слід враховувати вимоги ЗУ 

«Про природно-заповідний фонд» та інших нормативно-правових актів, які 

регламентують види діяльності та використання об’єктів ПЗФ. 

Наприклад ІЗН Більче-Золотецького парку (об’єкт № 11) засвідчила 

збіднення його дендрофлори порівняно із часами розквіту (Бідолах, Гринюк, et 

al., 2017). Старі дерева подібних парків уражені хворобами, часто знаходяться на 

стадії всихання і потребують термінових санітарно-оздоровчих заходів для їх 

порятунку. 
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Таблиця 6.2 

Негативний вплив зовнішніх факторів на насадження обмеженого 

користування 

№ з/п Назва чинника Негативний вплив на зелені насадження 

1. 
Забруднення викидами від 

промислової діяльності 

Характерне для території промислових підприємств 

і складських зон. 

2. 
Збільшення концентрації 

патогенних організмів 

Характерне для лікувально-санаторних закладів 

дихальних шляхів. 

3. 
Специфіка часу рекреаційного 

навантаження 

Рекреація переважно пов’язана з чітким часом 

активності відпочиваючих та інтенсивним 

навантаженням.  

4. Контингент відвідувачів 
Діти, люди, які перебувають на лікуванні, 

працівники підприємств та інші відвідувачі. 

5. 

Неякісний догляд та 

експлуатація зелених 

насаджень 

Може бути наслідком невисокої кваліфікації 

персоналу та мешканців, які самостійно виконують 

догляд за зеленими насадженнями. 

6. 
Вплив несприятливих факторів 

довкілля 

Підвищення температури, зменшення вологості 

повітря в умовах міського середовища, збільшення 

кількості стихійних лих на тлі глобальних змін 

клімату. 

7. Ущільнення ґрунту 

Найчастіше може виникати внаслідок скупчення 

відвідувачів на місцях пасивного відпочинку, а 

також при самовільному протоптуванні стежок та 

ущільнення на місцях повороту дорожньо-

стежкової мережі 

8. 
Вплив ентомологічних та 

фітопатологічних чинників 

Посилюється в умовах ослаблення ЗН постійним 

антропогенним та техногенним тиском та 

відсутності регулярних заходів боротьби. 

9. Засмічення 
Характерне у більшій мірі для промислових 

підприємств і складських зон. 

10. 
Фізичне пошкодження зелених 

насаджень 

Є наслідком низької культури відвідувачів, 

відсутності огорож та відмежувань для 

декоративних видів 
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Станом на середину 2015 року Більче-Золотецький парк становив 

засмічену, густо ущільнену дикорослим самосівом територію із залишками 

занесених ґрунтом доріжок, замуленою водоймою і занедбаними будівлями, а 

паркова рослинність наближалася за будовою до природного лісового 

ландшафту, що є характерним для багатьох подібних об’єктів. У більшості 

аналогічних старих парків Лісостепу, які були створені на базі природних лісів, 

у насадженнях постійно відбуваються істотні зміни. Це цілком характерно й для 

Більче-Золотецького парку, на окремих ділянках якого почали утворюватися 

спонтанні асоціації з присутністю таких інтродуцентів як Robinia pseudoacacia 

L., Acer negundo L., Aesculus hippocastanum L., Gleditsia triacanthos L., Juglans 

nigra L. та деякі інші.  

Впорядкування подібних об’єктів ПЗФ повинно включати догляд і 

охорону старих дерев, які надають ландшафтам особливого старовинного 

вигляду. Деревостани в таких парках часто характеризуються складною формою 

будови і потребують особливих заходів щодо формування нижніх ярусів з 

відповідних видів. Характерною рисою подібних об’єктів є також перегущеність 

деревостану через обмеження господарських заходів в них. Результатом такого 

процесу є брак світла під наметом деревної рослинності, що у свою чергу 

відбивається на слабкому розвитку кущів, трав’яного покриву та квіткової 

рослинності і відповідним зменшенням декоративності ландшафтів. Це, у свою 

чергу, негативно впливає на різноманіття флори парків, яка бідніє. За таких 

умов, у першу чергу, випадають найцінніші декоративні та екзотичні таксони. 

Тому процес ВЗН таких парків є унікальною нагодою покращення їх стану 

шляхом вжиття оздоровчих заходів і вилучення окремих рослин з метою 

формування оптимальних умов для розвитку цінних та декоративних видів. 

Загалом, проведена інвентаризація старовинних парків засвідчує гостру 

необхідність здійснення комплексу санітарно-оздоровчих і реконструкційних 

заходів, із наданням першочергової ролі у створенні стійких паркових 

насаджень шляхом підбору видового складу, що відповідає природно-

кліматичним умовам і відповідному ступеню антропогенних навантажень.  
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У ході ВЗН обмеженого користування також слід звертати увагу на 

підвищення декоративності, життєздатності та функціональності насаджень. 

При цьому враховують алергенні властивості рослин, стійкість до 

несприятливих факторів середовища, а також вибагливість як до умов довкілля, 

так і стосовно складності доглядів. Відповідно до цих рекомендацій процес ІЗН 

обмеженого користування не повинен полягати тільки у обліку їх кількості та 

визначенні стану, але і передбачати оцінку доцільності та відповідності 

розташування кожного елементу озеленення призначенню даного об’єкта. 

Впорядкування насаджень даного типу повинне передбачати заходи щодо 

виправлення помилок експлуатації балансоутримувачами та власниками даних 

територій, розробки рекомендацій стосовно покращення стану ЗН та надання 

консультативних послуг щодо подальшого догляду за ними. 

Водночас використання сучасних методів у процесі ІЗН та ВЗН для 

насаджень загального користування дає змогу підвищити якість їх обліку, 

доступність інформації для користувачів, а також проводити регулярний 

моніторинг їх стану. Особливої актуальності за таких умов набувають матеріали 

ДЗЗ для насаджень на території житлових будинків та приватних територій, які 

зазвичай не підлягають обліку під час інвентаризації садово-паркових об’єктів, 

проте входять до складу зелених зон населених пунктів та рекомендуються нами 

до врахування у процесі ведення реєстру зелених насаджень міст, селищ та сіл.  

  

6.1.3. Насадження спеціального призначення. У процесі проведення 

інвентаризації насаджень спеціального призначення також слід враховувати їх 

специфічні особливості. Розглянемо далі особливі рекомендації відносно ВЗН 

даної категорії. 

Часте розташування даних ЗН у безпосередній близькості до транспортних 

магістралей, автодоріг та вулиць підвищує рівень інтенсивності забруднення 

викидами транспорту. Як результат, рослини накопичують важкі метали, 

пригнічуються процеси життєдіяльності, фотосинтезу, дихання, уповільнюється 

ріст і розвиток, з’являються мутації. В умовах погіршення умов існування 



301 

 

зелених насаджень до цих факторів ще додається нестача вологи, ущільнення і 

погіршення родючості ґрунту, стихійні лиха, а також вплив інших 

антропогенних факторів. Ці особливості слід враховувати у процесі ВЗН, 

акцентуючи увагу на доборі рослин, які є стійкішими до вищенаведеного 

шкідливого впливу і менш вибагливими щодо умов середовища.  

Вуличні ЗН відіграють важливу роль у регулюванні та розмежуванні 

переміщення автотранспорту. За таких умов вони суттєво зменшують 

негативний вплив вихлопних газів, шкідливого пилу, шуму та вібрації на 

мешканців та довкілля, водночас акумулюючи шкідливий результуючий ефект 

на собі, що неминуче створює значне навантаження на їх стан та розвиток. Тому 

при впорядкуванні цих насаджень слід враховувати їх стійкість до відповідних 

техногенних навантажень. Водночас ще одним призначенням вуличних ЗН є 

формування сприятливого мікроклімату для пересування пішоходів та 

автотранспорту. Відповідно, розміщення деревних та кущових рослин слід 

проектувати з урахуванням орієнтування вулиць відносно сторін світу для 

створення оптимальних умов затінення та захисту від несприятливих зовнішніх 

факторів.  

Особливої уваги заслуговує вплив використання хімічних речовин для 

боротьби з ожеледицею та миття доріг в населених пунктах України. Ці реагенти 

у процесі змиву в ґрунтові горизонти створюють небезпеку для росту і розвитку 

кореневих систем ЗН. Насадження спеціального призначення, що 

розташовуються вздовж вулиць та доріг, також підлягають більшому ризику 

стосовно фізичних пошкоджень внаслідок їх близького розміщення до місць 

переміщень пішоходів та автомобілів. До того ж механічних пошкоджень 

деревам та кущам, що ростуть уздовж доріг та тротуарів, може завдавати також 

техніка, що використовується у процесі догляду за дорожнім полотном. 

Відповідно у процесі ВЗН слід враховувати ці особливості, проектуючи 

огородження рослин, які можуть зазнати механічних пошкоджень, формування 

дерев з високим штамбом та проектування посадки нових ЗН з урахуванням 

безпечної віддалі від ймовірних джерел пошкоджень. Для захисту від хімічних 
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реагентів можуть проектуватись дренажні системи довкола ЗН, а також 

пристовбурові круги з підвищеними бортиками. 

Газони та квітники в числі ЗН спеціального призначення потребують 

особливого догляду порівняно з іншими видами ЗН. Адже, за умов підвищеного 

техногенного навантаження, вони зазнають більшого стресу та вимагають 

ретельніших доглядів. Так, дослідження стану газонів, які проведені нами у 2019 

році на території чотирьох площ у м. Києві (об’єкт №19) засвідчили, що 

постійний негативний вплив техногенного і антропогенного навантаження, а 

також змін умов мікроклімату призвів до втрати від 60 до 71 % території газонів, 

які перебували в незадовільному стані на початок літнього періоду (табл. 4.8). Ці 

результати свідчать про необхідність регулярного моніторингу їх життєздатності 

та функціональності з метою вчасного реагування на їх пригнічення та 

погіршення стану. Для полегшення цього процесу нами запропоновано 

використання методів ДЗЗ як інструментарію для оперативного контролю змін 

ЗН (Страшок et al., 2019, с. 247–254).  

Зелені насадження на ділянках санітарно-захисних зон довкола 

промислових підприємств служать буферною зоною між даними об’єктами та 

іншими ландшафтами. Процес їхнього впорядкування повинен передбачати 

добір невибагливих газостійких рослин, які здатні затримувати переміщення 

шкідливих речовин назовні, затримуючи їх у своїй біомасі, водночас 

продовжуючи свою життєдіяльність, не втрачаючи функціональності. Важливу 

роль в даному процесі відіграє правильний підбір асортименту рослин, 

регулярне обстеження стану їх життєздатності та функціональності, а також 

вчасна діагностика пригнічень та погіршення життєдіяльності. 

Насадження кладовищ, крематоріїв виконують естетичні, маскувальні та 

відмежувальні функції на даних територіях. Дослідження, виконані нами на 

об’єкті № 27, засвідчили задовільний стан ЗН на території кладовища завдяки 

регулярному догляду за ними. Водночас значна частина рослин на місцях 

сакрального значення висаджується відвідувачами без фахової підготовки. Тому 

в процесі їх впорядкування доцільно враховувати ці особливості та розробляти 
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можливі шляхи покращення планувальної структури території, підвищення 

декоративності існуючих рослин із урахуванням простоти формування та 

догляду за ними. Планування ЗН повинно розроблятись із врахуванням 

рівномірності розташування рослин для забезпечення підтримки належного 

рівня аерації та інсоляції. 

Захисні насадження для забезпечення належного рівня виконання своїх 

функцій повинні бути невибагливими, довговічними, а також вітро-, зимо-, 

холодо- та морозостійкими і витривалими до вітровалів та буреломів. Ці види 

стійкості забезпечуються не тільки обґрунтованим підбором рослин, але і їх 

правильним розміщенням та вітальністю. Ґрунтозахисні, водоохоронні, 

вітрозахисні та інші насадження, які виконують захисні функції, повинні мати 

відповідні властивості для належного рівня функціональності. В даному процесі 

важливу роль відіграють добре розвинуті кореневі системи, особливості будови 

наземної частини рослин, стійкість до несприятливих зовнішніх факторів та 

вітальність дерев і кущів. Тому відповідні особливості, які формують 

функціональність захисних насаджень, також слід враховувати в процесі їх 

інвентаризації, а впорядкування цих ЗН передбачає розробку заходів щодо 

поліпшення виконання своїх функцій ними.  

Важливим фактором процесу ВЗН є визначення несприятливих чинників, 

що мають негативний вплив на ріст і розвиток насаджень спеціального 

призначення. У цьому напрямі нами виділено найбільш впливові зовнішні 

фактори та згруповано їх у вигляді таблиці 6.3. Найбільший вплив на перелічені 

фактори спричиняють функціональне призначення даного типу ЗН, особливості 

їх розміщення в безпосередній близькості до джерел техногенного та 

антропогенного навантаження, а також переважання їх захисних властивостей 

над декоративністю. Це обумовлює і відповідний характер заходів щодо 

впорядкування ЗН спеціального призначення, який полягає, у першу чергу, в 

підвищенні їх стійкості, вітальності та функціональності.  
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Таблиця 6.3 

Негативний вплив зовнішніх факторів на насадження спеціального 

призначення 

№ з/п Назва чинника Негативний вплив на зелені насадження 

1. 
Підвищене навантаження на 

життєздатність рослин  

Спричинене виконанням більшістю цих насаджень 

захисних та санітарно-гігієнічних функцій у процесі 

виконання яких відбувається значний тиск 

негативних чинників на життєвий стан рослин. 

2. 
Забруднення викидами від 

міського транспорту 
Особливо страждають ЗН вздовж доріг 

автотранспорту та вуличні насадження, які 

розташовані у безпосередній близькості до джерел 

забруднення. 
3. 

Вплив хімічних сполук, що 

використовуються у процесі 

догляду за територією 

4. 
Забруднення викидами від 

промислової діяльності 

Найбільше страждають ЗН, що зростають на 

ділянках санітарно-захисних зон довкола 

промислових підприємств 

5. 
Вплив несприятливих факторів 

довкілля 

Підвищення температури, зменшення вологості 

повітря, збільшення кількості стихійних лих на тлі 

глобальних змін клімату. 

6. 
Фізичне пошкодження зелених 

насаджень 

Є наслідком низької культури водіїв, пішоходів, 

відвідувачів та недбалого поводження з технікою, 

що обслуговує територію. 

7. Засмічення 

Відбувається внаслідок низької культури 

відвідувачів та у разі відсутності регулярних 

заходів щодо догляду за насадженнями. 

8. Ущільнення ґрунту 

Внаслідок неорганізованого належним чином руху 

відвідувачів та паркування автомобільного 

транспорту. 

9. 

Неякісний догляд та 

експлуатація зелених 

насаджень 

Може бути наслідком невисокої кваліфікації 

персоналу, який виконує догляд за зеленими 

насадженнями. 

10. 
Вплив ентомологічних та 

фітопатологічних чинників 

Посилюється в умовах ослаблення ЗН постійним 

антропогенним та техногенним тиском та 

відсутності регулярних заходів боротьби. 
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ВЗН даного типу повинно також зводитись до підвищення їх 

життєздатності, стійкості та витривалості до постійного використання у процесі 

техногенного і антропогенного навантаження. Для досягнення даної цілі слід 

проектувати заходи щодо заміни вибагливих, нестійких до таких типів 

навантаження видів рослин на ті, які демонструють кращу вітальність в даних 

складних умовах. Водночас слід враховувати особливе санітарне, захисне, 

меліоративне та охоронне призначення такого типу ЗН. Відповідно процес ІЗН 

також повинен полягати не лише в обліку кількості та визначенні стану 

рослинності, але і передбачати оцінку функціональності та стійкості ЗН у даних 

умовах.  

За таких умов використання сучасних методів у процесі ВЗН загального, 

обмеженого користування і спеціального призначення дає змогу полегшувати 

процес їх інвентаризації, моніторингу та обліку, а також підвищувати якість і 

обґрунтованість заходів щодо їх впорядкування. Водночас нами виявлено 

(Бідолах, Гринюк, et al., 2017, 2018; Бідолах & Кузьович, 2018; Кузьович et al., 

2016, 2020), що можливість побудови тривимірних комп’ютерних моделей 

території з нанесенням деревної і кущової рослинності створює умови для 

покращення якості проведення комплексної оцінки ландшафтів, аналізу 

планувальної структури території та моделювання часових змін і перетворень за 

результатами запроектованих заходів щодо покращення озеленення та 

благоустрою території, а також виконання рубок окремих рослин. 

6.2. Моніторинг урболандшафтів 

 

Забезпечення вимог сталого розвитку урболандшафтів населених пунктів 

можливе лише за умови наявності актуальної, достовірної та повної інформації 

стосовно стану ЗН в них. Для цього потрібна налагоджена система регулярних 

спостережень за ними разом із інструментарієм аналізу одержаних даних 

стосовно виявлених змін та інформативними способами представлення 

отриманих результатів. Така система спостережень для оцінки, вивчення 
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динаміки і особливостей змін урболандшафтів, а також прогнозування їх стану і 

є моніторингом зелених насаджень. 

Підґрунтям для проведення подібної системи регулярних спостережень у 

часі за станом ЗН є ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» 

(1991 р.), в якому визначено необхідність функціонування системи моніторингу 

довкілля на загальнодержавному рівні. Адаптація функціонального призначення 

даного процесу до спостереження за станом урболандшафтів дає змогу 

сформулювати його мету в контексті МЗН для збору, обробки, збереження та 

аналізу інформації про стан ЗН, прогнозування його змін та розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних рішень стосовно їх 

впорядкування. З метою практичної реалізації МЗН Правила утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України, (2006) та Інструкція з інвентаризації 

зелених насаджень у населених пунктах України, (2001) визначають 

необхідність проведення ІЗН та паспортизації об'єктів благоустрою кожних 5 

років. Проте, як було визначено раніше, ця вимога не забезпечується на місцях з 

причин відсутності законодавчих норм щодо відповідальності за дане 

порушення та недостатній рівень стимулювання балансоутримувачів до 

проведення інвентаризації та обліку зелених насаджень. 

Інший нормативний акт – Положення  про державну  систему  

моніторингу довкілля, який затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України N 391 ще в 1998 р., визначає, що система моніторингу є складовою 

частиною національної інформаційної інфраструктури, яка повинна бути 

сумісною з аналогічними системами інших країн. Проте, у відношенні до МЗН, 

на даний час такий комплекс пов’язаних структур, які забезпечують основу 

функціонування системи спостережень за станом ЗН, ще не напрацьований і 

потребує систематизації існуючих методів щодо досягнення даної цілі. Тим 

більше, це стосується сумісності з аналогічними системами інших країн. Для 

налагодження такого типу взаємодії та обміну даними потрібне використання 

аналогічних методів збору, обробки та представлення інформації. Проте це не є 

можливим при використанні застарілих методів ІЗН та ВЗН, які не здатні 
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задовольнити сучасні вимоги стосовно точності, якості та ефективності 

результатів. Тому виникає логічний висновок стосовно доцільності застосування 

системного підходу до МЗН у комплексі з проведенням інвентаризації та ВЗН із 

використанням новітніх методів одержання, опрацювання та аналізу інформації, 

які підтримуються матеріалами ДЗЗ, що інтегруються в ГІС. 

Для картографічної підтримки МЗН потрібна система аналізу просторової 

інформації, яка здатна забезпечити введення, узгодження, опрацювання, аналіз 

та представлення результатів порівняння регулярних спостережень. Водночас 

така система повинна відслідковувати зміни, аналізувати напрями і тенденції 

стосовно стану, площ та показників ЗН на об’єктах благоустрою.  

Сучасна концепція розвитку геоінформаційного моніторингу стану ЗН 

повинна передбачати багаторівневу (рис. 6.1) та мультифункціональну 

електронну систему.  

 

Рис. 6.1. Структура системи моніторингу зелених насаджень 
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Відповідно до цієї концепції, на територіальному рівні можна виділити 

наступні види МЗН: 

- місцевий (спостереження за станом ЗН на певному об’єкті благоустрою, 

закріпленим за одним користувачем, власником або балансоутримувачем); 

- регіональний (моніторинг стану ЗН відповідно до адміністративного 

поділу території: у межах частини або цілого населеного пункту, територіальної 

громади, області, регіону); 

- загальнонаціональний (отримання зведеної інформації щодо стану ЗН в 

цілому по Україні); 

- глобальний (порівняння даних моніторингу по нашій державі відносно 

аналогічної інформації по інших країнах). 

Залежно від часу та регулярності проведення спостережень пропонується 

розрізняти наступні часові рівні: 

- неперервний (проводиться постійне стеження за об’єктами з 

використанням відеофіксації, постійного супутникового моніторингу і нагляду 

за станом ЗН тощо). Даний тип МЗН актуальний для особливо цінних об’єктів, у 

пожежонебезпечний період та у місцях інтенсивного рекреаційного 

навантаження; 

- регулярний (здійснення МЗН через визначені проміжки часу для 

виявлення фенологічних, біометричних, кількісних, якісних та інших змін стану 

зелених насаджень з часом); 

- нерегулярний (перевірка стану ЗН після проведення певних заходів, 

виникнення несприятливих умов для росту рослин, за результатами одержання 

інформації про необхідність здійснення моніторингу тощо); 

- періодичний (виконання моніторингу через більші проміжки часу з 

метою контролю стану ЗН та вжиття заходів щодо недопущення його 

погіршення). 

Рекомендується вирізняти наступні методи проведення МЗН: 

 - візуальний (окомірні спостереження, візуальна оцінка якості, 

ландшафтно-архітектурне оцінювання та інші методи виявлення змін стану 
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рослин у процесі польових досліджень, відео- та фотофіксації, співставлення 

різночасових картографічних матеріалів та результатів ДЗЗ тощо); 

- сигнальний (фіксація повідомлень щодо змін стану ЗН від громадян, 

активістів, науковців, організацій та установ); 

- фото- та відеореєстраційний (виявлення стану рослинності у процесі 

проведення фото- та відеореєстрації об’єкта або елементів ЗН, в тому числі і з 

використанням БПЛА-зйомки). Результати фіксації за даним методом можуть 

використовуватись в якості доказової бази щодо змін стану об’єктів зеленого 

господарства; 

- інструментальний (вимірювання кількісних і якісних параметрів ЗН за 

допомогою спеціального інструментарію та обладнання для виявлення змін та 

оцінки їх тенденцій); 

- дистанційний (одержання інформації про стан ЗН за допомогою 

космічної та аерофотозйомки). Даний метод набуває все більшої актуальності та 

збільшення сфер застосування у зв’язку з тим, що він здатен охоплювати досить 

великі території при незначних затратах. До того ж опрацювання матеріалів ДЗЗ 

у геоінформаційних системах відкриває нові можливості щодо автоматизації та 

прискорення обробки інформації і видачі результатів у найкоротші терміни; 

- комбінований (включає в себе поєднання різних методів у довільній 

комбінації для досягнення найкращих результатів). Приміром, основну частину 

інформації можна отримувати за допомогою методів ДЗЗ. До цих даних 

додаються результати наземних досліджень за допомогою необхідного 

інструментарію та фотозйомки. 

Для отримання необхідної інформації у процесі проведення МЗН слід 

виділяти наступні його способи:  

- спостереження (описовий спосіб отримання необхідної інформації про 

об’єкт шляхом стеження за зміною його показників у часі). Може виконуватись 

безпосередньо за допомогою візуального методу, так і дистанційно з 

використанням відео- та фотореєстрації, а також методів ДЗЗ; 



310 

 

- фіксація (запис або реєстрація змін стану ЗН у процесі їх експлуатації 

шляхом зосередження уваги на певних показниках, наприклад, фіксація 

фенологічних показників протягом року); 

- вимірювання (спосіб отримання інформації про стан ЗН шляхом 

інструментального вимірювання їх показників через певний проміжок часу); 

- контроль (перевірка стану об’єкта благоустрою або його елементів з 

метою виявлення моменту виникнення певних змін, приміром, для встановлення 

часу виникнення пошкодження рослин у процесі рекреаційного використання 

ЗН тощо); 

- оцінювання (визначення змін ЗН за результатами певної діяльності чи 

проведення окремих заходів з їх рангуванням. Може бути номінальним, 

категоріальним, бальним та ін.); 

- комбінований спосіб (включає поєднання різних способів для досягнення 

оптимального результату). 

Система геоінформаційного МЗН насаджень повинна також передбачати 

та закріплювати відповідальність щодо проведення окремих заходів за 

відповідальними виконавцями. Розподілити дану відповідальність 

рекомендовано між наступними видами виконавців: 

- власники та балансоутримувачі (зокрема державні і комунальні 

підприємства несуть відповідальність за регулярне проведення інвентаризації та 

обліку стану зелених насаджень на закріпленій за ними території кожні 5 років 

та позапланових перевірок у разі змін стану, пошкоджень, стихійних лих тощо); 

- наукові установи (повинні проводити ІЗН на території важливих та 

цінних об’єктів ПЗФ, зважаючи на необхідність вищої кваліфікації виконавців: 

історичні і природні пам’ятки, ботанічні та дендрологічні парки і сади, 

заказники, заповідники та подібні об’єкти, що мають природоохоронний статус); 

- проєктні організації (можуть надавати послуги з проведення 

кваліфікованого впорядкування об’єктів зеленого господарства для власників і 

балансоутримувачів, які не можуть проводити даний захід власними силами 
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через відсутність потрібного інструментарію, виконавців відповідної 

кваліфікації та інших ресурсів для проведення якісної ІЗН); 

- приватні установи (можуть забезпечувати проведення ІЗН та розробляти 

проєкти впорядкування об’єктів благоустрою на договірних умовах); 

- інші виконавці (зацікавлені громадські організації, екологічні об’єднання 

та інші приватні особи і організації можуть долучатись до стеження за станом 

ЗН на добровільних засадах та інформувати балансоутримувачів і власників 

об’єктів зеленого господарства, органи влади та відповідні інстанції стосовно 

порушень правил користування урболандшафтами, пошкоджень рослин, 

погіршення їх стану та інших змін).  

Крім того, важливою складовою сучасної концепції розвитку 

геоінформаційного МЗН є галузь використання даних результатів. Можна 

виділити наступні сфери застосування інформації щодо стану ЗН: 

- загальноекологічна (відповідно до Положення про систему моніторингу 

зелених насаджень у містах і селищах міського типу України вона є складовою  

частиною державної системи моніторингу довкілля та доповнює 

загальнонаціональні дані стосовно стану рослинності і дає змогу робити 

відповідні висновки стосовно її впливу на інші екологічні показники);   

- галузева (результати проведення МЗН можуть використовуватись у сфері 

містобудування, СПГ, транспортній галузі, екологічній, економічній, 

природоохоронній та інших сферах для вирішення різних завдань); 

- наукова (інформація, одержана у процесі моніторингу, є важливим 

джерелом даних для проведення різних наукових досліджень, розробки проєктів 

ВЗН, ретроспективного аналізу та моделювання стану ЗН); 

- інформаційна (аналітична інформація стосовно стану об’єктів зеленого 

господарства повинна доводитись до широкого загалу користувачів для 

інформування їх про існуючий стан, перспективи та заходи, які проводяться для 

покращення зелених насаджень у відповідних районах, населених пунктах, 

адміністративних одиницях та в цілому по Україні).   
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Водночас сучасна система МЗН не може базуватись на існуючих підходах 

із використанням великої частки ручної праці у процесі співставлення та аналізу 

різночасових даних регулярних спостережень. Зважаючи на досить великі 

масиви вхідної інформації стосовно стану ЗН, цей процес повинен підлягати 

обов’язковій автоматизації із максимальним опрацюванням виявлення змін 

показників, параметрів та якостей програмними засобами, підготовкою 

аналітичних даних комп’ютерними методами та формулюванням висновків 

кваліфікованими фахівцями. Тому нами запропонована структурна схема 

принципу роботи електронної системи моніторингу стану ЗН (рис. 6.2), яка 

включає 3 блоки: введення вхідної інформації, опрацювання та аналізу даних і 

виведення готових результатів МЗН. Дана схема за своєю функціональною 

організацією наближається до геоінформаційної моделі даних ЗН, що 

обґрунтована у підрозділі 5.2 цієї роботи з різницею в тому, що основним 

призначенням системи МЗН є відстежування змін урболандшафтів із 

підготовкою відповідних висновків. Електронна система моніторингу стану ЗН 

також використовує відомості ІЗН та ВЗН, підкріплені матеріалами польових 

обстежень, картографічною інформацією разом з даними ДЗЗ.  

На підставі вхідної інформації будується комплекс геоінформаційної 

системи просторових даних, яка систематизує їх за тематичними шарами та бази 

атрибутивних даних до них. У свою чергу, електронна система моніторингу та 

геоінформаційна модель даних ЗН є частинами ЕСВЗН, основні принципи якої 

опрацьовані у підрозділі 5.4 цієї роботи. Такий підхід до використання 

інформації стосовно стану ЗН дає змогу пов’язати процеси отримання даних, 

починаючи з ІЗН із їх використанням у процесі розробки заходів ВЗН, 

проектування озеленення і благоустрою, моніторингу стану урболандшафтів, 

розробки програм розвитку зеленого господарства тощо в єдину систему. 
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Рис. 6.2. Структурна схема принципу роботи електронної системи моніторингу ЗН 
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Повторні спостереження за станом ЗН на території об’єктів дослідження 

дали змогу виявити зміни, які відбулись з деревно-кущовою рослинністю за 

певний проміжок часу. Наприклад, для території центральної частини м. 

Бережани Тернопільської області за результатами повторної зйомки з 

квадрокоптера через 9 місяців (рис. 6.3) виявлено самовільне вилучення трьох 

дерев ялини європейської (Picea abies (L.) Karsten), що були обліковані у 

відомості інвентаризації під номерами 391, 392 і 395, діаметр яких складав 

відповідно 39, 22 і 25 см.  
 

  

а б 
 

 

Рис. 6.3. Результати моніторингу стану ЗН об’єкта № 20 за даними БПЛА-

зйомки, що проведена: а) 11 вересня 2019 року; б) 06 червня 2020 року 

Всі зазначені рослини знаходились у доброму стані та були вилучені у 

процесі виконання господарських робіт (укладання бруківки) підприємцем, що 

орендує приміщення, яке розташоване у безпосередній близькості до даних 

дерев без належного дозволу. У процесі виконання моніторингу ботанічного 

саду НУБіП України на матеріалах БПЛА-зйомки від 2017 року простежується 

всихання дерев ялини європейської (Picea abies (L.) Karsten), які через два роки 

вже вилучені з насадження (Рис. 6.4, а), а також можна ідентифікувати місце 

вітровалу (Рис. 6.4, б). 
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Рис. 6.4. Результати БПЛА-зйомки території об’єкта № 18 від 14.03.2019:                   

а) виявлення місць вилучення всохлих рослин; б) ідентифікація вітровалу 

 

Використання матеріалів ДЗЗ у даному випадку може використовуватись 

як документальна база для обгрунтування проведення заходів щодо 

впорядкування ЗН (в даному випадку санітарної вирубки сухостою та ліквідації 

наслідків вітровалу). Аналогічні моніторингові дослідження можна виконувати і 

за матеріалами супутникової зйомки. Оптимальними для виконання таких робіт 

є матеріали ДЗЗ з високим показником розрізненням, які дають високу якість 

деталізації просторової інформації. Проте для проведення загальних досліджень 

можливо використовувати знімки середньої точності. 

З метою перевірки можливості використання безкоштовних космічних 

знімків для процесу моніторингу стану ЗН нами проведено порівняння 

різночасових матеріалів ДЗЗ, території об’єкта № 28, що розташований по вул. 

Лепких у м. Бережани Тернопільської обл. (Рис. 6.5). В даному випадку 

використано матеріали ДЗЗ, які перебувають у вільному доступі на платформі 

Google Earth для території м. Бережани (Image data: ©2020 CNES/Airbus, image 

recoding 10/1/2017; 7/5/14 ©2020 MAxar Technologies, image recoding 2/12/2016; 

©2020 European Space Imaging, image recoding 7/19/2006). 

Аналіз даних матеріалів дає змогу відстежувати зміни, які відбувались із 

ЗН протягом 10-річного періоду. Зокрема, можливо помітити появу нових 

рослин під номерами 31, 33, 35, 61, 63, 65, 67, які з’являються на знімках 2014 
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року та зникнення рослин, що зростали поряд із  номером 38 за даними 

інвентаризації 2020 року. 

  

 № 

з/п 

Дата 

зйомки 
Матеріали ДЗЗ 

1 
1.10. 

2017 

 

2 
12.02. 

2016 

 

3 
5.07. 

2014 

 

4 
19.7. 

2006 

 

5 
1.10. 

2017 

 
 

Рис. 6.5. Моніторинг вуличних насаджень за різночасовими 

супутниковими знімками 

 

Крім того, за наведеними знімками можливо відстежити зміни площ 

поперечних проекцій крон, які збільшувались із 2006 по 2014 рік та зазнали 

різкого зменшення на матеріалах ДЗЗ 2017 року через проведене у 2016 році 

кронування. До того ж знімки у безлистяному стані (матеріали 2016 року) дають 

змогу отримувати додаткові відомості про висоту штамбу та особливості 

гілкування рослин. Проте існуючі у вільному доступі космічні знімки не здатні у 

повній мірі забезпечити процес МЗН картографічною інформацією. Зокрема, для 

даної території відсутні безкоштовні знімки для періоду з 2006 по 2014 роки, що 
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обмежує використання такого підходу для регулярного обстеження 

урболандшафтів. 

Для вирішення цієї проблеми потрібне замовлення регулярних зйомок (не 

рідше ніж один раз на п’ять років) методом ДЗЗ для територій населених 

пунктів. Зважаючи на досить високу вартість таких матеріалів високого 

просторового розрізнення, пропонуємо використання запропонованого нами 

підходу з виконанням регулярних БПЛА-зйомок територій населених пунктів. 

Такий підхід дасть змогу здешевити процес отримання матеріалів ДЗЗ, 

виконувати зйомки відповідно до запланованого часу і маршруту, а також 

отримувати картографічну інформацію у високій якості, точності та деталізації.  

Наведені дослідження свідчать про доцільність впровадження регулярного 

моніторингу урболандшафтів у комплексному поєднанні із системою їх 

інвентаризації та впорядкування. Водночас для удосконалення, прискорення та 

покращення якості даного процесу спостережень потрібне використання 

матеріалів ДЗЗ, які опрацьовуються в автоматизованій системі 

геоінформаційного моніторингу урболандшафтів. Запропонований підхід 

повинен забезпечити такі якісні зміни у процесі ВЗН, а саме покращення якості 

організаційних та господарських заходів, завдяки регулярному МЗН із 

дослідженням причин змін урболандшафтів, обгрунтуванням управлінських 

рішень та відстеженням порушень стану рослинності. Функціонування подібної 

системи МЗН на загальнодержавному рівні повинно забезпечити національну 

інформаційну систему даними щодо стану урболандшафтів, яка 

характеризуються сумісністю з аналогічними структурами інших країн. 

6.3. Автоматизація ведення документації щодо обліку зелених 

насаджень населеного пункту 

 

Використання сучасних комп’ютерних засобів обробки інформації у 

різних сферах відкриває нові можливості не лише для процесу опрацювання та 

інтерпретації даних, але й для виведення їх у потрібному для користувача 

форматі. Цю властивість доречно використати і для процесу ведення 
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документації щодо обліку ЗН. Основними документами у сфері ІЗН та ВЗН, 

згідно (ЗУ «Про благоустрій...», 2017; Правила утримання ЗН, 2006; Інструкція з 

інвентаризації, 2001) є паспорт об’єкта благоустрою та реєстр зелених 

насаджень. Вони, у свою чергу, заповнюються на підставі робочого щоденника, 

який містить польові матеріали за результатами інвентаризації зелених 

насаджень. Додатковою документацією у сфері обліку урболандшафтів є 

пов’язані з цим процесом картографічні матеріали, звіти, діаграми, картограми, а 

також інша зведена інформація стосовно стану ЗН, їх площ, кількостей, 

параметрів, відновної та екосистемної вартості тощо.   

Оцінка можливостей автоматизації вхідної інформації за матеріалами ІЗН 

засвідчила необхідність уніфікації польових відомостей для спрощення процесу 

їх оцифровування та полегшення подальшого аналізу. Існуючі рекомендації 

щодо ведення документації у процесі виконання польових робіт з ІЗН 

передбачають досить складний процес ведення польової документації. Зокрема, 

вимогами Інструкції (Інструкція з інвентаризації, 2001) передбачено ведення 

робочого щоденника, до якого вносять інформацію про видовий склад, якісний і 

кількісний стан ЗН у вигляді 5 окремих відомостей обліку дерев, кущів, 

живоплотів і бордюрів, квітників, а також газонів. Проте такий підхід є досить 

складним у процесі практичного використання, адже у випадку чергування 

різних видів ЗН потрібно почергово заносити інформацію до п’яти окремих 

відомостей, які у свою чергу містять певну кількість сторінок.   

Нами пропонується зведення польової документації до двох польових 

відомостей для окремого внесення інформації, виходячи із подібності методів 

таксації. Перша – для ЗН, які обліковуються подеревно, групово або 

протяжністю: дерева, кущі, живоплоти та бордюри. Друга – для квітників та 

газонів, які обліковуються за площею. Такий підхід дасть змогу прискорити та 

спростити виконання польових досліджень і доцільний з точки зору можливості 

подальшої інтерпретації отриманих даних засобами комп’ютерної обробки 

шляхом групування ЗН за видами, категоріями та іншими параметрами. 

Аналогічний підхід використано у російській методиці (Методика 
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инвентаризации городских зеленых насаждений, 1997), де цей процес 

спрощується завдяки єдиній формі робочого щоденника обліку ЗН, згідно з якою 

деревно-кущова рослинність та лінійні ЗН обліковуються за однаковими 

показниками, а інформація по квітниках та газонах фіксується за площами. 

Для можливості автоматизованого опрацювання польових відомостей вони 

повинні бути переведені до цифрового формату. Цей процес забезпечується 

двома шляхами:  

1) Фіксацією інформації до паперових польових відомостей із наступним 

ручним її внесенням до табличного редактора або сканування з машинним 

розпізнанням та перевіркою. 

2) Прямого внесення даних до електронних відомостей за допомогою 

мобільних ґаджетів (планшет, смартфон, нетбук). 

Перший спосіб є звичним для виконавців, мало залежним від погодних 

умов, проте потребує подальшого камерального опрацювання, що збільшує його 

трудомісткість. Другий, менш затратний з точки зору економії часу на 

виконання оцифровування та матеріалів для ведення записів, дає змогу 

прискорити внесення інформації завдяки автозаповненню даних. Проте і він не 

позбавлений недоліків, основними з яких є залежність від заряду акумуляторної 

батареї та погодних умов (гірша видимість екрану під прямим сонячним 

промінням та необхідність захисту від опадів).  

Кінцевим форматом даних за результатами польових досліджень ЗН 

повинні бути дві електронні таблиці для кожного об’єкта благоустрою. Перша – 

таблиця дерев та кущів, яка містить відомості про вид насаджень, порядковий 

номер запису рослин, видову назву, вік, діаметр стовбура на висоті 1,3 м., 

висоту, якісний стан (добрий, задовільний і незадовільний) і примітку, в якій 

можуть вказуватись додаткові відомості про рослину, а також рекомендовані 

санітарні заходи щодо покращення стану ЗН. Для групових посадок додатково 

вказують кількість рослин у групі і повноту насадження, а для рядових посадок 

та бордюрів – їх довжину. Друга – таблиця квітників і газонів повинна містити 

інформацію про порядковий номер, вид квітника з назвами рослин або тип 
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газона, їх площу, вік, якісний стан (добрий, задовільний і незадовільний) та 

примітки. В даному випадку площі рекомендується визначати за просторово-

орієнтованими картографічними матеріалами в ГІС. 

Опрацювання електронних таблиць, які містять інформацію про стан ЗН, 

засобами обробки даних табличних редакторів або систем керування базами 

даних створює можливість групування та фільтрування інформації за 

кількісними і якісними параметрами. Наприклад, за видовими характеристиками 

(Рис. 6.6, а), групами діаметрів, висотою, якісним станом (Рис. 6.6, б), 

необхідністю проведення певних заходів тощо.  

  
а б 

 

Рис. 6.6. Приклад параметричного групування даних для ЗН об’єкта № 26 

за: а) видовим складом; б) якісним станом «добрий» 

 

За таких умов опрацювання електронних таблиць наведеними засобами 

дає змогу проводити сортування, обчислення, аналіз та моделювання кількісних 

параметрів ЗН. Наприклад, в таблиці 6.4 наведено результати визначення 

середніх параметрів віку, діаметра, висоти та обчислення запасу деревини по 

них за лісотаксаціним довідником (Кашпор & Строчинський, 2013) для ЗН 

спеціального призначення у м. Києві (об’єкт № 26). ВВ рослин встановлена на 

підставі кошторисів Рішення Київської міськради від 12.10.2016 № 08/231 "Про 

затвердження порядку видалення зелених насаджень на території м. Києва". 

Коефіцієнт якісного стану дерев і кущів прийнято згідно додатку 3, а коефіцієнт 

зонального розподілу згідно додатку 4 відповідної методики (Методика 

визначення ВВ, 2008).  
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Таблиця 6.4 

Зведені дані кількісних параметрів ЗН об’єкта № 26 

№ 

з\п 
Деревний вид 

Середній 

вік 

(років) 

Середній 

діаметр 

на висоті 

1,3 м 

(см) 

Середня 

висота 

(м) 

Усього 

дерев 

(шт.) 

Запас 

деревини 

(м3) 

Вартість 

(грн) 

1 Алича 9 6 5 1 0,01 923,00 

2 Бархат амурський 45 35,25 22,5 2 2,04 1846,00 

3 Береза пухнаста 56,3 28,4 23,8 4 2,52 2492,10 

4 В’яз шорсткий 24,6 14,5 14 69 8,14 42734,90 

5 В’яз гладенький 27,1 17,3 14,6 58 16,94 35443,20 

6 Верба біла 46,7 46,8 20,6 89 178,45 39781,30 

7 Вишня домашня 25 4 11 1 0,01 276,90 

8 Вільха чорна 41,1 30,3 23 344 261,44 225396,60 

9 Вільха сіра 54,5 32,2 25,5 2 1,93 1292,20 

10 
Гіркокаштан 

звичайний 
32,4 23,7 18,8 5 2,05 4338,10 

11 Глід звичайний 9 5 7 1 0,01 646,10 

12 Горіх грецький 15,4 9,9 6,9 7 0,21 5907,20 

13 Граб звичайний 26,7 15,2 13,7 392 50,08 221150,80 

14 Дуб звичайний 200 74,7 23 2 11,40 1292,20 

15 Кизил 20 8 6 1 0,02 276,90 

16 Клен гостролистий 25,8 15,8 14,8 153 20,66 95438,20 

17 Клен польовий 26,3 13,7 13,3 38 3,81 21413,60 

18 
Клен 

псевдоплатановий 
23,5 15,5 11,5 2 0,20 1569,10 

19 Клен ясенелистий 29,8 17,7 13,6 45 7,88 18552,30 

20 Липа серцелиста 29,2 15,7 13,2 46 5,33 28243,80 

21 Осика 41,7 41,9 23,4 23 28,75 17629,30 

22 Робінія псевдоакація 49,7 38,5 22,4 7 8,33 3322,80 

23 Сосна звичайна 90 72,8 26 1 4,93 2664,00 

24 Черемха 20 12 8 1 0,06 646,10 

25 Черешня  22,1 13,7 11,3 10 0,74 6368,70 

26 Яблуня лісова 40 33 17 1 0,68 276,90 

27 Ясен звичайний 24 13,5 14 3 0,30 2122,90 

Всього 
   

1308 616,90 782045,20 

 

Такий підхід дає змогу суттєво полегшити опрацювання інформації без 

необхідності виконання ручних операцій щодо відбору рослин за категоріями, 

математичних обчислень, розрахунків за формулами, сортування та перевірки 
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даних тощо. До того ж подібні електронні таблиці є основою для формування 

бази даних стану зелених насаджень. 

Для потреб створення геоінформаційних баз даних ЗН потрібне поєднання 

вищезгаданих електронних таблиць із просторовими даними: картографічними 

документами, матеріалами ДЗЗ і координатами місць розташування дерев, 

кущів, квітників і газонів. З цією метою кожному з вищезгаданих елементів 

зелених насаджень у таблиці присвоюється об’єктний ідентифікатор, який 

повинен відповідати аналогічному коду графічних елементів. Для дерев і кущів 

– це точка, яка вказує на місце розташування рослини, для бордюрів і рядових 

посадок – крива з інформацією стосовно просторового розташування кутів 

повороту, для газонів і квітників – це полігон з інформацією про кутові 

координати. Таким чином формуються відношення (зв’язки) між графічною і 

атрибутивною інформацією. Такий підхід дає змогу автоматизувати 

відображення атрибутивної інформації та результатів її опрацювання і аналізу на 

картографічному матеріалі (рис. 5.2–5.5). 

Дослідження можливостей автоматизації процесу створення паспорта 

об’єкта зеленого господарства та реєстрів зелених насаджень засвідчили 

доцільність використання ГІС та спеціальних програмних засобів для цього. 

Зокрема, паспорт об’єкта зеленого господарства повинен містити інформацію 

про загальні відомості щодо площ, довжин, кількостей та балансової вартості не 

тільки ЗН, але й стосовно елементів благоустрою та архітектури (дорожньо-

стежкова мережа, будівлі, споруди, водойми та інші угіддя). На підставі даних 

цього паспорта формується реєстр об’єктів благоустрою зеленого господарства 

по кожному окремому населеному пункту. До цього документа, в свою чергу, 

вноситься зведена інформація щодо назви та адреси об’єкта благоустрою, 

балансоутримувача (власника або користувача), загальної площі чи протяжності, 

середнього віку, стану, призначених господарських заходів та примітки. 

Узагальнення даних реєстра об’єктів благоустрою зеленого господарства дає 

змогу готувати зведений реєстр ЗН для кожного населеного пункту із 
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інформацією про площі ЗН та забезпеченість ними населення даного міста, села 

або селища. 

Для одержання зазначених даних нами опрацьовано (пункт 4.3.3 цієї 

роботи) процес застосування ГІС для визначення площ, зайнятих різними 

видами ЗН та іншими елементами благоустрою. Такий підхід створює умови для 

прискорення, автоматизації та підвищення точності даного процесу. Способи 

параметричного групування інформації по ЗН, що наведені вище в даній роботі, 

також полегшують процес інтерпретації даних електронних відомостей для 

формування зведених даних, що вносяться до таблиць в паспорті об’єкта 

благоустрою. Технологію удосконалення обчислення балансової вартості 

зелених насаджень із використанням сучасних методів також опрацьовано у 

пункті 6.4.1 цієї роботи.  

Аналіз наявної документації у сфері благоустрою, яка повинна зберігатись 

у власників, користувачів та балансоутримувачів, засвідчив практично повну 

відсутність паспортів та реєстрів для об’єктів зеленого господарства на рівні сіл, 

селищ та невеликих містечок. Наприклад, для м. Бережани Тернопільської 

області площею 15,8 км2 з населенням близько 20 тис. чол. наявні лише 

матеріали інвентаризації зелених насаджень Призамкового парку від 2016 року 

та напрацьовані дисертантом матеріали. Жодних паспортів та реєстрів для 

об’єктів зеленого господарства у м. Бережани не виявлено. Причиною цьому 

названо наявність інших першочергових завдань і відсутність коштів на 

виконання ІЗН та підготовку відповідної документації. Для великих міст 

(обласні центри) України ситуація з веденням паспортів та реєстрів об’єктів 

зеленого господарства дещо краща. Зокрема, для окремих основних об’єктів 

благоустрою присутні паспорти з інформацією щодо стану ЗН, проте значна 

частина з них застаріла та потребує оновлення. Процес ведення реєстрів об’єктів 

благоустрою зеленого господарства по населених пунктах нашої держави 

характеризується запущеністю та відсутністю актуальних документів.  

Зважаючи на критичний стан підготовки документації для об’єктів 

зеленого господарства, коли більшість балансоутримувачів, власників та 
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користувачів не мають актуальних відомостей стосовно стану зелених 

насаджень на цих територіях, з метою отримання узагальнених даних, нами 

пропонується спрощення процесу підготовки реєстру об’єктів благоустрою 

зеленого господарства. Для цього, за умови відсутності актуальних паспортів 

для об’єктів зеленого господарства, рекомендовано використати комбінований 

підхід щодо їх обстеження, який включає дистанційне дослідження за 

допомогою матеріалів ДЗЗ, які опрацьовуються в ГІС для визначення площ 

територій та наземних обстежень з метою візуального визначення інших 

показників, що вносяться до реєстра.  

Зокрема, використання запропонованого підходу дало змогу опрацювати 

реєстр об’єктів благоустрою зеленого господарства для території м. Бережани 

Тернопільської обл. за категоріями насаджень і видами об’єктів зеленого 

господарства (додаток У). На його підставі сформовано зведений реєстр ЗН 

(табл. 6.5) із визначенням забезпеченості населення міста зеленими 

насадженнями. За результатами проведених досліджень виявлено 196,34 га 

зелених насаджень, в т.ч. 28,85 насаджень загального користування, 145,32 га ЗН 

обмеженого користування і 22.17 га насаджень спеціального призначення, а 

також 62 км вуличних насаджень.  

Оцінюючи рівень озеленення міста Бережани за одержаними даними, 

можна відмітити, що загальний його показник складає 12,4 % за площею або 

98,17 м2 на одну особу. Вважаємо такий рівень забезпеченості зеленими 

насадженнями достатнім навіть у порівнянні із європейськими показниками, які 

складають близько 20 м2 на особу для низки міст Європи (Леснік & Гірс, 2015). 

Забезпеченість площами озеленених територій загального користування для м. 

Бережани складає 14,4 м2 на особу. Аналізуючи відповідність даного показника 

рекомендаціям додатку 6 Правил  утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України (2006) можна відмітити, що він також відповідає нормативу для 

подібних міст, який становить 11 м2 на особу.  

Оцінюючи рівень озеленення міста Бережани за одержаними даними, 

можна відмітити, що загальний його показник складає 12,4 % за площею або 
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98,17 м2 на одну особу. Вважаємо такий рівень забезпеченості зеленими 

насадженнями достатнім навіть у порівнянні із європейськими показниками, які 

складають близько 20 м2 на особу для низки міст Європи (Леснік & Гірс, 2015). 

Забезпеченість площами озеленених територій загального користування для м. 

Бережани складає 14,4 м2 на особу. Аналізуючи відповідність даного показника 

рекомендаціям додатку 6 Правил утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України (2006) можна відмітити, що він також відповідає нормативу для 

подібних міст, який становить 11 м2 на особу.  

Таблиця 6.5 

Зведений реєстр зелених насаджень м. Бережани станом на 05.2020 

№ 

з/п 
Зелені насадження у межах населеного пункту 

Площа 

ЗН, га 

Забезпеченість 

ЗН, кв.м·люд.-1 

1 Всі види зелених насаджень 196,34 98,17 

2 Розділ 1. Насадження загального користування 28,85 14,425 

2.1 Парки культури та відпочинку 4,25 2,125 

2.2 

Парки міські, районні, сади житлових районів при 

житлових будинках 3,3 1,65 

2.3 Сквери 2,68 1,34 

2.4 Набережні та бульвари 6,95 3,475 

2.5 Гідропарки, лугопарки, лісопарки 11,25 5,625 

2.6 Інші 0,42 0,21 

3 Розділ 2. Насадження обмеженого користування 145,32 72,66 

3.1 На території житлових районів та мікрорайонів 9,04 4,52 

3.2 На території дошкільних установ 1,44 0,72 

3.3 На території закладів освіти 10,65 5,325 

3.4 На території закладів охорони здоров’я 0,98 0,49 

3.5 На території промислових підприємств 11,21 5,605 

3.6 Інші 112 56 

4 3. Насадження спеціального призначення 22,17 11,085 

4.1 Насадження вздовж вулиць 62000 м. 3,1 м. 

4.2 Насадження санітарно-захисних зон 14,84 7,42 

4.3 Інші 7,33 3,665 

5 Міські ліси 0 0 

 

Отже, складання реєстру об’єктів благоустрою зеленого господарства та 

зведеного реєстру ЗН по населеному пункту дало змогу визначити достатній 

рівень забезпеченості зеленими насадженнями у м. Бережани Тернопільської 
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обл., в т.ч. і для н загального користування. Водночас польові обстеження дали 

змогу виявити об’єкти, які потребують проведення першочергових 

господарських заходів щодо покращення стану ЗН на них. До них віднесено 

парк східний та ЗН ВАТ «Бережанський консервний завод» (згідно з даними, які 

наведені у додатку У). Інші насадження потребують проведення регулярних 

заходів щодо обстеження їх стану і догляду за ними. 

Використання сучасних технологій для таких робіт дає змогу значно 

спростити процес одержання інформації для підготовки паспорта об’єкта 

зеленого господарства і відповідно подальшої її систематизації для формування 

реєстру об’єктів благоустрою зеленого господарства і зведеного реєстру зелених 

насаджень. Водночас опрацювання електронних таблиць з інформацією щодо 

стану ЗН системами керування базами даних дає змогу готувати спеціальні звіти 

і форми, які можливо адаптувати для потреб автоматизованого створення 

вищезгаданих документів для об’єктів зеленого господарства. Проте 

оптимальним для даного процесу є створення можливості інтеграції окремого 

модуля до ЕСВЗН, призначенням якого є створення паспорта об’єкта зеленого 

господарства, реєстру об’єктів благоустрою зеленого господарства і зведеного 

реєстру зелених насаджень за базою даних щодо стану ЗН.  

Не можливо оминути увагою також той факт, що для налагодження 

повноцінного використання запропонованого підходу потрібне функціонування 

ЕСВЗН відповідно до запропонованої нами концепції із заповненою базою 

даних щодо стану зелених насаджень. Це можливе лише за умови державної 

підтримки на таких рівнях: 

1) Регуляторний – введення системи нормативно-правових актів для 

зобов’язання, заохочення та стимулювання балансоутримувачів, власників та 

користувачів до регулярного проведення ІЗН. 

2) Фінансовий – забезпечення державної підтримки процесу створення 

ЕСВЗН та її функціонування.  

3) Технічний – надання потужностей національних геопорталів для 

зберігання баз геоінформаційних даних. 
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4) Технологічний – утворення та підтримка функціонування державної чи 

приватної структури, яка призначена для постійного ведення електронної 

системи впорядкування зелених насаджень.   

Зважаючи на необхідність певного проміжку часу для налагодження 

функціонування подібної електронної системи, для такого перехідного періоду 

нами запропоновано використання наведених у даній роботі підходів щодо 

автоматизації ведення документації існуючими засобами обробки інформації 

ГІС і систем керування базами даних. 

 

6.4. Оцінювання вартості зелених насаджень 

 

Важливою складовою ВЗН є оцінювання їх вартості. Цей процес є досить 

складний і багатогранний, адже для загального визначення цінності 

фітоландшафтів потрібно врахувати кошториси підготовчих робіт до створення 

ЗН та доглядів за ними, витрати на вирощування або придбання самого 

садивного чи посівного матеріалу у випадку штучного їх створення, або оцінити 

вартість існуючих рослин для природних ландшафтів. Водночас необхідно 

визначити вартість екологічних корисностей, захисних, санітарно-гігієнічних, 

рекреаційних, а також декоративних, естетичних, виховних та історико-

культурних функцій, у продукуванні яких беруть участь дані насадження.  

Для проведення вищезгаданих оцінювань вартості ЗН станом на сьогодні в 

Україні розроблено правове підґрунтя, до якого можна віднести деякі 

законодавчі (ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», 1991 і 

ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», 2017) та нормативно-правові акти 

(Про затвердження Методики визначення відновної вартості об’єкта 

благоустрою, 2008; Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах, 2006). До того ж пізніше пропонувались доповнення у 

вигляді законопроектів (Проект Закону України «Про захист зелених насаджень 

в містах та інших населених пунктах», 2007; Проект закону України «Про 
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охорону зелених насаджень в містах та інших населених пунктах», 2011), які так 

і не були прийняті.  

Зважаючи на те, що у повній мірі цінність фітоландшафтів неможливо 

виразити у грошовому еквіваленті, важливо відмітити частковість існуючих 

методів та підходів до оцінювання вартості зелених насаджень. Серед 

напрацьованих підходів стосовно обчислення вартості ЗН можна відмітити 

методики визначення вартості відновлення зелених насаджень до стану 

повернення їх функціонального призначення з використанням відповідних 

рекомендацій (Методика визначення відновної вартості об’єкта благоустрою, 

2008); оцінки вартості виконання компенсаційного озеленення з метою 

відновлення насаджень у порядку заміни знищених або пошкоджених ЗН; 

врахування корисностей, які продукують ЗН та застосування платежів за ЕСП. 

Зважаючи на існування досить суттєвих відмінностей у підходах до вирішення 

даного питання, можна відмітити актуальність та важливість опрацювання 

основних засад оцінювання вартості ЗН з урахуванням корисностей, що вони 

продукують для довкілля та суспільства у процесі своєї життєдіяльності.  

За нашим переконанням, будь-яка діяльність, що спричиняє погіршення 

стану об’єктів благоустрою, особливо яка стосується частини зелених насаджень 

як важко- та довготривало-відновлювального компоненту урбоекосистем, 

повинна досліджуватись та оцінюватись стосовно шкоди, завданої довкіллю, та 

вартості компенсації завданих збитків. Звісно, що така оцінка впливу на об’єкти 

зеленого будівництва також є неможливою без отримання актуальної та 

достовірної інформації про стан ЗН до і після впливу на них. Даний аспект знову 

вказує на доцільність застосування системного підходу до процесу ВЗН, в ході 

якого повинно проводитись також оцінювання вартості ЗН. Серед існуючих 

напрямів визначення вартості ЗН нами пропонується виокремити три основні:  

1. Обчислення балансової вартості зелених насаджень як складової 

частини процесу ІЗН, що знаходить своє відображення у паспорті об’єкта 

зеленого господарства. 
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2. Визначення відновної вартості ЗН, як установлення розміру 

компенсаційної плати за пошкодження чи знищення рослин з метою їх 

відновлення до стану виконання функціонального призначення. 

3. Розрахунок екосистемних послуг ЗН, як форми врахування 

екологічних, захисних, санітарно-гігієнічних, рекреаційних, декоративних і 

естетичних корисностей, які фітоландшафти продукують у процесі своєї 

життєдіяльності. 

Розглянемо далі детальніше теоретико-методологічні та технологічні 

аспекти оцінювання вартості ЗН за даними напрямами. 

 

6.4.1. Балансова вартість об’єктів зеленого господарства. Одним із 

кінцевих документів ІЗН є паспорт об’єкта зеленого господарства, в якому, 

згідно рекомендацій Інструкції (Інструкція з інвентаризації, 2001), повинна бути 

відображена балансова вартість (ВБ) дерев, кущів, живоплотів, бордюрів, 

квітників і газонів. Проте зазначена Інструкція не визначає спосіб встановлення 

цієї вартості, а лише наголошує відносно необхідності заповнення показників 

паспорта після виконання всіх графічних і обчислювальних робіт.  

Визначення терміну ВБ зелених насаджень можливо знайти лише у 

нормативному документі (Наказ «Про затвердження Методики визначення 

ВВЗН», 2006), який втратив чинність у 2008 році через затвердження нової 

методики, що викладена у документі (Методика визначення відновної вартості 

об’єкта благоустрою, 2008). Водночас нова Методика оперує лише поняттям ВВ, 

а також вартості створення дерев та кущів замість балансової вартості. За таких 

обставин для визначення ВБ, з метою внесення її до паспорта об’єкта зеленого 

господарства, залишається можливість користуватись лише Методикою 2006 

року, яка по суті втратила чинність, проте залишається єдиною можливістю для 

обчислення ВБ.  

Отже, згідно (Наказ «Про затвердження Методики визначення ВВЗН», 

2006) балансова вартість визначена як цінність, яка включає всі витрати з 

урахуванням змін вартості та особливостей інфляційних процесів, що пов’язані 
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із процесом створення та прийняття на баланс користувача, власника чи 

балансоутримувача зелених насаджень. Для розрахунку ВБ ця Методика 

рекомендує визначати кошторисну вартість догляду за деревом віком 20 років із 

її коригуванням за такими показниками як якісний стан, групу віку, особливості 

росту, функціональну приналежність та зону розташування ЗН. Для цього у 

таблицях 1-5 Методики наведено відповідні коригувальні коефіцієнти, які 

враховують специфічні особливості насаджень згідно перелічених показників.  

У свою чергу, кошторисна вартість догляду за деревом віком 20 років, 

згідно вищезгаданої методики, повинна визначатись як сума прямих витрат на 

комплекс робіт з догляду за ЗН (розраховуються за актуальними ресурсними 

елементними кошторисними нормативами), відрахувань на соціальні заходи, 

загальновиробничих та адміністративних витрат (згідно чинного законодавства). 

Для розрахунку наведених показників у згаданій Методиці також рекомендовано 

досить складні для обчислення параметри, більшість з яких втратили свою 

актуальність через інфляційні процеси та зміни показників загальновиробничих 

та адміністративних витрат. Тому перспективою подальшого вирішення 

зазначеної проблеми вбачаємо у заміні поняття балансова вартість на відновну 

вартість, для якої існують актуальні методики розрахунку, що викладені у 

документі (Методика визначення відновної вартості об’єкта благоустрою, 2008).  

Водночас засоби опрацювання даних сучасних ГІС та спеціалізованих 

програм для ландшафтного проектування дають змогу автоматизувати 

розрахунки вартісних показників елементів об’єктів благоустрою. Так, для 

прикладу на рис. 6.7 наведено процес обчислення кошторису засобами програми 

RLA2018, який може бути використаний для визначення ВБ або ВВ елементів 

озеленення та благоустрою на прикладі частини території об’єкта № 7 (корпус 

№ 5 ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»). Такий підхід 

дає змогу прискорити процес підготовки кошторисів або вихідних даних для 

обчислення вартісних параметрів об’єктів благоустрою шляхом автоматизації 

визначення кількісних та площинних показників ЗН. За умови введення 

вартостей одиниць деревних і кущових видів, а також ціни одного квадратного 
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метра газонів або квітників наведені програмні комплекси здатні автоматично 

обчислювати зведені кошторисні параметри. Зазначені можливості доцільно, на 

нашу думку, використовувати у процесі розробки проектної та кошторисної 

документації, створення паспорта об’єкта зеленого господарства та інших видів 

робіт, пов’язаних із обчисленням вартісних параметрів ЗН. 

 

 

Рис. 6.7. Розрахунок балансової вартості елементів озеленення та 

благоустрою засобами програми RLA2018 для частини території об’єкта № 7 

 

Отже, за результатами проведених досліджень пропонуємо 

використовувати сучасні програмні комплекси для спрощення визначення 

вартісних параметрів ЗН. Показник балансової вартості рекомендуємо замінити 

у нормативній документації (зокрема в Інструкції з інвентаризації зелених 

насаджень у населених пунктах України, 2001) на термін «відновна вартість» із 

подальшим використанням актуальних методик її розрахунку. На підставі цього 

пропонуємо замінити необхідність визначення ВБ дерев, кущів, живоплотів, 

бордюрів, квітників і газонів у процесі заповнення паспорта об’єкта зеленого 

господарства на аналогічні показники ВВ.  
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6.4.2. Відновна вартість насаджень. Відповідно до нормативного 

документу (Про затвердження Методики визначення відновної вартості об’єкта 

благоустрою, 2008), відновна вартість об'єктів благоустрою – це «вартість робіт 

з усунення пошкоджень (відновлення) елементів благоустрою до стану їх 

функціонального використання за призначенням, який відповідає вимогам 

державних стандартів, норм і правил». Відповідно у разі пошкоджень чи 

знищення зелених насаджень, відновна вартість повинна включати вартість 

заходів щодо відновлення життєдіяльності даного елементу благоустрою до 

рівня виконання ними попереднього функціонального призначення. Іншими 

словами – це не просто посадка нових рослин замість знищених, як часто 

сприймається дана методика некваліфікованими виконавцями, а досить 

складний процес оцінки завданої шкоди довкіллю та обґрунтований розрахунок 

необхідної вартості заходів щодо компенсації завданої шкоди. 

Існуюча методика визначення відновної вартості відповідно до означення 

(Про затвердження Методики визначення відновної вартості об’єкта 

благоустрою, 2008) повинна встановлювати єдиний підхід до оцінки розміру 

відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, серед яких основне місце 

має відводитись саме для ЗН, особливо деревної і кущової рослинності. Такий 

підхід, на нашу думку, є обґрунтований, адже саме зелені рослини (особливо 

дерева) найскладніше відновлювати до стану виконання ними своїх функцій на 

попередньому до пошкодження чи вилучення рівні. І, якщо дорожньо-стежкову 

мережу, МАФи, вказівники та інші елементи об’єктів благоустрою можливо 

відновити або замінити за лічені дні чи години, при наявності відповідних 

матеріальних та фінансових можливостей, то для зелених насаджень такий 

підхід не завжди є можливим (навіть при використанні великомірного садивного 

матеріалу, рослин із закритою кореневою системою, рулонних газонів та інших 

способів прискорення зеленого будівництва), зважаючи на час 

приживлюваності, потребу в догляді та специфіки впливу пори року та 

кліматичних особливостей.  
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Існуюча методика (Методика визначення ВВ, 2008) передбачає, що ВВ 

дерев і кущів складається з вартості їх створення та утримання за попередні роки 

з урахуванням характеристик, які визначають їх цінність. Аналіз даних 

параметрів засвідчив, що вартість створення (посадки) рослин, до складу якої 

входить і вартість посадкового матеріалу є мінливими показниками внаслідок 

регіональних специфічних особливостей вхідних параметрів кошторисів та 

інфляційних процесів. Водночас вартість утримання рослин пропонується 

визначати як добуток витрат на утримання дерев та кущів протягом року, віку 

дерев чи кущів, а також коригувальних коефіцієнтів, які враховують якісний 

стан і зональний розподіл території населеного пункту.  

У процесі розрахунків за даною формулою труднощі починаються вже з 

розрахунку першого показника – «вартості утримання дерев та кущів протягом 

року», який, відповідно до (Методика визначення ВВ, 2008) "…визначається на 

основі економічно обґрунтованих планових витрат на виконання робіт з їх 

річного утримання згідно з технологічними картами з урахуванням прибутку та 

податку на додану вартість". За таких обставин потрібно враховувати не тільки 

обґрунтовані планові витрати, але й витрати інших продуктів, сировини, 

паливно-мастильних та енергетичних матеріалів, обов'язкових платежів, та всіх 

особливостей, пов’язаних з оплатою праці. Це призводить до ускладнення 

визначення ВВ, яка буде відрізнятись для кожного населеного пункту, 

календарного періоду, та видозмінюватись у процесі коригування кожного 

окремого вхідного показника (ріст заробітної плати, зміна цін на ПММ, норм і 

нормативів стосовно оплати праці тощо). Зазначені особливості значно 

ускладнюють та збільшують трудозатратність процесу опрацювання та 

розрахунку відновної вартості у «ручному режимі».  

Водночас слід наголосити, що врахування якісного стану та зонального 

розташування дерев та кущів є позитивною ознакою диференціації підходу з 

метою врахування різниці між ЗН. За таких умов збільшується вартість 

насаджень, які перебувають у кращому якісному стані та розташовані ближче до 

центральної зони містобудівної цінності. 
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Аналіз рекомендацій щодо визначення ВВ газонів і квітників засвідчив 

подібність підходу із врахуванням вартості їх створення, що коригується 

аналогічними коефіцієнтами якісного стану та зонального розподілу території 

населеного пункту. Для газонів додатково вводиться коефіцієнт функціональної 

належності, який збільшує вартість партерних газонів на 25 % та зменшує на 

половину ВВ для лучних газонів. Відмінністю обчислення відновної вартості 

для даних елементів озеленення є відсутність необхідності врахування вартості 

утримання газонів та квітників. Проте, згідно з нашими переконаннями, такий 

підхід є необґрунтованим з точки зору неврахування витрат на догляди за 

газонами та квітниками, які можуть перевищувати аналогічні вартості 

утримання дерев та кущів. І, якщо для першого року вирощування газонів та 

однорічних квітників згадані витрати можна врахувати до вартості їх створення, 

то в наступні роки рекомендуємо вводити вартість річного утримання газонів і 

квітників до процесу обчислення ВВ. 

Для прикладу наведено результати обчислення відновної вартості рослин 

для об’єкта № 26 у формі таблиці 6.6. У ході обчислень ВВ ЗН встановлена на 

підставі кошторисів 1-4 вартості створення ЗН та доглядів за ними, що наведені 

у Рішенні Київської міськради від 12.10.2016 № 08/231 "Про затвердження 

порядку видалення зелених насаджень на території м. Києва". Коефіцієнт 

якісного стану дерев і кущів згідно додатку 3 (Методика визначення ВВ, 2008) 

становить 1 для дерев і кущів, що перебувають у доброму стані, 0,7 для рослин у 

задовільному стані та 0,3 для дерев і кущів незадовільного якісного стану. 

Коефіцієнт зонального розподілу для периферійної зони містобудівної цінності з 

метою будівництва інженерної інфраструктури на території НПП «Голосіївське» 

становить 1,0 згідно додатку 4 цієї ж Методики. Проведені розрахунки 

використані для автоматизації ведення документації щодо обліку ЗН. 

Наведені особливості різних підходів до обчислення ВВ із необхідністю 

залучення фахівців, що володіють актуальними відомостями щодо особливостей 

створення кошторисів та мають спеціальну кваліфікацію, значно ускладнюють 

даний процес. 



335 

 

Таблиця 6.6 

Визначення відновної вартості ЗН об’єкта № 26 

№ 

з/п 
Деревний вид 

Якісний стан дерев 
Відновна 

вартість однієї 

рослини 

Відновна вартість з урахуванням 

коефіцієнта якісного стану 

Сума відновної 

вартості, що 

підлягає сплаті добрий задов. незадов. добрий задов. незадов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Алича 1 0 0 923 923 0 0 923,00 

2 Бархат амурський 2 0 0 923 1846 0 0 1846,00 

3 Береза пухнаста 1 2 1 923 923 1292,2 276,9 2492,10 

4 В’яз шорсткий 12 43 14 923 11076 27782,3 3876,6 42734,90 

5 В’яз гладенький 14 28 16 923 12922 18090,8 4430,4 35443,20 

6 Верба біла 12 20 57 923 11076 12922 15783,3 39781,30 

7 Вишня звичайна 0 0 1 923 0 0 276,9 276,90 

8 Вільха чорна 122 139 83 923 112606 89807,9 22982,7 225396,60 

9 Вільха сіра 0 2 0 923 0 1292,2 0 1292,20 

10 Гіркокаштан звичайний 4 1 0 923 3692 646,1 0 4338,10 

11 Глід звичайний 0 1 0 923 0 646,1 0 646,10 

12 Горіх грецький 5 2 0 923 4615 1292,2 0 5907,20 

13 Граб звичайний 64 193 135 923 59072 124697 37381,5 221150,80 

14 Дуб звичайний 0 2 0 923 0 1292,2 0 1292,20 

15 Кизил 0 0 1 923 0 0 276,9 276,90 

16 Клен гостролистий 39 77 35 923 35997 49749,7 9691,5 95438,20 

17 Клен польовий 6 19 13 923 5538 12275,9 3599,7 21413,60 

18 Клен псевдоплатановий 1 1 0 923 923 646,1 0 1569,10 

19 Клен ясенелистий 2 13 30 923 1846 8399,3 8307 18552,30 

20 Липа серцелиста 8 28 10 923 7384 18090,8 2769 28243,80 
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Продовж. табл. 6.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Осика 14 6 3 923 12922 3876,6 830,7 17629,30 

22 Робінія псевдоакація 1 2 4 923 923 1292,2 1107,6 3322,80 

23 Сосна звичайна 1 0 0 2664 2664 0 0 2664,00 

24 Черемха звичайна 0 1 0 923 0 646,1 0 646,10 

25 Черешня звичайна 5 1 4 923 4615 646,1 1107,6 6368,70 

26 Яблуня лісова 0 0 1 923 0 0 276,9 276,90 

27 Ясен звичайний 2 0 1 923 1846 0 276,9 2122,90 

Всього: 316 581 409   293409 375384 113252 782045,20 
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Перспективу вирішення зазначеної проблеми вбачаємо у дослідженні 

можливостей спрощення способів розрахунку відновної вартості для ЗН на 

території громад з можливістю залучення спеціалістів, що не потребують 

спеціальної кваліфікації для проведення згаданих розрахунків. Для реалізації 

такого підходу пропонуємо запровадити процес автоматизації обчислень 

шляхом побудови шаблону технологічних операцій розрахунку кошторису 

вартості створення і догляду за зеленими насадженнями, який коригується у 

випадку змін параметрів нормативної основи, цін на матеріальні та паливно-

мастильні ресурси, обов’язкових платежів та норм оплати праці. 

Такий підхід, у контексті цифрової трансформації процесу ВЗН, доречно 

запровадити шляхом створення модуля автоматизованого випуску кошторису у 

запропонованій нами ЕСВЗН. 

Такий модуль створить можливості для спрощення визначення відновної 

вартості шляхом ручного введення потрібних специфічних параметрів та дасть 

змогу актуалізувати ВВ у автоматичному режимі у випадку змін згаданих вище 

нормативів та цін. Для потреб органів місцевого самоврядування, 

балансоутримувачів, власників та користувачів обчислена подібним способом 

відновна вартість може представлятись у вигляді таблиць, де вона порахована за 

видовим складом, діаметром та якісним станом. За таких умов можливо 

реалізувати вимоги щодо спрощення способів розрахунку ВВ для ЗН на 

території громад із можливістю залучення спеціалістів без спеціальної 

кваліфікації.  

Станом на сьогодні, за умови відсутності ЕСВЗН, подібний підхід 

можливо реалізувати за допомогою програмних комплексів для автоматизованих 

випусків кошторисної та ресурсної вартісної документації на зразок АВК, ІВК, 

АС, WinАВеРС, Корс Кошторис, WinСмета, Експерт-Кошторис тощо. Зважаючи 

на те, що форма розрахунку ВВ об'єкта благоустрою, яка наведена у додатках 

Методики відповідає загальноприйнятій формі кошторисних документів, згадані 

програмні комплекси здатні виконувати розрахунки відновної вартості у вигляді 

локального кошторису на будівельні (ремонті) роботи. Застосування такого 
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підходу дає змогу актуалізувати підсумкову ціну ВВ кожної рослини за 

короткий період часу та легко вносити корективи стосовно змін цін ресурсів, 

матеріалів, коригування показників оплати праці та інших вхідних параметрів 

шляхом автоматичного перерахунку оновленого кошторису. Це, у свою чергу, 

створює умови для прискорення, актуалізації та стандартизації випуску 

кошторисної документації для потреб визначення ВВ. 

Використання такого підходу дало змогу розробити Рекомендації щодо 

встановлення відновної вартості окремих видів зелених насаджень для 

територіальних громад з автоматизованим випуском кошторисної документації, 

що дозволяє органам місцевого самоврядування приймати Положення про 

порядок знесення зелених насаджень та визначення відновної вартості зелених 

насаджень. Водночас реалізація подібної практики дасть змогу ліквідувати 

правові колізії та матиме позитивні наслідки у сфері благоустрою населених 

пунктів шляхом зменшення правопорушень у зеленому будівництві, спрощення 

процесу визначення та актуалізації відновної вартості зелених насаджень і 

посилить відповідальність за збереження та охорону фітоландшафтів. 

Прикладом реалізації запропонованого підходу можна навести створені 

нами у програмному комплексі АВК-5 (3.3.3.1) локальні кошториси для 

встановлення ВВ ЗН на території Чортківської міської ради Тернопільської 

області (додаток Ф). Представлені кошториси створено в цінах станом на 28 

січня 2019 р. на прикладі окремих розрахунків для хвойних і листяних дерев та 

кущів, газону з внесенням рослинного ґрунту, а також багаторічного квітника. 

Наведений шаблон кошторису може використовуватись у будь-яких з 

перелічених вище програмних комплексах для автоматизованих випусків 

кошторисної та ресурсної вартісної документації.  

Водночас запропонований підхід дає змогу швидко актуалізувати 

параметри ВВ за умов зміни вартостей вхідних параметрів (цін на садивний 

матеріал або паливно-мастильні матеріали), показників оплати праці та інших 

нормативів шляхом автоматичного перерахунку кошторисів. Отримані таким 

чином параметри ВВ повинні коригуватись відповідно до згаданих вище 
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коефіцієнтів якісного стану, зонального розподілу території населеного пункту 

та, для газонів,  коефіцієнта функціональної належності. 

 

6.4.3. Екосистемні послуги зелених насаджень. Останнім часом все 

більше уваги міжнародних спільнот, урядів, місцевих адміністрацій, науковців, 

громадських організацій та громадян привертає процес оцінки ЕСП. В умовах 

необхідності проведення ВЗН у населених пунктах нашої держави оцінювання 

ЕСП деревних і кущових рослин, газонів та квітників має важливе не тільки 

екологічне, але й економічне та політичне значення. Адже якісне та кількісне 

визначення благ, що створюються зеленими рослинами в умовах 

урболандшафтів, дає змогу доводити до відома громадськості екологічну, 

санітарно-гігієнічну, рекреаційну та захисну їх роль. А за умови переведення 

цих корисностей у грошовий вираз створюються умови для економічної оцінки 

корисностей об’єктів зеленого господарства. Це, в свою чергу, дає змогу 

визначати шкоду, завдану економіці населеного пункту та країни в цілому, 

погіршенням стану ЗН та розробляти фінансові важелі впливу на порушників.  

В умовах урбанізації та постійного зростання кількості населення у містах 

суттєво підвищується попит на дані ЕСП. Така тенденція з великою імовірністю 

(Rocha et al., 2015, с. 2) буде спрямована і на подальше його зростання в 

абсолютному виразі, оскільки розміри міст постійно збільшуються разом із 

ростом чисельності населення, створюючи при цьому вищий антропогенний 

тиск на урбоекосистеми. До того ж дані процеси ще більше ускладнюються в 

умовах глобальних змін клімату. Тому, відповідно до переконань (Barron et al., 

2016), вартість екосистемних послуг слід враховувати не тільки для існуючих 

урболандшафтів, але і для майбутніх, беручи до уваги даний вид корисностей ще 

на етапі міського планування та проєктування ЗН в існуючих населених пунктах. 

За таких умов важливого значення набуває процес проєктування та 

моделювання ВЕСП у контексті їх зв’язку із заходами ВЗН.  

У контексті вищесказаного вітчизняне законодавство ще з 2010 року (ЗУ 

«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 
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період до 2020 року», 2010) передбачало проведення «…інформаційно-

просвітницької кампанії щодо цінності екосистемних послуг на прикладі 

екосистем України, формування до 2015 року та подальше застосування 

вартісної оцінки екосистемних послуг». Однак, дана ціль так і не була досягнута 

в ході реалізації екологічної політики протягом вищезгаданого періоду, а вже в 

новому аналогічному документі, розробленому на наступні 10 років, даний 

пункт був виключений зі стратегічних цілей. Така ситуація також свідчить про 

відсутність суттєвих зрушень у даній сфері та відповідно до переконань 

(Гавриленко & Циганок, 2018) демонструє, що система платежів за 

використання ЕСП так і представлена застарілим способом компенсаційного 

фінансування за залишковим принципом. 

Законодавством України передбачено також інші підходи до оцінки ЕСП 

ЗН. Зокрема, в нормативному документі (Про затвердження Методики 

визначення відновної вартості об’єкта благоустрою, 2008) зазначено, що 

«витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, розраховуються з 

урахуванням економічно обґрунтованих планових витрат за попередній рік, 

прогнозу індексу зміни цін виробників та на підставі планованих кошторисів». 

Згідно даного документа ці витрати можуть також включати вартість 

розроблення проєктно-кошторисної документації на відновлення об'єкта 

благоустрою, планований прибуток, адміністративні витрати та податкові 

платежі. Проте існують видатки, а точніше екологічні втрати, які неможливо 

обліковувати за вищенаведеними показниками. При цьому, зазвичай, вони 

мають вищу ВВ порівняно із економічно обґрунтованими планованими 

видатками, державними і галузевими нормативами використання матеріальних і 

паливно-енергетичних ресурсів, техніко-економічних розрахунків та 

кошторисів, ставок податків і зборів, норм і нормативів з оплати праці, 

відповідно до яких (Методика визначення ВВ, 2008) здійснюється розрахунок 

ВВ об'єкта благоустрою.  

У даному контексті слід врахувати позитивний досвід проведення лісової 

сертифікації у системі лісового господарства України. Відповідно до (Лісовий 
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кодекс України, 1994) – це процес оцінки «відповідності системи ведення 

лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління 

лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку». Для СПГ потрібна 

розробка подібного підходу з метою забезпечення економічно- та 

екологічнозбалансованого утримання ЗН на території населених пунктів в 

Україні у контексті сталого розвитку і відповідності до міжнародних стандартів. 

Водночас для забезпечення сталого розвитку урболандшафтів потрібно суттєво 

регулювати антропогенну діяльність, яка призводить до порушення екологічної 

рівноваги. Для досягнення даних цілей потрібно здійснювати якісне оцінювання 

процесу надання ЕСП кваліфікованими фахівцями з метою одержання необхідну 

зведеної інформації для осіб, які приймають управлінські рішення та мають 

засоби впливу на тих, хто порушує сталий розвиток довкілля. 

Тому розробка методики оцінки втрат ЕСП зеленими насадженнями за 

результатами впливу окремих чинників у свою чергу дала б поштовх до 

впровадження механізму компенсації завданої урболандшафтам шкоди. 

Водночас впровадження системи оцінки, регулювання і компенсації втрат ВЕСП 

ЗН дасть змогу отримати додаткові кошти для екологічного фонду, які можуть 

бути перенаправлені на потреби ВЗН із підтримкою забезпечення виконання 

вимог сталого розвитку у сфері надання ЕСП. За таких умов важливого значення 

також набуває доцільність розробки методик виявлення змін стану ЗН разом із 

оцінкою їх впливу на якість надання ЕСП. Такий підхід дасть змогу встановити 

зв’язок між пошкодженням, погіршенням стану або знищенням ЗН і втратами 

ЕСП, що забезпечить краще розуміння загальної цінності фітоландшафтів та 

посилить відповідальність за збереження ЗН.  

На підставі огляду літературних джерел проведеному у першому розділі 

відзначено практичну відсутність термінології ЕСП безпосередньо для процесу 

ВЗН та доцільність їх розробки. Виходячи з цього, нами пропонується 

опрацювання термінології у даній сфері, згідно з чим для процесу ВЗН 

рекомендується вживати наступні основні поняття екосистемних послуг: 
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1. Екосистемні послуги зелених насаджень – це ряд корисних функцій з 

покращення стану довкілля та умов існування людини, що виконуються 

зеленими насадженнями в процесі їх життєдіяльності, у разі раціонального їх 

використання, захисту та охорони. 

2. Екосистемна продукція зелених насаджень – це вигоди або блага, що 

виробляються у процесі функціонування ЗН та можуть бути використані 

довкіллям або людиною. 

3. Баланс екосистемних послуг зелених насаджень – це відношення 

щорічних корисностей, що отримуються внаслідок використання ЕСП ЗН, до 

вкладень у розвиток та збереження урболандшафтів, виражених у кількісному 

(переважно фінансовому) показнику.  

4. Екосистемні індикатори зелених насаджень – це показники, параметри 

або значення, що надають інформацію про стан ЗН та описують повноту 

виконання ними своїх функцій. 

На підставі проведених досліджень варто наголосити на важливості 

врахування ВЕСП у процесі оцінювання вартості ЗН і означити необхідність 

залучення цього компоненту до загальної системи ВЗН. Окремими українськими 

дослідниками відзначалась доцільність створення електронних карт 

екосистемних послуг на зразок провідних світових, які нададуть змогу 

демонструвати їхнє просторове розміщення та важливу інформацію по них 

(Бідолах & Кузьович, 2018; Гавриленко & Циганок, 2018; Матяшук et al., 2014). 

У даному напрямі нами зроблено перші кроки щодо реалізації геоінформаційної 

моделі ЗН із даними щодо вартості їх окремих ЕСП в онлайн доступі. Для цього, 

за даними досліджень розрахунку ЕСП у напрямі екосистемного індикатора 

киснепродуктивності дерев, що проведені протягом 2017-2019 років кафедрою 

таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП України на базі об’єкта № 18 для 

частини ЗН (шари геоінформаційної ІЗН «Північ», «Центр» і «Захід»), внесено 

дані до електронної карти стосовно екосистемної продукції, а саме приросту їх 

фітомаси, депонування вуглецю, акумулювання енергії та продукування кисню 

(Рис. 6.8).  
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Рис. 6.8. Фрагмент електронної карти ЗН ботанічного саду НУБіП України 

із інформацією стосовно ЕСП 

 

Візуалізація наведеної інформації у інтерактивному вигляді на основі 

додатку Google MyMaps дала змогу представити отримані дані для науковців, 

студентів та інших зацікавлених осіб, що у свою чергу дає змогу розширити 

розуміння ЕСП продукції та індикаторів на прикладі киснепродуктивності 

деревної і кущової рослинності ботанічного саду.  

За результатами проведених досліджень зроблено висновки (Бідолах & 

Білоус, 2018) щодо доцільності ширшого використання наближених методів 

таксації поточного приросту дерев та необхідності розробки спеціалізованої 

інформаційної системи ЕСВЗН для внесення, коригування, актуалізації та видачі 

біометричної, просторової та статистичної інформації про зелені насадження для 

забезпечення виконання якісного обліку стану ЗН на території населених 

пунктів України та отримання інформації про їх ЕСП.  

Водночас, якщо наведені дані можуть бути корисними науковцям і 

фахівцям зеленого будівництва, то для широкого кола користувачів та 

громадськості доступнішим способом представлення вищезгаданої інформації 

може бути вартісний вираз ЕСП ЗН. Тому вбачаємо перспективним подальший 

напрям подібних досліджень у розрізі можливостей визначення ВЕСП, що 
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виражається у грошовому еквіваленті з наступною візуалізацією одержаних 

результатів на електронних картах та у запропонованій нами ЕСВЗН. 

Висновки до розділу 6. 

1. У процесі ВЗН слід враховувати їх специфічні особливості, що 

обумовлені функціональним призначенням, рекреаційним навантаженням, 

специфікою розташування та іншими властивості. Узагальнення теоретичних 

основ та практичних напрацювань у даній сфері дало змогу сформулювати 

специфічні особливості проведення ІЗН та ВЗН у насадженнях загального, 

обмеженого користування і спеціального призначення. 

2. Для потреб моніторингу урболандшафтів опрацьовано концепцію 

розвитку геоінформаційного МЗН за принципом багаторівневості та 

мультифункціональності. Водночас розроблено структурну схему принципу 

роботи електронної системи моніторингу урболандшафтів із опрацюванням 

територіальних і часових рівнів, а також методів і способів його проведення, 

відповідальність виконавців та сфери застосування одержаної інформації. 

3. Проведені дослідження свідчать про доцільність впровадження 

регулярного МЗН у комплексному поєднанні із системою ВЗН на 

загальнодержавному рівні для забезпечення даними щодо стану урболандшафтів 

національної і міжнародної інформаційних систем. Для вдосконалення, 

прискорення та покращення якості даного процесу рекомендується 

використання матеріалів ДЗЗ, які опрацьовуються в автоматизованій системі 

геоінформаційного моніторингу урболандшафтів для покращення якості 

організаційних та господарських заходів із дослідженням причин змін 

урболандшафтів, обгрунтуванням управлінських рішень та відстеженням 

порушень стану ЗН.  

4. Для удосконалення процесу автоматизації ведення документації щодо 

обліку ЗН рекомендується провести уніфікацію та оцифрування польових 

відомостей з метою прискорення виконання польових досліджень, спрощення їх 

подальшої інтерпретації засобами комп’ютерної обробки за двома категоріями, 
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виходячи із подібності методів таксації: перша – для дерев, кущів, живоплотів та 

бордюрів, а друга – для квітників та газонів, подальшої інтерпретації отриманих 

даних засобами комп’ютерної обробки шлях. Опрацювання одержаних таким 

чином електронних таблиць з інформацією про стан ЗН засобами обробки даних 

табличних редакторів або систем керування базами даних дає змогу створювати 

основу для формування бази даних, виконувати групування та фільтрування 

інформації за кількісними і якісними параметрами, а також сортування, 

обчислення, аналіз та моделювання кількісних параметрів ЗН. 

5. Дослідження можливостей автоматизації процесу підготовки паспорта 

об’єкта зеленого господарства та реєстрів ЗН засвідчили доцільність 

використання ГІС та спеціальних програмних засобів, які створюють умови для 

прискорення, автоматизації та підвищення точності даного процесу. Способи 

параметричного групування інформації з бази даних по ЗН та можливість 

підготовки спеціальних звітів і форм полегшують процес її інтерпретації для 

формування зведених даних, що вносяться до вищезгаданих документів. 

Водночас оптимальним в даних цілях є створення спеціального модуля 

автоматизації підготовки документації ЕСВЗН.  

6. Для налагодження повноцінного використання запропонованого підходу 

потрібне функціонування ЕСВЗН відповідно до запропонованої нами концепції 

із заповненою базою даних щодо стану ЗН, що можливо лише за умови 

державної підтримки на регуляторному, фінансовому, технічному і 

технологічному рівнях. Для перехідного періоду до повного налагодження 

роботи ЕСВЗН розроблено можливості використання існуючих засобів обробки 

інформації ГІС і систем керування базами даних для автоматизації ведення 

документації. 

7. Оцінювання вартості ЗН повинно виконуватись у комплексі системи їх 

впорядкування з метою впровадження механізму компенсації завданої 

урболандшафтам шкоди для направлення коштів на потреби відновлення їх 

функціонального призначення. Для спрощення визначення вартісних параметрів 

ЗН пропонуємо застосовувати шаблони кошторисів з використанням сучасних 
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програмних комплексів для автоматизованих випусків кошторисної та ресурсної 

вартісної документації. Такий підхід дає змогу швидко актуалізувати кошториси 

за умов зміни вартостей вхідних параметрів, показників оплати праці та інших 

нормативів шляхом автоматичного їх перерахунку. Рекомендуємо також 

провести заміну показника балансової вартості ЗН у нормативній документації 

на відновну їх вартість із подальшим використанням актуальних методик її 

розрахунку.  

8. Для вдосконалення термінології у сфері створення ЕСП ЗН 

запропоновано і визначено такі поняття як: «Екосистемні послуги ЗН», 

«Екосистемна продукція ЗН», «Баланс екосистемних послуг ЗН» і «Екосистемні 

індикатори ЗН». Для популяризації ЕСП ЗН на основі провідних світових 

прикладів реалізації електронних карт, що демонструють просторове 

розміщення рослин і відображають їх ЕСП, нами підготовлено прототип 

реалізації подібного електронного ресурсу для ЗН ботанічного саду НУБіП 

України. За результатами проведених досліджень також зроблено висновки 

щодо необхідності введення вартісних параметрів ЗН до спеціалізованої 

інформаційної системи ЕСВЗН. Перспективу подальших досліджень даного 

напряму вбачаємо у визначенні ВЕСП, що виражається у грошовому еквіваленті, 

з наступною візуалізацією результатів на електронних картах та у ЕСВЗН. 

Матеріали розділу висвітлені у 20 наукових працях (Бідолах et al., 2010, 

2012; Бідолах, Гринюк, Кузьович, et al., 2011; Бідолах, Гринюк, & Шляхта, 2011; 

Кузьович et al., 2014, 2016, 2020; Бідолах, 2018a, 2018b; 2018с; Бідолах & 

Кузьович, 2016b, 2018; Бідолах, Гринюк, et al., 2017, 2018; Бідолах & Білоус, 

2018; Bidolakh et al., 2018; Bidolakh & Kuziovych, 2018; Morozko et al., 2018; 

Страшок et al., 2019; Бідолах, Кузьович, et al., 2020).  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації викладено результати дослідження теоретико-методологічних 

та технологічних засад впорядкування зелених насаджень  

у населених пунктах України. Опрацювання теоретичних та прикладних  

підходів щодо удосконалення цього процесу дало змогу розробити систему 

впорядкування урболандшафтів на основі поєднання інвентаризації, обліку  

і моніторингу зелених насаджень з використанням сучасних підходів, а також 

комплексу регулятивних заходів для організації подальшого ведення садово-

паркового господарства. Узагальнення одержаних результатів дослідження  

дає підстави сформулювати такі основні висновки: 

1. Огляд теоретичних напрацювань щодо впорядкування зелених 

насаджень засвідчив необхідність оновлення технології отримання, обробки, 

зберігання та представлення інформації стосовно їх стану, удосконалення 

нормативно-правового забезпечення у даній сфері та підходів щодо визначення 

вартісних параметрів насаджень. Аналіз перспектив розвитку даного процесу  

дає підстави зробити висновок про доцільність об’єднання інвентаризації, 

обліку, моніторингу і заходів щодо впорядкування зелених насаджень в єдину 

систему з електронним представленням інформації. 

2. Існуючі напрацювання щодо удосконалення процесу дослідження 

зелених насаджень потребують розроблення комплексу заходів стосовно  

інтеграції в єдину електронну систему впорядкування зелених насаджень.  

В даному напрямі перспективними методами є залучення сучасного 

інструментарію, використання матеріалів дистанційного зондування,  

які опрацьовуються у геоінформаційних системах та засобами обробки 

інформації сучасного програмного забезпечення. Такий підхід покращує процес 

опрацювання, систематизації, аналізу, зберігання та виведення інформації 

стосовно стану зелених насаджень, а також ведення електронної системи 

впорядкування зелених насаджень. 
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3. Аналіз стану зелених насаджень на території об’єктів дослідження  

дав змогу зробити висновки про кращий стан тих, які знаходяться у відомчому 

підпорядкуванні невеликих балансоутримувачів (у т. ч. приватних організацій), 

порівняно з тими, що перебувають на балансі місцевих органів влади  

або підпорядкованих їм комунальних підприємств. Аналіз зелених насаджень  

за їх категоріями свідчить, що, в цілому, характер розподілу якісного стану  

для всіх категорій подібний. Дослідження дендрофлори урболандшафтів дало 

змогу визначити середні узагальнені значення основних їх параметрів: середня 

кількість деревної і кущової рослинності на території збору експериментального 

матеріалу складає 523 росл. (га)-1, за якісними показниками відзначено,  

що 30,8 % з них перебувають у доброму стані, 50,2 % – у задовільному  

і 20,5 % – у незадовільному, при цьому середня частка деревних і кущових 

рослин, які потребують вилучення, склала 21,2 %. 

4. Технологія виконання процесу інвентаризації зелених насаджень 

потребує вдосконалення та приведення до вимог сьогодення із залученням 

можливостей використання методів дистанційного зондування Землі, 

застосуванням сучасного інструментарію для таксації зелених насаджень: 

польових геоінформаційних систем, новітніх геодезичних приладів, пристроїв 

для глобального позиціювання та інших передових технічних рішень відповідно 

до опрацьованих підходів. Це створить умови для покращення якості, 

прискорення, автоматизації, підвищення об’єктивності і точності результатів. 

5. Апробація удосконаленої методики процесу інвентаризації зелених 

насаджень з інтерпретацією отриманих польових матеріалів за допомогою 

геоінформаційних систем, систем автоматизованого проєктування та сучасних 

комп’ютерних програм засвідчила її придатність для автоматизованої оцінки 

видового та якісного складу зелених насаджень з алгоритмічним пошуком 

помилок та описок у масиві даних і відповідним представленням інформації. 

Такий підхід створює умови для використання отриманих даних з метою 

розроблення автоматизованої системи впорядкування зелених насаджень. 
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6. Розроблені у ході виконання даного дослідження практичні способи 

використання безпілотного літального апарата для вимірювань висоти  

і горизонтальної проекції крони деревних і кущових рослин, зімкнутості 

насаджень, виконання лінійних вимірів, обчислення площ, оцінки стану 

газонних покриттів, спрощення розрахунку балансу території створюють умови 

для удосконалення існуючої технології інвентаризації зелених насаджень. 

Залучення матеріалів зйомки з безпілотного літального апарата для одержання 

якісної картографічної основи дає змогу спрощувати одержання планової  

основи для виконання польових досліджень, проведення геоінформаційного 

аналізу і моніторингу стану урболандшафтів, побудови планово-картографічних 

матеріалів та фотофіксації стану зелених насаджень із визначенням місць  

їх розташування. Водночас для покращення якості визначення місць 

розташування дерев і кущів рекомендуємо проводити GPS-інвентаризацію  

з подальшим коригуванням в геоінформаційних системах із одночасним 

створенням бази геоінформаційних даних. 

7. Використання геоінформаційних систем для інтерпретації даних 

польових досліджень і матеріалів дистанційного зондування Землі дає змогу: 

створити інформаційно-технологічне ядро системи впорядкування зелених 

насаджень з метою поєднання просторової, атрибутивної, описової та іншої 

інформації, сформувати геобазу даних, підвищити можливості опрацювання, 

структурування, аналізу і моделювання інформації, зручності редагування  

та автоматизації окремих процесів, генерувати форми для складання 

документації, зберігання, систематизації та видачі потрібної інформації. 

8. Під час формування електронної системи впорядкування зелених 

насаджень вважаємо за доцільне застосування системного підходу  

для уніфікації процесу введення і збереження результатів обліку об’єктів 

благоустрою, а також забезпечення загального доступу до інформації про стан 

зелених насаджень в населених пунктах України. З цією метою розроблено 

концепцію цифрової трансформації всіх її етапів, опрацьовано основні вимоги  

та розроблено організаційну структуру системи, обґрунтовано її базові  
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принципи і запропоновано сучасний підхід до формування геоінформаційних 

моделей зелених насаджень. Водночас здійснено обґрунтування необхідності 

розроблення спеціалізованої геоінформаційної системи для якісного поєднання 

сучасних методів, усунення необхідності використання різних комп’ютерних 

програм та інформаційних систем у даному процесі. 

9. За результатами дослідження опрацьовано зміст, сутність та технологію 

геоінформаційного моніторингу стану зелених насаджень із розробленням 

структурної схеми електронної системи моніторингу урболандшафтів. Для 

забезпечення даними щодо стану урболандшафтів національної та міжнародної 

інформаційних систем доцільно впроваджувати регулярний моніторинг зелених 

насаджень з використанням матеріалів дистанційного зондування Землі,  

які опрацьовуються в геоінформаційних системах, у комплексному поєднанні  

із системою їх впорядкування на загальнодержавному рівні. 

10. Для удосконалення процесу обліку зелених насаджень та спрощення 

подальшої інтерпретації отриманих даних засобами комп’ютерної обробки 

потрібна уніфікація та цифрова трансформація інвентаризаційної документації. 

Такий підхід дає змогу створювати основу для формування бази даних, 

виконувати групування та фільтрування інформації за кількісними і якісними 

параметрами, а також сортування, обчислення, аналіз і моделювання кількісних 

параметрів зелених насаджень. Для автоматизації процесу підготовки паспорта 

об’єкта зеленого господарства та реєстрів зелених насаджень доцільно 

використовувати засоби геоінформаційних систем та спеціальних комп’ютерних 

програм. 

11. Оцінювання вартості зелених насаджень повинно виконуватися  

у комплексі системи їх впорядкування з метою впровадження механізму 

компенсації завданої урболандшафтам шкоди для направлення коштів  

на потреби відновлення їх функціонального призначення. Для автоматизації 

цього процесу розроблено способи актуалізації кошторисних шаблонів шляхом 

програмного їх перерахунку. Візуалізація вартісних параметрів зелених 

насаджень, в тому числі їх екосистемних послуг, за допомогою інтерактивних 
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електронних карт та електронної системи впорядкування зелених насаджень 

сприятиме підвищенню загального розуміння цінності урболандшафтів  

та їх охороні. 

12. Для налагодження повноцінного функціонування електронної  

системи впорядкування зелених насаджень потрібна державна підтримка  

на регуляторному, фінансовому, технічному і технологічному рівнях. На час 

перехідного періоду до налагодження роботи цієї системи передбачено 

можливість та розроблено алгоритми використання існуючих засобів обробки 

інформації для даних цілей з можливістю наступного імпорту готових баз даних 

до електронної системи впорядкування зелених насаджень. 

Кінцевою метою проведеного дослідження є формування національної 

системи впорядкування зелених насаджень на основі комплексного поєднання  

їх інвентаризації, обліку і моніторингу з використанням сучасних підходів  

для прийняття обґрунтованих рішень щодо подальшої охорони і збереження, 

підвищення стійкості, декоративності та функціональності урболандшафтів.  

У контексті цифрової трансформації цього процесу обґрунтовано необхідність 

створення електронної системи впорядкування зелених насаджень із наведенням 

її структури, технологічних засад та призначення. 

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. Зважаючи на застарілість системи забезпечення обліку зелених 

насаджень та низький рівень ведення пов’язаних матеріалів у населених  

пунктах України (інвентаризаційні відомості обліку зелених насаджень, 

паспорти об’єктів зеленого господарства та реєстри зелених насаджень), 

рекомендуємо перехід на електронні форми ведення документації з метою 

створення можливості подальшого внесення до бази даних інформації  

та організації відкритої для доступу системи впорядкування зелених насаджень. 

2. Для спрощення інтерпретації класифікацій зелених насаджень у межах 

населених пунктів України пропонується використовувати принцип 
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верховенства їх призначення або використання, а також включення об’єктів 

природно-заповідного фонду до зелених насаджень обмеженого користування. 

Такий підхід, за умови визначення основного призначення зелених насаджень, 

дасть змогу уникнути суб’єктивності трактувань класифікації зелених  

насаджень та створить умови для спрощення її використання. 

3. Для виробництва сформульовано специфічні особливості проведення 

інвентаризації та впорядкування фітоландшафтів у насадженнях загального, 

обмеженого користування і спеціального призначення та наведено основні 

несприятливі чинники, що мають негативний вплив на їх ріст і розвиток. Згідно 

цього, під час впорядкування зелених насаджень, у ході розроблення проєктних 

пропозицій, реконструктивних заходів, обґрунтування рішень щодо покращення 

стану та ведення системи їх впорядкування варто враховувати специфічні 

особливості зелених насаджень, що обумовлені функціональним призначенням, 

рекреаційним навантаженням, специфікою розташування, місцеві природно-

кліматичні умови, особливо орографію, мезо-, мікроклімат і ґрунтові 

особливості території. 

4. Рекомендуємо використовувати можливості сучасних методів у процесі 

дослідження зелених насаджень, залучати новітній інструментарій, актуальні 

матеріали дистанційного зондування Землі високого просторового розрізнення, 

у тому числі безпілотних літальних апаратів, які опрацьовуються  

в геоінформаційних системах та за допомогою сучасного програмного 

забезпечення. Такий підхід дає змогу інтегрувати вхідні дані в єдину цифрову 

геопросторову систему з розширенням можливостей опрацювання, 

систематизації, аналізу, зберігання та виведення інформації стосовно стану 

урболандшафтів. 

5. Для удосконалення процесу автоматизації ведення документації щодо 

обліку зелених насаджень рекомендуємо провести уніфікацію та оцифрування 

польових відомостей. Це також сприятиме прискоренню виконання польових 

досліджень, спрощенню їх подальшої інтерпретації засобами комп’ютерної 

обробки за двома категоріями, виходячи із подібності методів таксації:  
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перша – для дерев, кущів, живоплотів та бордюрів, а друга – для квітників  

та газонів. Для опрацювання одержаних таким чином електронних таблиць  

з інформацією про стан зелених насаджень пропонуємо використовувати  

засоби обробки даних табличних редакторів або систем керування базами  

даних. Це, в свою чергу, дасть змогу створити основу для формування бази 

даних, виконувати групування та фільтрування інформації за кількісними  

і якісними параметрами, а також сортування, обчислення, аналіз та моделювання 

кількісних параметрів зелених насаджень. 

6. У контексті покращення процесу визначення вартісних параметрів 

зелених насаджень пропонуємо застосовувати шаблони кошторисів  

з використанням сучасних програмних комплексів для автоматизованих 

випусків кошторисної та ресурсної вартісної документації. Такий підхід  

дає змогу швидко актуалізувати кошториси за умов зміни вартостей вхідних 

параметрів, показників оплати праці та інших нормативів шляхом 

автоматичного їх перерахунку. Рекомендуємо також провести заміну показника 

балансової вартості зелених насаджень у нормативній документації на відновну 

їх вартість із подальшим використанням актуальних методик її розрахунку. 

7. За результатами опрацювання матеріалів роботи здобувачем у складі 

проєктної групи розроблено 11 проєктів реконструкції, благоустрою, утримання 

та організації території для об’єктів дослідження, а також низку рекомендацій 

щодо встановлення відновної вартості зелених насаджень на території громад, 

які рекомендовано до впровадження у західному регіоні України. 

8. Для покращення якості і точності виконання польових робіт під час 

проведення інвентаризації зелених насаджень, а також полегшення подальшого 

опрацювання отриманих даних пропонуємо враховувати наступні рекомендації: 

– з метою уникнення спотворень віддалей та площ через вплив  

нерівностей земної поверхні на планових картографічних матеріалах, варто 

проводити уточнення лінійних та площинних вимірів натурними обмірами  

або використанням цифрових моделей рельєфу у геоінформаційних системах,  

які спрощують визначення реальних розмірів та площ об’єктів; 
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– для прискорення та підвищення точності отримання інформації стосовно 

просторового розташування дерев і кущів рекомендуємо використовувати  

GPS-приймачі з подальшим коригуванням точок інвентаризації за матеріалами 

дистанційного зондування Землі високого просторового розрізнення  

в геоінформаційних системах; 

– задля полегшення процесу підготовки якісної картографічної основи,  

яка надалі може служити абрисом для польових досліджень, растровою основою 

для побудови геоінформаційної моделі даних, проведення геоінформаційного 

аналізу і моніторингу зелених насаджень, а також формування документального 

підтвердження фотофіксації їх стану, пропонується використання 

ортофотоплану, отриманого за результатами зйомки території з безпілотного 

літального апарата; 

– для підвищення точності вимірювань висоти і горизонтальної проекції 

крони деревних і кущових рослин, зімкнутості насаджень, виконання лінійних 

вимірів, обчислення площ, оцінки стану газонних покриттів, розрахунку  

балансу території пропонуємо використовувати розроблені способи  

з використанням безпілотного літального апарата. 
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Додаток А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографія 
 

1. Страшок О. Ю., Колесніченко О. В., Піковський М. Й., Ліханов А. Ф., 

Грисюк С. М., Мельник В. І., Бідолах Д. І., Страшок В. В., Морозько А. П., 

Ляшенко А. Л., Грисюк Т. С. Урбофітоценози міста Києва: Вітальність рослин та 

фітосанітарний стан: монографія. К., 2019. 291 с. (Здобувачем розроблено 

методику використання БПЛА-зйомки для потреби класифікації газонів та 

інтерпретації отриманих матеріалів зйомки, виконано кластеризацію газонних 

покриттів і обробку відповідних результатів). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

2. Бідолах Д. І., Павлів О. В., Захарій Б. Є. Геоінформаційний моніторинг 

довкілля, як складова сталого розвитку суспільства. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. 

№ 146. С. 41–45. (Здобувачем опрацьовано огляд літературних джерел, 

узагальнення інформації та обґрунтовано принципи геоінформаційного 

моніторингу з використанням сучасних технологій). 

3. Бідолах Д. І., Павлів О. В. Перевірка та коригування картографічного 

матеріалу з використанням сучасних методів. Збірник наукових праць 

Подільського державного аграрно-технічного університету. 2010. № 11.  

С. 61–63. (Здобувачем опрацьовано огляд літературних джерел, узагальнення 

інформації та обґрунтовано принципи коригування картографічного матеріалу  

в геоінформаційних системах на підставі матеріалів дистанційного зонування 

Землі). 

4. Бідолах Д. І., Гринюк Ю. Г., Кузьович В. С., Шляхта Я. М. Ландшафтна 

реконструкція міських парків як засіб компенсації урбанізаційних збитків. 

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2011. 

№ 12.17. С. 76–81. (Здобувачем проведено узагальнення інформації, розроблено 
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базу даних рослинності парку з візуалізацією ландшафтів та підготовкою 

картографічного матеріалу). 

5. Бідолах Д. І., Гринюк Ю. Г., Шляхта Я. М. До питання формування 

алейних посадок на садово-паркових об’єктах. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 2011. № 164. Ч. 2.  

С. 22–25. (Здобувачем опрацьовано огляд літературних джерел з узагальненням 

інформації та обґрунтовано доцільність урізноманітнення алейних посадок 

прийомами ритму і контрастності). 

6. Бідолах Д. І. Особливості використання великомірного садивного 

матеріалу для лісовідновлення в Бережанському лісомисливському господарстві. 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів  

і природокористування України. 2011. № 164. Ч. 3. С. 153–157. 

7. Бідолах Д. І., Гринюк Ю. Г., Шляхта І. М. Особливості реконструкції 

парків відпочинку невеликих міст заходу України на прикладі Зборівського 

міського парку. Науковий вісник Національного університету біоресурсів  

і природокористування України. 2012. № 171. Ч. 1. С. 28–33. (Здобувачем 

проаналізовано стан зелених насаджень, розроблено базу даних рослинності 

Зборівського парку з візуалізацією ландшафтів та підготовкою 

картографічного матеріалу, а також сформульовано висновки). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних 

8. Бідолах Д. І., Кузьович В. С. Сучасні прийоми проведення 

інвентаризації зелених насаджень та комплексного оцінювання ландшафтно-

планувальної структури парку санаторію «Черче». Науковий вісник 

Національного лісотехнічного університету України. 2016. № 26.3. С. 42–48. 

(Здобувачем виконано огляд літературних джерел з узагальненням результатів, 

проаналізовано стан зелених насаджень парку, розроблено базу даних 

рослинності об’єкта дослідження з комп’ютерним моделюванням ландшафтів 

та підготовкою картографічного матеріалу, сформульовано висновки). 
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9. Бідолах Д. І., Кузьович В. С. Дистанційне дослідження об’єктів садово-

паркового господарства з використанням дронів. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України.  

Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2016. Вип. 255. С. 201–209. 

(Здобувачем виконано огляд літературних джерел з узагальненням результатів, 

розроблено способи використання дронів для дослідження об’єктів садово-

паркового господарства, апробовано можливості застосування такого підходу  

та сформульовано відповідні висновки). 

10. Бідолах Д. І., Білоус А. М., Кузьович В. С. Вимірювання висоти дерев і 

чагарників із використанням квадрокоптера. Науковий вісник Національного 

лісотехнічного університету України. 2018. Т. 28. № 1. С. 24–27. (Здобувачем 

виконано огляд літературних джерел з узагальненням результатів, розроблено 

спосіб використання квадрокоптера для вимірювання висоти дерев і чагарників, 

апробовано можливості застосування такого підходу та сформульовано 

відповідні висновки). 

11. Бідолах Д. І., Гринюк Ю. Г., Кузьович В. С., Підховна С. М., 

Тиманська О. Б. Геоінформаційна інвентаризація, оцінювання стану та 

пропозиції щодо озеленення та благоустрою території парку ім. Івана Франка  

у Чорткові. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету 

України. 2018. Т. 28. № 10. С. 22–27. (Здобувачем проаналізовано стан зелених 

насаджень парку, розроблено базу даних рослинності об’єкта дослідження з 

комп’ютерним моделюванням ландшафтів та підготовкою картографічного 

матеріалу, сформульовано висновки). 

12. Бідолах Д. І. Особливості визначення вартості зелених насаджень для 

потреби їх впорядкування. Лісове і садово-паркове господарство. 2018. № 14. 

URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/14268. 

13. Бідолах Д. І., Білоус А. М., Кузьович В. С. Точність вимірювання 

висоти дерев із використанням квадрокоптера. Український журнал лісівництва 

та деревинознавства. 2019. Т. 10. № 3. С. 19–26. (Здобувачем виконано огляд 

літературних джерел з узагальненням результатів, проведено збір польових 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%9B%D1%96%D1%81.


399 

 

матеріалів дослідження за якими опрацьовано точність вимірювання висоти 

дерев з використанням квадрокоптера та сформульовано відповідні висновки). 

14. Бідолах Д. І., Білоус А. М., Кузьович В. С. Визначення параметрів 

горизонтальних проекцій крон дерев за матеріалами зйомки безпілотними 

літальними апаратами. Лісівництво і агролісомеліорація. 2019. Вип. 135.  

С. 123–129. (Здобувачем виконано огляд літературних джерел з узагальненням 

результатів, проведено збір польових матеріалів для дослідження можливостей 

визначення розмірів і площ горизонтальних проекцій крон в ГІС та 

сформульовано відповідні висновки). 

15. Бідолах Д. І. Моделювання просторової організації зелених насаджень 

з метою їх упорядкування. Лісове і садово-паркове господарство. 2019. № 15. 

URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/ view/14266. 

16. Бідолах Д. І., Лакида П. І. Інвентаризація зелених насаджень  

з використанням сучасних інформаційних технологій. Лісове і садово-паркове 

господарство. 2019. № 16. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/ 

view/13631. (Здобувачем опрацьовано підходи щодо формування електронної 

системи впорядкування зелених насаджень з використанням сучасних 

інформаційних технологій, розроблено схему її організаційної структури, 

визначено основні вимоги та обґрунтовано базові принципи щодо здійснення 

інвентаризації з використанням нових технологій, а також проведено 

інвентаризацію зелених насаджень центральної частини м. Бережани 

Тернопільської області з підготовкою та візуалізацією бази даних деревних і 

кущових рослин). 

17. Бідолах Д. І., Білоус А. М., Кузьович В. С. Визначення зімкнутості 

намету деревостану за матеріалами зйомки безпілотними літальними апаратами. 

Український журнал лісівництва та деревинознавства. 2020. Т. 11. № 1. С. 13–23. 

(Здобувачем виконано огляд літературних джерел з узагальненням результатів, 

проведено збір польових матеріалів для дослідження можливостей зімкнутості 

намету деревостану за матеріалами зйомки безпілотними літальними 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%9B%D1%96%D1%81.
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апаратами, виконано їх інтерпретацію в ГІС та сформульовано відповідні 

висновки). 

18. Бідолах Д. І. Визначення горизонтальних параметрів елементів 

благоустрою за матеріалами зйомки безпілотними літальними апаратами. 

Лісівництво і агролісомеліорація. 2020. Вип. 136. С. 96–102. 

19. Кузьович В. С., Бідолах Д. І., Підховна С. М., Тиманська О. Б., 

Гринюк Ю. Г. Впорядкування зелених насаджень та благоустрій території 

Лановецького зооботсаду в Тернопільській області. Науковий вісник 

Національного лісотехнічного університету України. 2020. Т. 30. № 3. С. 18–23. 

(Здобувачем проаналізовано стан зелених насаджень зооботсаду, розроблено 

базу даних рослинності об’єкта дослідження з комп’ютерним моделюванням 

ландшафтів та підготовкою картографічного матеріалу, сформульовано 

висновки). 

20. Бідолах Д. І. Геоінформаційний моніторинг стану зелених насаджень із 

використанням методів дистанційного зондування. Український журнал 

лісівництва та деревинознавства. 2020. Т. 11. № 2. С. 4–14. 

 

Статті у наукових виданнях інших держав 

21. Булыгин С. Ю., Бидолах Д. И., Лисецкий Ф. Н. Оценка 

гумусированности почв путем обработки их цифровых фотоизображений. 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 

Естественные науки. 2011. № 15 (110). Вып. 16. С. 154–159. (Здобувачем 

опрацьовано методику використання цифрової фотокамери для визначення 

вмісту гумусу в ґрунтах та обґрунтовано переваги і недоліки застосування 

такого підходу). 

22. Bidolakh D. I., Kuzjovych V. S., Ostapchuk O. S. Landscape and 

Architectural Research of Parks Using Modern Technologies. Web of Scholar. 2018. 

№ 6 (24). Vol. 3. С. 7–12. URL: https://www.academia.edu/37008088/LANDSCAPE 

_AND_ARCHITECTURAL_RESEARCH_OF_PARKS_USING_MODERN_TECH

NOLOGIES. (Здобувачем виконано огляд літературних джерел з узагальненням 

https://www.academia.edu/37008088/LANDSCAPE
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результатів, розроблено способи використання дронів для дослідження об’єктів 

садово-паркового господарства, апробовано можливості застосування такого 

підходу та сформульовано відповідні висновки). 

 

Статті в інших наукових виданнях 

23. Кузьович В. С., Бідолах Д. І., Гринюк Ю. Г., Підховна С. М. Сучасні 

підходи до відтворення ландшафтно-архітектурних комплексів Микулинецького 

парку. Жовква крізь століття. 2016. Вип. 4. С. 192–200. (Здобувачем прийнято 

участь у виконанні огляду літературних джерел з узагальненням результатів  

та формулюванням висновків, проаналізовано стан зелених насаджень парку, 

розроблено базу даних рослинності об’єкта дослідження з комп’ютерним 

моделюванням ландшафтів та підготовкою картографічного матеріалу). 

24. Бідолах Д. І., Гринюк Ю. Г., Кузьович В. С., Тригуба Б. М., 

Підховна С. М. Оцінка стану дендрофлори Більче-Золотецького парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва. Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 

Спеціальний випуск: «Подільські читання». 2017. № 4 (71). С. 23–29. 

(Здобувачем прийнято участь у виконанні огляду літературних джерел  

з узагальненням результатів та формулюванні висновків, проаналізовано стан 

зелених насаджень парку, розроблено базу даних рослинності об’єкта 

дослідження з комп’ютерним моделюванням ландшафтів та підготовкою 

картографічного матеріалу). 

25. Morozko A., Leshchenko O., Kolesnichenko O., Lykholat Y., 

Zemnianska M., Bidolakh D., Tsarenko O. Perculiarities of introduction of Araliaceae 

Juss. in botanical gardens (Kyiv, Ukraine). Ecology and Noospherology. 2018. 

№ 29 (2). Р. 63–70. (Здобувачем прийнято участь у виконанні огляду 

літературних джерел та дослідженні стану Araliaceae Juss. в ботанічних садах 

м. Києва). 
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Патенти 

26. Бідолах Д. І., Кузьович В. С., Білоус А. М. Патент 115874 Україна, 

МПК G01C 3/20, B64C 17/08, B64D 47/08, A01G 23/00. Спосіб вимірювання 

висоти дерев і чагарників. Заявник і власник Національний університет 

біоресурсів і природокористування України; заявлено 09.12.2016; опубліковано 

25.04.2017; Бюл. № 8. (Здобувачем виконано патентний пошук, розроблено 

спосіб використання квадрокоптера для вимірювання висоти дерев і чагарників, 

апробовано можливості застосування такого підходу та сформульовано 

відповідні висновки). 

27. Бідолах Д. І., Кузьович В. С., Білоус А. М. Патент 124824 Україна, 

МПК G01B 11/24. Спосіб вимірювання горизонтальної проекції крон дерев  

і чагарників. Заявник і власник Національний університет біоресурсів  

і природокористування України; заявлено 03.11.2017; опубліковано 25.04.2018; 

Бюл. № 8. (Здобувачем виконано патентний пошук, проведено збір польових 

матеріалів для дослідження можливостей визначення розмірів і площ 

горизонтальних проекцій крон в ГІС та сформульовано відповідні висновки). 

28. Бідолах Д. І., Кузьович В. С., Білоус А. М. Патент 131980 Україна, 

МПК А01G 23/00, G01B 11/24. Спосіб визначення горизонтальної зімкнутості 

деревостану. Заявник і власник Національний університет біоресурсів  

і природокористування України; заявлено 25.07.2018; опубліковано 11.02.2019; 

Бюл. № 3. (Здобувачем виконано патентний пошук, проведено збір польових 

матеріалів для дослідження можливостей зімкнутості намету деревостану  

за матеріалами зйомки безпілотними літальними апаратами, виконано  

їх інтерпретацію в ГІС та сформульовано відповідні висновки). 

29. Бідолах Д. І., Лещенко О. Ю., Колесніченко О. В. Патент 141617 

Україна, МПК A01G 13/00, G03B 37/04. Спосіб дистанційного моніторингу 

об’єктів садово-паркового господарства. Заявник і власник Національний 

університет біоресурсів і природокористування України; заявлено 11.07.2019; 

опубліковано 27.04.2020; Бюл. № 8. (Здобувачем виконано патентний пошук, 

розроблено способи використання дронів для моніторингу об’єктів садово-
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паркового господарства, апробовано можливості застосування такого підходу 

та сформульовано відповідні висновки). 

30. Лещенко О. Ю., Колесніченко О. В., Бідолах Д. І. Патент 141602 

Україна, МПК G01C 11/00, G01B 11/0, G09B 29/00, A01G 20/20. Спосіб оцінки 

стану газонного покриття. Заявник і власник Національний університет 

біоресурсів і природокористування України; заявлено 05.07.2019; опубліковано 

27.04.2020; Бюл. № 8. (Здобувачем розроблено методику використання зйомки з 

безпілотного літального апарата для потреби класифікації газонів та 

інтерпретації отриманих матеріалів, виконано кластеризацію газонних 

покриттів і обробку відповідних результатів). 

 

Науково-методичні рекомендації 

31. Кузьович В. С., Гринюк Ю. Г., Бідолах Д. І. Наукові обґрунтування 

щодо скасування природоохоронного статусу ботанічної пам’ятки природи 

місцевого значення Бундук Канадський у м. Заліщики Тернопільської обл.: 

науково-методичні рекомендації. Бережани, 2017. 12 с. (Здобувачем опрацьовано 

місцерозташування рослини, проведено натурне обстеження із підготовкою 

висновків). 

32. Кузьович В. С., Гринюк Ю. Г., Бідолах Д. І. Наукові обґрунтування 

щодо створення об’єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам’ятки 

місцевого значення Бундук Канадський у м. Заліщики Тернопільської обл.: 

науково-методичні рекомендації. Бережани, 2017. 11 с. (Здобувачем опрацьовано 

місцерозташування зелених насаджень, проведено натурне обстеження  

із підготовкою висновків). 

33. Кузьович В. С., Гринюк Ю. Г., Бідолах Д. І. Рекомендації щодо 

санітарно-оздоровчих заходів і збереження ботанічної пам’ятки місцевого 

значення Софора Японська у м. Заліщики Тернопільської обл.: науково-

методичні рекомендації. Бережани, 2017. 13 с. (Здобувачем опрацьовано 

місцерозташування зелених насаджень, проведено натурне обстеження із 

підготовкою висновків). 
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34. Кузьович В. С., Бідолах Д. І., Гринюк Ю. Г. Рекомендації щодо 

розрахунку відновної вартості у м. Зборів Тернопільської обл.: науково-

методичні рекомендації. Бережани, 2018. 39 с. (Здобувачем опрацьовано 

кошториси витрат на створення зелених насаджень). 

35. Кузьович В. С., Бідолах Д. І., Підховна С. М. Рекомендації щодо 

розрахунку відновної вартості у м. Чортків Тернопільської обл.: науково-

методичні рекомендації. Бережани, 2018. 41 с. (Здобувачем опрацьовано 

кошториси витрат на створення зелених насаджень). 

 

Тези наукових доповідей 

36. Кузьович В. С. Бідолах Д. І., Підховна С. М. Перший біблійний сад  

в Україні. Міжнародна наукова конференція з нагоди 105-ї річниці від дня 

народження М. І. Бондаренка, м. Умань, 25 вересня 2014 року: тези доповіді. 

Умань, 2014. С. 202–207. (Здобувачем проаналізовано стан зелених насаджень, 

прийнято участь у підборі асортименту рослин та розроблено частину 

пропозицій щодо візуалізації біблійних сюжетів засобами ландшафтної 

композиції). 

37. Бідолах Д. І. Інвентаризація об’єктів садово-паркового господарства  

з використанням сучасних технологій. Сучасний ландшафт: проєктування, 

формування, збереження: Всеукраїнська науково-практична конференція, 

м. Київ, 17–18 листопада 2016 року: тези доповіді. К., 2016. С. 10–12. 

38. Бідолах Д. І. Вдосконалення процесу інвентаризації та обліку зелених 

насаджень в урболандшафтах України. Стале управління лісовим комплексом  

та збалансований розвиток урболандшафтів: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Київ, 27 березня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. 

С. 16–17. 

39. Бідолах Д. І. Автоматизація реєстру зелених насаджень України. 

Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне 

забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція, м. Бережани,  

19–20 квітня 2018 року: тези доповіді. Бережани, 2018. С. 461–463. 



405 

 

40. Бідолах Д. І., Кузьович В. С. Електронна карта парку, як результат 

сучасного підходу до інвентаризації зелених насаджень. Менеджмент 

результативної трансформації аграрної сфери економіки України: Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Бережани, 12 червня 2018 року: тези 

доповіді. Бережани, 2018. С. 11–13. (Здобувачем створено електронну карту 

зелених насаджень на підставі власних польових досліджень і обґрунтовано  

її переваги та недоліки). 

41. Dmytro Bidolakh, Vasyl Kuzjovych. Tree inventory and 3d modeling  

with the using of modern methods. Addressing Ecological and Social Challenges  

for Forests and Forest Management: Proceedings of International scientific  

and practical conference, Kyiv, 22–24 October 2018: theses of the report. К., 2018. 

Р. 70–72. (Здобувачем обґрунтовано можливості використання сучасних 

технологій для інвентаризації зелених насаджень і тривимірної візуалізації 

ландшафтів). 

42. Бідолах Д. І. Сучасні підходи до визначення горизонтальної проекції 

крон дерев і чагарників. Сучасні напрями та перспективи розвитку агро-  

та електроінженерії: Міжнародна науково-практична конференція, м. Бережани,  

16 листопада 2018 року: тези доповіді. Бережани, 2018. С. 233–235. 

43. Бідолах Д. І., Білоус А. М. Розвиток інвентаризації садово-паркових 

об’єктів: сучасні можливості для автоматизації. Проблеми розвитку лісової 

таксації, лісовпорядкування та інвентаризації лісів: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 6–8 грудня 2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. 

С. 27–29. (Здобувачем обґрунтовано можливості використання сучасних 

технологій для інвентаризації зелених насаджень і тривимірної візуалізації 

ландшафтів). 

44. Бидолах Д. И. Инвентаризация и 3D-моделирование зеленых 

насаждений современными методами. 83-я международная научно-техническая 

конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и 

аспирантов, г. Минск, Республика Беларусь, 4–15 февраля 2019 года: тезисы 

доклада. Минск, 2019. С. 148–149. 
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45. Бідолах Д. І., Кузьович В. С. Візуалізація результатів інвентаризації 

зелених насаджень у вигляді інтерактивної електронної карти. Сучасний стан  

і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового 

господарства, урбоекології та фітомеліорації: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Львів, 4–5 квітня 2019 року: тези доповіді. Львів, 2019. С. 76–78. 

(Обґрунтовано можливості візуалізації результатів інвентаризації зелених 

насаджень у вигляді електронної карти, яку створено здобувачем). 

46. Бідолах Д. І. Вдосконалення процесу проведення інвентаризації  

та класифікації стану газонів. Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному 

розвитку суспільства: Міжнародна науково-практична конференція, 

м. Бережани, 16–17 травня 2019 року: тези доповіді. Бережани, 2019. С. 336–338. 

47. Бідолах Д. І., Кузьович В. С. Вимірювання горизонтальної проекцій 

крон дерев і чагарників з використанням квадрокоптера. Сталий інноваційно-

креативний розвиток соціально-економічних систем: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Бережани, 21 жовтня 2019 року: тези доповіді. 

Бережани, 2019. С. 208–210. (Здобувачем зібрано польовий матеріал  

та опрацьовано його для дослідження можливості використання 

квадрокоптера з метою визначення горизонтальної проекції крон). 

48. Бідолах Д. І. Використання великомірного садивного матеріалу  

для лісовідновлення в ДП «Бережанське ЛМГ». Відтворення лісів та лісова 

меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи 

в умовах антропоцену: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ,  

6–8 листопада 2019 року: тези доповіді. К., 2019. С. 32–34. 

49. Бідолах Д. І., Кузьович В. С. Перспективи використання безпілотних 

літальних апаратів для потреб розсадництва. Відтворення лісів та лісова 

меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи 

в умовах антропоцену: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ,  

6–8 листопада 2019 року: тези доповіді. К., 2019. С. 12–14. (Здобувачем 

проведено огляд можливостей застосування БПЛА для потреб розсадництва  

з підготовкою рекомендацій). 
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50. Andrii Bilous, Maksym Matsala, Dmytro Bidolakh, Roman Zadorozhniuk, 

Roman Feschenko. Assessment of Trees Ecosystem Services in Urban Forest Stands.  

Smart Bio: 3rd International Conference, Kaunas, 02–04 May 2019: theses  

of the report. Kaunas, 2019. Р. 256–257. (Здобувачем проведено огляд 

можливостей оцінки екосистемних послуг зелених насаджень на прикладі 

ботанічного саду). 

51. Бідолах Д. І. До питання вдосконалення класифікації видів зелених 

насаджень. Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електро-

інженерії: Міжнародна науково-практична конференція, м. Бережани, 10 квітня 

2020 року: тези доповіді. Бережани, 2020. С. 239–241. 

52. Bidolakh D. I., Kuzjovych V. S., Pidkhovna S. M. Tree and shrub inventory 

with using of modern technologies. Eurasian scientific congress: II International 

Scientific and Practical Conference, Barcelona, 24–25 February 2020: theses of the 

report. Barcelona, 2020. С. 12–16. (Здобувачем виконано огляд літературних 

джерел з узагальненням результатів, розроблено способи використання дронів 

для проведення інвентаризації та сформульовано відповідні висновки). 

53. Pidkhovna S. M., Bidolakh D. I., Kuzjovych V. S. Композиційні рішення 

тематичних ділянок біблійного саду у с. Маріямпіль Галицького району Івано-

Франківської області. Perspectives of world science and education: 8th International 

scientific and practical conference, Osaka, 22–24 April 2020: theses of the report. 

Osaka, 2020. Р. 743–749. (Здобувачем проаналізовано стан зелених насаджень 

біблійного саду, прийнято участь у підборі асортименту рослин та розроблено 

частину пропозицій щодо візуалізації біблійних сюжетів засобами ландшафтної 

композиції). 
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Додаток Б 

Аналіз результатів досліджень щодо розрахунку вартостей створення 

екосистемних послуг, виконаний за оглядом літературних джерел 

№ 

з/п 
Вид екосистемних послуг 

Обсяг або 

грошовий вираз 

корисностей 

Джерела інформації 

1. Вартість ЕСП всієї біосфери 

в межах 16-54 

трлн доларів 

США на рік (Costanza et al., 1997) 

2. 
Орієнтовна щорічна вартість ЕСП лісових 

екосистем 
4,7 трлн доларів 

2.1 

В т.ч.  

- зменшення викидів газів, що спричиняють 

парниковий ефект 

3,7 трлн дол. 

США щорічно 

(Costanza et al., 1997; 

Sedell et al., 2000; 

TEEB, 2010) 

2.2 - ЕСП зі стабілізації ґрунту 

(1,94 - 5,5 млн 

доларів США за 

тонну) 

2.3 
- очищення повітря від пилу, сажі та 

шкідливих газів, ЕСП кожного дерева 

більше 4 доларів 

щорічно 

2.4 
- ентомологічний захист, що забезпечується 

орнітофауною лісів 

близько 17 тис 

доларів США з 1 

га лісу на рік 

3. 

Розмір щорічних екологічних корисностей 

території з деревним вкриттям на 15 %, з 

одного га  

близько 4110 

доларів  

(Namwamba et al., 

2005) 3.1 
В т.ч.  

- водоохоронні корисності 

Орієнтовно 308 

доларів 

3.2 
- щорічних заощаджень в результаті 

захисту повітря від забруднення 

близько 103 

доларів 

4. 

Перерахунок щорічно зекономлених коштів 

на енергозбереженні, фільтрації стокових 

вод, покращенні якості повітря, поглинанні 

вуглекислого газу та накопиченні діоксиду 

вуглецю для ЗН м. Сан-Франциско визначено 

понад 2,3 

мільйона доларів  

(Аrborpro, 2019) 
4.1 

В т.ч. 

- заощадження енергії 

більше 12 

мільйонів кВт/год 

4.2 - фільтрація води 
понад 455 

мільйонів л. води 

4.3 - покращення якості повітря 
більше 25 тон 

повітря 

4.4 - поглинання вуглекислого газу 
близько 35 тисяч 

тон 

5. 
ЕСП середньостатистичного дерева у складі 

міських насаджень США 

138,5 доларів 

США 

(Аrborpro, 2019) 
5.1 

В т.ч. 

- покращення естетичних властивостей 

об’єктів благоустрою 

92,9 доларів США 

5.2 - виконання водоохоронних функцій 30,5 доларів США 
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Продовж. дод. Б 

№ 

з/п 
Вид екосистемних послуг 

Обсяг або 

грошовий вираз 

корисностей 

Джерела інформації 

5.3 - виконання енергозберігаючих функцій 9,5 доларів США 

 5.4 - очищення повітря 3,5 доларів США 

5.5 - поглинання СО2 2,1 дол 

6. 

Оцінка ЕСП для Голосіївського 

національного природного парку  

(площа 10988,14 га). 

щонайменше на 

суму 76,7 млрд. 

грн 

(Норенко & 

Василюк, 2018) 

 
В т.ч. 

- стабілізація ґрунту (більше 78 %) 

щонайменше на 

суму 60 млрд. грн 

 - запилення рослин (8,3%) 6,347 млрд. грн 

 - боротьба зі шкідниками (7,5 %) 5,775 млрд. грн 

 
- формування сприятливого 

мікроклімату (4,9 %) 
3,816 млрд. грн. 

 - очищення повітря (0,6 %) 480 млн. грн. 

 - рекреація (0,3 %) 240 млн. грн. 

 - одержана деревина (0,05 %)  40 млн. грн. 

7. 

Щорічний грошовий розмір отриманих ЕСП 

кожним Киянином лише від НПП 

«Голосіївський» 

25 тис. грн. 
(Норенко & 

Василюк, 2018) 

8. 
Киснепродукувальна здатність лісових 

фітоценозів НПП «Голосіївський» 
3,9 т·га-1 в рік (Лакида et al., 2020) 

9. 
вартість прямого використання корисностей 

біосферного заповідника "Асканія-Нова" 

17,5 млн грн 

щорічно 

(Лукавенко & 

Деревська, 2017) 

9.1 
В т.ч. 

- використання пасовищ 

близько 4,7 млн. 

грн. 

9.2 - туристична діяльність 4,2 млн. грн. 

9.3 - сінокосіння 7,1 млн. грн. 

9.4 - реалізація флори і фауни 1,5 млн. грн. 

10. 

Розрахунок річного балансу надання та 

використання ЕСП урбоекосистемою у 

межах м. Рівне 

дефіцитність 

балансу кисню у 

кількості 5901,3 

 т·рік-1 
(Прищепа, 2019) 

11. 
Щорічне виробництво кисню зеленими 

насадженнями 

5640 т  

(34 % від 

загального 

продукування) 

12. 
Загальна економічна цінність 1 га лісових 

насаджень 

в межах від 23456 

до 38956 грн 
(Несторяк, 2015) 

13. 

Продукування ЕСП кожним гектаром ЗН 

загального користування і спеціального 

призначення 

34,64 тис. дол. 

США 

(Зібцева & 

Юхновський, 2019) 

14. 

Вартість щорічного депонування діоксиду 

вуглецю кожним деревом у київському парку 

«Кіото»  

більше 2,6 тис. 

грн 
(Деркульський, 

2018, с. 186) 

15. 

Вартість поглинутого діоксиду вуглецю у 

київському парку «Кіото» у розрахунку на 1 

га 

Близько 14,5 тис. 

грн. 
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Додаток В 

Параметри, які можливо досліджувати за допомогою матеріалів ДЗЗ для 

використання у процесі впорядкування зелених насаджень  

№ 

з/п 

Досліджуваний показник і можливості 

його використання для ВЗН 
Літературні джерела 

І. Для потреб моніторингу ЗН 

1. Виявлення змін рослинного покриву 

(Слободяник, 2014; Данилин et al., 2005; 

Крючков, 2015; Обезинская et al., 2016; X. 

Liang et al., 2014; Purves et al., 2007) 

2. 
Визначення чинників негативного впливу 

на насадження 

(Слободяник, 2014; Данилин et al., 2005; 

Крючков, 2015; Обезинская et al., 2016; X. 

Liang et al., 2014; Purves et al., 2007) 

3. 
Аналіз впливу біофізичного стану рослин 

на зміни екологічних умов 
(Thenkabail, 2015, с. 18) 

3. 
Виявлення порушень природоохоронного 

законодавства 
(Крючков, 2015) 

4. 
Моніторинг реакцій ЗН на зміни 

навколишнього середовища 
(Thenkabail, 2015, с. 18) 

5. 
Дослідження важкодоступних для 

наземних способів місця 
(Jucker et al., 2017) 

6. 
Виявляти тенденції позитивних і 

негативних змін зелених зон 
(Данилин et al., 2005) 

7. 

Проглядати зміни, що відбуваються у 

процесі проведення робіт з благоустрою, 

або відстежувати динаміку негативного 

впливу на них 

(Кузьменко, 2018) 

8. 
Дослідження структури елементів земної 

поверхні і рослинного покриву 
(Данилин et al., 2010; Рыльский, 2018) 

9. 
Вивчення змін висотної структури 

деревостанів  
(Vastaranta et al., 2013; Véga & St-Onge, 2008) 

Для потреб інвентаризації ЗН. 

1. 
Дистанційного визначення місць 

розташування рослин та їх параметрів 
(Qi Chen, 2007) (St-Onge et al., 2015) 

2. 
Дослідженням видового складу дерев та 

кущів за матеріалами ДЗЗ 

(Миклуш, 2008; Дворяшин et al., 2011; 

Слободяник, 2014; О. Г. Часковський, 2001; 

Holmgren & Persson, 2004; Zhang et al., 2015; 

Dudek, 2012; Herrero-Huerta et al., 2018; Mura 

et al., 2015; Pretzsch et al., 2015; Raumonen et 

al., 2013; Rylskiy, 2018; Thorpe et al., 2010; 

Tiede et al., 2005; Vauhkonen et al., 2012; 

Holopainen et al., 2011; van Ewijk et al., 2014; 

A. Nielsen et al., 2014 та ін.).  

3. 

Автоматична ідентифікація видового 

складу рослин за результатами лазерного 

повітряного сканування насаджень 

(Raumonen et al., 2013; Herrero-Huerta et al., 

2018; Lindberg & Holmgren, 2017; Ivanovs & 

Lazdiņš, 2018) 

4. 

Прогнозування видового складу і 

здійснення статистичної оцінки насаджень 

 

(Миронюк, 2019, с. 279–293) 

5. Визначення висоти рослин (Holmgren & Persson, 2004) 
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Продовж. дод. В 

№ 

з/п 

Досліджуваний показник і можливості 

його використання для ВЗН 
Літературні джерела 

6. 

Виявлення значних порушень  стану ЗН 

(нахил стовбурів, пошкодження крон, 

сухостійність тощо) 

(Муллаярова, 2019) 

7. 

Встановлення контурів територій об’єктів 

благоустрою, меж лісових виділів, пробних 

площ, окремих дерев і морфоструктурних 

елементів 

(Данилин et al., 2010) 

8. 

Можливість автоматизованого визначення 

діаметрів дерев та кущів за матеріалами 

ДЗЗ 

(X. Liang et al., 2014; Luoma et al., 2017; 

Rylskiy, 2018; Zhang & Qiu, 2012) 

9. 

Встановлення діаметру дерев через 

проекції їх крон на матеріалах зйомки у 

видимому діапазоні 

(Каплунов, 2001; Рыльский, 2018; 

Бовсуновський et al., 2018; Юськевич et al., 

2019; Скоробогатько, 2014; A. Nielsen et al., 

2014; Davies & Pommerening, 2008; Rylskiy, 

2018; Luoma et al., 2017; Herrero-Huerta et al., 

2018; Magnussen et al., 2013) 

10. 
Дослідження площ горизонтальної проекції 

крон дерев та кущів 
(Holmgren & Persson, 2004) 

11. 
Визначення діаметру дерев за матеріалами 

лазерного сканування 

(X. Liang et al., 2014; Moskal & Zheng, 2012; 

Raumonen et al., 2013; Xiaowei Yu et al., 2013) 

12. 

Вимірювання висоти як окремих дерев та 

кущів, так і значень висот деревостанів 

вцілому 

(Andersen et al., 2006; Herrero-Huerta et al., 

2018; Krause et al., 2019; St-Onge et al., 2015; 

Бідолах, Білоус, et al., 2019b)  

13. 
Визначення висоти та кількості дерев з 

використанням даних LiDAR 
(Ivanovs & Lazdiņš, 2018) 

14. 
Автоматичне виокремлення хвойних 

рослин від листяних 

(Миклуш, 2008; О. Г. Часковський, 2001; 

Herrero-Huerta et al., 2018; Holmgren & 

Persson, 2004; Purves et al., 2007) 

15. 
Дослідження типу і продуктивності 

ґрунтових умов на об’єктах благоустрою 

(Крючков, 2015; Подгорная, 2008, 2008; 

Hammerberg et al., 2018; Herrero-Huerta et al., 

2018; Kirsch et al., 2018; Pretzsch et al., 2015; 

White et al., 2016) 

16. 

Дослідження орографічних особливостей 

території об’єктів благоустрою (ухили, 

експозиція, побудова ЦМР тощо) з 

використанням матеріалів ДЗЗ 

(Бабій & Грицьків, 2007; Данилин et al., 2005; 

Миронюк, 2019, с. 148–149; Рыльский, 2018; 

Berteška & Ruzgienė, 2013; G. S. Smith, 1996) 

17. 
Визначення та уточнення меж ділянок для 

об’єктів благоустрою 

(Данилин et al., 2005; Миронюк & Свинчук, 

2012; Сергеева et al., 2002; Слободяник, 2014; 

Толкач & Бахур, 2013; О. Г. Часковський, 

2001; Dudek, 2012; Hilker et al., 2010; Mura et 

al., 2015; Rylskiy, 2018; Vastaranta et al., 2013) 

Для потреб впорядкування ЗН 

1. Визначення балансу території (Бідолах & Кузьович, 2016b) 

2. 
Вилучення окремих дерев із тривимірної 

хмари даних 

(Herrero-Huerta et al., 2018; Ivanovs & Lazdiņš, 

2018; Lindberg & Holmgren, 2017; Raumonen 

et al., 2013; St-Onge et al., 2015) 

3. Встановлення висоти насадження  (Vastaranta et al., 2013; Véga & St-Onge, 2008) 

4. Визначення віку деревостанів (Racine et al., 2014) 
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Продовж. дод. В 

№ 

з/п 

Досліджуваний показник і можливості 

його використання для ВЗН 
Літературні джерела 

5. Індикація походження деревостанів (van Ewijk et al., 2014) 

6. 

Встановлення  щільності зростання 

насадження, а також структурного 

різноманіття деревних і кущових рослин 

(Mura et al., 2015) 

7. 
Дослідження зімкнутості намету 

деревостану 

(Andersen et al., 2006; Herrero-Huerta et al., 

2018; Hilker et al., 2010; Jucker et al., 2017; 

Luoma et al., 2017; Pretzsch et al., 2015; 

Rylskiy, 2018; St-Onge et al., 2015) 

8. 
Дешифрування розташування хвойних і 

листяних рослин 

(Миклуш, 2008; О. Г. Часковський, 2001; 

Князева, 2006; Davies & Pommerening, 2008; 

Holmgren & Persson, 2004; Vauhkonen et al., 

2012) 

9. Визначення густоти деревостану 

(Sevko & Kotsan, 2012; Sergeeva et al., 2002; 

Purves et al., 2007; Canham et al., 1999; Davies 

& Pommerening, 2008; Thorpe et al., 2010) 

10. 
Розрахунок співвідношення деревних порід 

у складі деревостану 

(Данилин et al., 2005; Крючков, 2015; 

Holmgren & Persson, 2004; Jucker et al., 2017; 

Purves et al., 2007; Zhang et al., 2015) 

11. 
Автоматизована оцінка густоти 

деревостану і розмірів крон 
(Толкач & Бахур, 2013) 

12. 

Вивчення особливостей форми 

горизонтальної проекції крон дерев та 

чагарників  

(Севко & Коцан, 2012; Юськевич et al., 2019; 

Бідолах, Білоус, et al., 2019a; Pretzsch et al., 

2015; Purves et al., 2007; Thorpe et al., 2010; 

Canham et al., 1999;  

Davies & Pommerening, 2008) 

13. 

Підготовка картографічної основи зі 

схемою горизонтальної структури ЗН для 

обґрунтованого проєктування 

композиційних прийомів ландшафтного 

дизайну 

(Севко & Коцан, 2012; Юськевич et al., 2019; 

Bidolakh et al., 2018; Khokthong et al., 2019) 

Для дослідження екосистемних послуг ЗН 

1. Оцінка наземної біомаси окремих дерев 

(Jucker et al., 2017; Lefsky et al., 2002; 

Thenkabail, 2015; Hernandez et al., 2016; 

Herrero-Huerta et al., 2018 та ін.) 

2. Оцінка біомаси деревних насаджень  

(Бідолах & Білоус, 2018; Князева, 2006; 

Рыльский, 2018; Lefsky et al., 2002;  

Herrero-Huerta et al., 2018;  

Xiaowei Yu et al., 2013; Hilker et al., 2010; 

Jucker et al., 2017; X. Liang et al., 2014; 

Lindberg & Holmgren, 2017; Raumonen et al., 

2013; Steenberg et al., 2017) 

3. 

Опис та дослідження вертикального 

розподілу біомаси в межах деревостану, 

що створює перспективи для дослідження 

ЕСП з використанням методів ДЗЗ. 

(White et al., 2016) 

4. 
Визначення кількості та просторової 

організації лісової біомаси 

(Lefsky et al., 2002) 

(Vauhkonen et al., 2012) 

5. Моделювання продуктивності насаджень (Thenkabail, 2015, с. 18) 
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Продовж. дод. В 

№ 

з/п 

Досліджуваний показник і можливості 

його використання для ВЗН 
Літературні джерела 

6. 
Визначення базальної площі, біомаси та 

площі листової поверхні 
(Qi Chen, 2007) 

7. 

Морфологічна класифікація та врахування 

аллометричних зв’язків між розмірами 

дерев 

(Holmgren & Persson, 2004) 

8. 

Встановлення взаємозв’язку показників 

розподілу дерев за розміром і діаметром та 

можливостей визначення запасу деревини 

(Magnussen et al., 2013) 

9. 
Розроблення моделі росту деревостану з 

визначенням приросту деревостанів 
(X. Yu et al., 2008) 

Для інших наукових досліджень стану ЗН 

1. 
Дистанційні прийоми визначення категорій 

площ 
(О. Г. Часковський, 2001) 

2. 
Встановлення спадковості зелених 

насаджень 
(van Ewijk et al., 2011) 

3. 
Опис морфології дерева за матеріалами 

супутникової зйомки 
(X. Liang et al., 2014) 

4. 

Апроксимація характеристики запасу 

деревостанів із розподілом стовбурів по 

товщині за діаметрами крон 

(Каплунов, 2001) 

5. 
Отримання атрибутів якості деревини та 

вивчення їх зв’язків з іншими параметрами 

розташування рослини 

(van Leeuwen et al., 2011) 
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Додаток Д 

Вплив технічних параметрів БПЛА на процес аерофотозйомки зелених насаджень (розроблено автором) 

№ 

з/п 

Параметр 

БПЛА 
Вплив на процес впорядкування ЗН 

Рекомендоване 

значення 
Обґрунтування 

1 
Дальність 

польоту 

Визначає максимально можливу 

територію охоплення 

аерофотозйомки з однієї станції, а 

також можливість зйомки 

віддалених для доступу територій 

100-5000 м 

При меншому значенні площа охоплення 

аерофотозйомки одного зальоту БПЛА складатиме 

близько 1-2 га, що різко знижує продуктивність роботи 

та доцільність даного процесу. Більші значення 

недоречні з точки зору віддаленості території зйомки 

від оператора  

2 
Висота 

польоту 

Впливає на деталізацію зйомки та 

охоплення території 
20-200 м 

Мінімальне значення обумовлюється висотою рослин 

(для газонів та квітників достатньо 20 м, а для деревної 

рослинності від 50 м). Максимальне – деталізацією та 

просторовим розрізненням матеріалів зйомки, яка після 

зазначеної висоти складає більше 10 см на піксель) 

3 

Підтримка 

систем 

навігації 

Створює умови для геопросторової 

прив’язки матеріалів зйомки 

GPS та 

ГЛОНАСС 

(станом на 2020 

рік)  

При відсутності підтримки систем навігації значно 

ускладнюється процес геометричної прив’язки та 

ортотрансформації матеріалів зйомки. За умови 

забезпечення роботи в більшій кількості систем 

підвищується якість геопросторового позиціювання 

матеріалів завдяки взаємній корекції 

4 
Точність 

позиціювання  

Впливає на відповідність 

переміщення БПЛА до 

запланованого маршруту та якість 

ортотрансформації 

- 
Вища точність полегшує процес ортотрансформації та 

якість отриманого картографічного матеріалу 

5 

Параметри 

знімальної 

апаратури 

Визначає якість отриманих 

фотографічних та відеоматеріалів 

Відповідність 

сучасним 

параметрам  

Поліпшені оптичні властивості та якість знімальної 

апаратури дають змогу отримувати кращу 

світлочутливість, контрастність, чіткість та параметри 

експозиції, вище просторове розрізнення, частоту 

кадрів, можливість використання зуму та забезпечення 

різних режимів зйомки 
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Продовж. дод. Г 

№ 

з/п 

Параметр 

БПЛА 
Вплив на процес впорядкування ЗН 

Рекомендоване 

значення 
Обґрунтування 

6 

Засоби 

стабілізації 

підвісу 

Визначає якість отриманих 

фотографічних та відеоматеріалів 
Наявність 

Наявність засобів стабілізації створює умови для 

підвищення якості зйомки та протидії несприятливим 

факторам її виконання (вітер, вібрація, зміна напряму та 

швидкості польоту тощо) 

7 

Можливість 

монтажу 

додаткового 

обладнання 

Створює умови для виконання інших 

видів ДЗЗ 

Універсальний 

підвіс 

Розширює можливість виконання інших видів зйомок у 

режимі багатоспектрального та лазерного сканування, 

теплової зйомки тощо) 

8 

Період часу 

безпосадкової 

роботи БПЛА 

Впливає на організаційні моменти 

планування зйомки та площу 

охоплення території 

15-60 хв 

Менші значення підвищують небезпеку виконання 

польотів внаслідок затрат часу на підготовчі роботи, 

зліт та посадку. Більші показники недоцільні через 

можливість зміни погодних умов зйомки та складність 

планування процесу польоту 

9 

Можливість 

використання 

в польових 

умовах 

Зумовлена необхідністю виконання 

польових робіт у різні пори доби, 

року та за різних погодних умов 

- 

Менші показники вибагливості апаратури до 

температурного режиму, атмосферних опадів, поривів 

вітру та кращі параметри компактності та 

транспортабельності підвищують придатність БПЛА 

для використання їх в умовах виконання польових робіт 

10 
Адаптаційна 

здатність 

Зумовлена особливостями процесу 

впорядкування ЗН 
- 

Більший набір функцій дає змогу краще застосовувати 

пристрій для процесу аерофотозйомки зелених 

насаджень (датчики наближення здатні запобігати  

зіткненню з перешкодами, можливість настройки 

знімальної апаратури дає змогу проводити зйомку в 

різних режимах під різним кутом тощо) 

11 

Програмне 

забезпечення 

керування 

польотом 

БПЛА 

Зумовлене особливостями процесу 

впорядкування ЗН 
- 

Можливість вибору програмного забезпечення (для 

різних операційних систем, безкоштовних та платних, з 

можливостями ручного та автоматичного 

налаштування, для забезпечення планування маршрутів, 

перекриттів тощо) розширює можливості використання 

БПЛА для впорядкування ЗН 
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Додаток Е 

Основні технічні параметри квадрокоптера DJI Phantom 4,  

згідно (DJI Phantom 4, 2016) 

1. Максимальна дальність польоту - до 7000 м; 

2. Максимальна висота польоту - до 6000 м; 

3. Максимальні тривалість польоту - до 30 хв.  

4. Робочий діапазон температур від 0° до 40°.  

5. Максимальною швидкістю польоту – до 20 м·с-1 при швидкості підйому 

6 м·с-1 та спуску 4 м·с-1 у режимі «спорт».  

6. Підтримка систем навігації - GPS та ГЛОНАСС, що дає змогу 

підвищити точність його позиціювання в глобальних системах координат.  

7. Точність утримання позиції складає:  

- у вертикальному напрямі: +/- 0.1 м (система Vision Positioning) чи +/-0.5 м;  

- у горизонтальній площині: +/- 0.3 м (система Vision Positioning) чи +/-1.5 

м; 

- точність польоту відповідно до заданого маршруту ± 0,1м по вертикалі та    

± 1 м по горизонталі 

8. Основні характеристики БПЛА: вага 1,38 кг; діагональний розмір 0,59 

м;.  

9. Підвіс: карданний трьохосьовий підвіс із пристроями для стабілізації та 

тангажем від -90° до +30°, що дозволяє вести якісне фотографування в русі під 

необхідним кутом.  

10. Зберігання інформації - підтримка SD карт Micro SD з максимальною 

ємністю 64 GB.  

11. Знімальна апаратура - представлена сенсором Sony EXMOR розміром 1 

/ 2,3 "і дозволом 12,4 Мп з 20-мм об'єктивом (у 35-мм еквіваленті), світлосила 

якого складає ƒ / 2,8. Камера здатна знімати 4К-відео (4096 × 2160) з частотою 

до 30 кадрів у секунду і бітрейтом 60 Мбіт·с-1  з 94-градусним кутом огляду. 

Доступний діапазон світлочутливості: ISO 100-3200. При цьому є можливість 



417 

 

задавати ручним регулюванням як ISO, так і параметри експозиції. Присутній 

цифровий зум та покращена кольорова передача для підвищення різкості 

зображення. Фотокамера може працювати в наступних режимах: один кадр; 

серійна зйомка (3/5/7 кадрів); фіксація експозиції (AEB): 3/5 кадрів зі зрушенням 

0.7 EV; Time-lapse та HDR. Формат фото JPEG, DNG (RAW). 

12. Відеокамера 4K дозволяє передавати HD відео формату MP4 / MOV 

(MPEG – 4 AVC / H. 264 ) в режимі онлайн на будь-який гаджет. Вона дає змогу 

отримувати відео в таких режимах:  

- UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p ; 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p; 2704×1520 

(2.7 K) 24 / 25 / 30p; 

- FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p; 

- HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p; 

- 13. Керування апаратом: використовується пульт управління, який працює 

на частотах від 2.400 GHz до 2.483 GHz із вбудованою акумуляторною батареєю 

6000 mAh LiPo 2S. Максимальна дистанція передачі пульта – 5 км (за умови 

відсутності перешкод та прямої видимості апарату). 

- 14. Живлення коптера: використовується акумуляторна Smart-батарея (Тип 

АКБ LiPo 4S) вагою 462 г з ємністю 5350 mAh, напругою 15.2 В та зарядом 81.3 

Wh, до функцій якої входить контроль живлення та ефективне 

енергозбереження. Для відновлення заряду даної батареї використовується 

зарядний пристрій із напругою 17.4 В та потужністю 100 W. 
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Додаток Ж 

 

Рис. Ж.1. Завантаження матеріалів аерофотозйомки до Agisoft Photoscan 

(APh) 

  

 

Рис. Ж.2. Побудова хмари точок в APh 
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Рис. Ж.3. Формування точкової моделі допомогою APh 

 

Рис. Ж.4. Побудова текстур в APh 
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Рис. Ж.5. Побудова тайлової моделі в APh 

 

Рис. Ж.6. Створення цифрової моделі місцевості в APh 
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Рис. Ж.7. Процес експорту ортофотоплану з програми 

 

Рис. Ж.8 Ортофотоплан території корпусу №12 НУБіП України 
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Додаток З 

Загальні характеристики об’єктів дослідження1 

 

№ 

з/п 
Назва об’єкту 

Місце 

розташування  

Балансо-

утримувач  

Термін 

прове-

дення 

Площа 

виконан

ня, га 

Координати 

(пн.шир./ 

 сх.довг.) 

Примітка (Результат досліджень. 

Основа для проведення. 

Впровадження. Тематика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Парк відпочинку 

ім. Богдана 

Хмельницького  

м. Зборів   

Тернопільської 

області 

Зборівська 

міська рада 

10.2010  

– 

04.2011 

5,37 
49,661667°/ 

 25,145278° 

Проєкт реконструкції парку відпочинку 

ім. Богдана Хмельницького м. Зборова.  

Договір № 15/1 від 22.02.2011 р.  

Акт приймання – здачі виконаних робіт 

Тематика 12 

2 

Гідропарк у 

 м. Зборів 

Тернопільської 

обл. 

м. Зборів   

Тернопільської 

області 

Зборівська 

міська рада 

04.2011-

09.2011 
3,4 

49.661255°/ 

25.143696° 

Проєкт реконструкції гідропарку м. 

Зборова.  

Договір № 15/2 від 22.02.2011 р.  

Акт приймання – здачі виконаних робіт 

Тематика 12 

3 

Зелені 

насадження 

призамкової 

території 

Язловецького 

замку 

с. Язловець 

Бучацького району 

Тернопільської 

області 

Язловецька 

сільрада 

04.2012  

–  

10.2012  

1,52 
48,957556°/ 

25,438889° 

Проєкт благоустрою території 

Язловецького замку з реконструкцією 

прилеглих територій. Договір № 17 від 

24.10.2012 р. 

Акт про виконання. 

Тематика 12 

1 Станом на момент завершення відповідних досліджень. 

2 Тематика 1: «Оцінка старовинних парків Західного Поділля та розробка рекомендацій з покращення їх стану» в рамках комплексної теми 

«Розробка наукового та інформаційного забезпечення сталого розвитку сільської місцевості Західного регіону України», номер державної 

реєстрації  № 0108U008826. 



423 

 

 

Продовж. дод. З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Приставкова 

частина парку-

пам'ятки садово-

паркового 

мистецтва загально

державного 

значення 

«Раївський парк» 

с. Рай 

Бережанського 

району 

Тернопільської 

обл. 

ДП 

«Бережанське 

лісомисливськ

е 

господарство» 

09.2012  

–  

06.2013 

2,25 
49.429091°/ 

24.901714° 

Геоінформаційна інвентаризація зелених 

насаджень парку. Результати 

інвентаризації, база даних рослин. 

Тематика 1 

5 
Біблійний сад у 

с. Маріямпіль 

с. Маріямпіль 

Галицького  

району Івано-

Франківської  

обл. 

Маріямпіль-

ська 

сільрада 

04.2013 

– 

10.2013  

0,98 
49,038333°/ 

24,852500° 

Проєкт створення біблійного саду. 3-

вимірний макет біблійного парку. 

Тематика 1 

6 

Зелені 

насадження 

Микулинецької 

обласної 

фізіотерапевтичн

ої лікарні 

реабілітації 

смт. Микулинці 

Тернопільської 

обл. 

Микулинець

ка обласна 

фізіотерапев

тична 

лікарня 

реабілітації 

05.2014 

– 

10.2014  

5,85 
49,388056°/ 

25,617667° 

Проєкт реконструкції парку та 

благоустрою території комунальної 

установи Тернопільської обласної ради 

«Микулинецька обласна 

фізіотерапевтична лікарня 

реабілітації». Акт про виконання. 

Тематика 1 

7 

Зелені насадження 

території ВП 

НУБіП України 

БАТІ (корпус №5) 

вул. Сонячна, 4 

м. Бережани 

Тернопільської 

обл. 

ВП НУБіП 

України 

«Бережан-

ський агро-

технічний 

інститут» 

09.2014 

 – 

03.2015 

2,25 
49.444606°/ 

24.924812° 

Проєкт благоустрою території корпусу 

№5 ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут». Тривимірний 

макет території, картографічні 

матеріали. 

Тематика 1 

8 

Зелені насадження 

санаторію «Черче» 

ЗАТ лікувально-

оздоровчих 

с. Черче 

Рогатинського 

району Івано-

Франківської обл. 

Санаторій 

«Черче» 

ЗАТ 

лікувально-

03.2015 

– 

06.2015  

6,84 
49,429167°/ 

24,553333° 

Проєкт реконструкції парку та 

благоустрою території дочірнього 

підприємства санаторію «Черче» ЗАТ 

лікувально-оздоровчих закладів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0


424 

 

Продовж. дод. З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

закладів 

профспілок 

України 

«Укрпрофоздоров

ниця» 

оздоровчих 

закладів 

профспілок 

України 

«Укрпрофоз

доровниця» 

профспілок України 

«Укрпрофоздоровниця».  

Акт про виконання. 

Тематика 1 

9 
Міський сквер у 

м. Борщів 

м. Борщів 

Тернопільської 

області 

Борщівська 

міська рада 

06.2015 

– 

10.2015  

2,0 
48,801389°/ 

26,042222° 

Проєкт реконструкції та благоустрою 

міського скверу у м. Борщів. 

Акт про виконання. 

Тематика 1 

10 

«Сквер ім. 

Устима 

Голоднюка» у м. 

Бережани 

м. Бережани 

Тернопільської 

області 

Бережанська 

міська рада 

09.2015 

– 

11.2015  

1,12 
49,446111°/ 

24,938611° 

Проєкт реконструкції та благоустрою 

міського скверу у м. Бережани.  

Акт впровадження. 

Тематика 1 

11 

Більче-

Золотецький 

парк (парк-

пам'ятка садово-

паркового 

мистецтва загаль

нодержавного 

значення) 

с. Більче-Золоте 

Борівського 

району 

Тернопільської 

області 

Більче-

Золотецька 

сільська 

рада 

10.2015 

– 

10.2016  

11,0 
48,772500°/ 

25,880833° 

Проєкт утримання та реконструкції  

парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного 

значення «Більче-Золотецький парк» 

Договір № 232 від 26.10.2015 р.  

Акт про виконання. 

Тематика 1 

12 

Лановецький 

зооботсад 

(природно-

заповідний об'єкт 

місцевого 

значення) 

м. Ланівці 

Тернопільської 

області 

МП «Екос»  

у м. Ланівці 

04.2016  

–  

08.2016 

10,0 
49,866667°/ 

26,087222° 

Розробка  проєктної документації  

з утримання та реконструкції 

зоологічного парку «Лановецький 

зооботсад» м. Ланівці Тернопільської 

області. Договір № 15 від 25.04.2016 р. 

Акт про виконання. 

Тематика 1 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Продовж. дод. З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 

Парк ім. І. 

Франка у м. 

Чортків 

(парк культури 

та відпочинку) 

м. Чортків 

Тернопільської 

обл. 

Комунальне 

підприємств

о «Парковий 

культурно-

спортивний 

комплекс» 

01.2017 

– 

11.2017  

16,25 
49.006561°/ 

25.795024° 

Проєкт реконструкції та благоустрою 

парку ім. І. Франка у м. Чортків 

Договір № 139 від 16.11.2017 р. Акт 

про виконання. 

Тематика 1 

14 

Лісопаркова зона 

на території 

пам’ятки 

архітектури 

національного 

значення 

«Галицький замок» 

 (охоронний № 

090018-Н) 

м. Галич Івано-

Франківської 

області 

Національний 

заповідник 

«Давній 

Галич» 

03.2017-

11.2017 
9,046 

49,121833°/ 

24,730660° 

Проєкт розвитку лісопаркової зони на 

території пам’ятки архітектури 

національного значення «Галицький 

замок». 

Акт про виконання. 

Тематика 1 

15 

Зелені насадження 

на території 

видавництва 

«Підручники і 

посібники» 

вул. Поліська, 6, 

Тернопіль, 

Тернопільська 

область 

Видавництво 

«Підручники і 

посібники» 

08.2017 – 

02.2018  
0,87 

49,570017 / 

25,599645 

 

Результати інвентаризації ЗН. 

Проєкт озеленення території видавництва 

«Підручники і посібники». 

16 

Нижній парк  м. 

Заліщики 

(парк-пам'ятка 

садово-паркового 

мистецтва  

місцевого значення 

«Заліщицький 

парк») 

 

 

 

м. Заліщики 

Тернопільської 

області 

Заліщицьке 

МКП 

10.2017-

10.2018 
5,0 

48,635580°/ 

25,733823° 

Матеріали інвентаризації. 

Тематика 1, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Продовж. дод. З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 

Призамковий 

парк у м. 

Бережани 

м. Бережани 

Тернопільської 

області 

Державний 

історико-

архітектурни

й заповідник 

у м. 

Бережани 

04.2018 

– 

08.2018  

4,25 
49,446295°/24

,944606° 

Відомості інвентаризації. Розробка 

електронної карти (доступна за адресою: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mi

d=12LUmddTtddjloyk1nQp1z2ov9H8ls6aC

&usp=sharing) 

Тематика 1, 23 

18 

Ботанічний сад 

Національного 

університету 

біоресурсів та 

природокористу

вання України 

м. Київ 

Національни

й 

університет 

біоресурсів 

та природо-

користуванн

я України 

05.2018 

– 

12.2019  

8,54 
50,382374°/ 

30,501632° 

Відомості інвентаризації. Розробка 

електронної карти ботанічного саду 

НУБіП України (доступна за адресою: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mi

d=1__duq_-

RcOsI3ApeqCQvh23pGUhTBrhw&ll=50.38

236807916894%2C30.501891500000056&z

=17) 

Тематика 23 

19 

Газонні 

покриття вздовж 

доріг 

автотранспорту 

на території м. 

Київ 

м. Київ (Одеська, 

Дарницька, 

Печерська і 

Харківська  

площі) 

Печерський, 

Голосіївсь-

кий і 

Дарницький 

КП УЗН 

Київзелен-

буду 

10.2018 

– 

03.2019 

р. 

28,13 

50,370266/ 

30,458556°; 

50,442409°/ 

30,626102°; 

50,432250°/ 

30,541922°; 

50,402600°/ 

30,683351° 

Картосхеми класифікації стану газонів, 

методика класифікації стану газонів з 

використанням БПЛА.  

Тематика 34 

3  Тематика 2 – госпдоговірна тематика №110/2-пр-2018 "Розробити науково-методичне забезпечення розвитку інвентаризації лісових 

ресурсів". 

4  Тематика 3 – госпдоговірна тематика 00493706 № 0118U000308 «Розробка практичних засад фітодизайнологічної екотрансформації 

насаджень ландшафтів мегаполісів» 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=12LUmddTtddjloyk1nQp1z2ov9H8ls6aC&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=12LUmddTtddjloyk1nQp1z2ov9H8ls6aC&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=12LUmddTtddjloyk1nQp1z2ov9H8ls6aC&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1__duq_-RcOsI3ApeqCQvh23pGUhTBrhw&ll=50.38236807916894%2C30.501891500000056&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1__duq_-RcOsI3ApeqCQvh23pGUhTBrhw&ll=50.38236807916894%2C30.501891500000056&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1__duq_-RcOsI3ApeqCQvh23pGUhTBrhw&ll=50.38236807916894%2C30.501891500000056&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1__duq_-RcOsI3ApeqCQvh23pGUhTBrhw&ll=50.38236807916894%2C30.501891500000056&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1__duq_-RcOsI3ApeqCQvh23pGUhTBrhw&ll=50.38236807916894%2C30.501891500000056&z=17
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Продовж. дод. З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 

Зелені 

насадження 

центральної 

частини м. 

Бережани 

м. Бережани 

Тернопільської 

обл. 

Бережанське 

МКП 

«Господар» 

03.2019 

– 

10.2019 

р. 

2,24 
49,444892°/ 

24,938340° 

Розробка електронної карти зелених 

насаджень, яка доступна за адресою: 

https://www.google.com/maps/d/drive?sta

te=%7B%22ids%22%3A%5B%221TV-

xTD3gZQjLF8c9-xa81IX3eqB9-

XCf%22%5D%2C%22action%22%3A%2

2open%22%2C%22userId%22%3A%221

07774050870685474454%22%7D&usp=s

haring 

Тематика 2 

21 

Насадження 

розсадника ВП 

НУБіП України 

«Бережанський 

агротехнічний 

інститут» 

Вул. Сонячна, 4. 

М. Бережани 

Тернопільської 

обл. 

ВП НУБіП 

України 

«Бережанськ

ий 

агротехнічн

ий інститут» 

03.2019-

04.2019 
0,13 

49,443637°/ 

24,924382° 

План інвентаризації розсадника. 

Відомість асортименту рослин станом 

на 01.04.2019 р. 

22 

Скала-

Подільський 

парк  

(парк-пам'ятка 

садово-

паркового 

мистецтва  

загальнодержав-

ного значення) 

смт. Скала-

Подільська 

Борщівського 

району 

Тернопільської 

обл. 

Оздоровчий 

комплекс 

«Збруч» 

06.2018 

– 

11.2019 

26,0 
48.844521°/ 

26.194938° 

Утримання і реконструкція парки 

пам’ятки садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення «Скала-

Подільський парк» 

Акт про виконання. 

Тематика 1 

23 

Міський сквер 

по вул. 

Тернопільська у 

м. Бережани 

 

 

м. Бережани 

Тернопільської 

обл. 

Бережанське 

МКП 

«Господар» 

04.2019-

04.2020 
0,7 

49,446857°/ 

24,938461° 

Інвентаризація зелених насаджень та 

організація території міського скверу в 

м. Бережани. 

Тематика 1 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Продовж. дод. З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24 

Дендрологічний 

парк місцевого 

значення 

«Лісова пісня» 

м. Козова 

Тернопільської 

обл. 

Відділ 

освіти 

Козівської 

райдержадмі

ністрації 

10.2019-

5.2020 
3,0 

49,424865°/ 

25,166464° 

Інвентаризація зелених насаджень на 

території дендрологічного парку 

місцевого значення «Лісова пісня». 

Тематика 1 

25 

Вуличні 

насадження по 

вул. Руській у  

м. Бережани 

вул. Руська, 

м. Бережани 

Тернопільської 

обл. 

Бережанське 

МКП 

«Господар» 

03.2019 

– 

10.2019 

р. 

0,6 
49,444892°/ 

24,938340° 

Інвентаризація вуличних насаджень.  

Відомості інвентаризації, електронна 

карта.  

Тематика 1 

26 

Зелені 

насадження 

спеціального 

призначення для 

обслуговування 

мереж та 

комунікацій  

М. Київ, НПП 

«Голосіївський» 

ПрАТ «АК 

«Київводо-

канал»» 

03.2020-

06.2020 
10,0 

50,377806°/ 

30,514376° 

Інвентаризація зелених насаджень 

спеціального призначення для 

обслуговування мереж та комунікацій. 

Тематика 3 

27 

Зелені 

насадження 

Бережанського 

міського 

кладовища 

м. Бережани 

Тернопільської 

обл. 

Бережанське 

МКП 

«Господар» 

03.2020-

05.2020 
5,1 

49.439788°/ 

24.933346° 

Інвентаризація зелених насаджень 

міського кладовища у м. Бережани. 

Тематика 1 

28 

Зелені 

насадження 

вздовж вул. 

Лепкого у м. 

Бережани 

м. Бережани 

Тернопільської 

обл. 

Бережанське 

МКП 

«Господар» 

04.2020-

05.2020 
1,8 

49.441676°/ 

24.933578° 

Інвентаризація вуличних зелених 

насаджень у м. Бережани. 

Тематика 1 
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Додаток И 

Реєстр об'єктів благоустрою за результатами дослідження 

№ 

з/п 
Назва об’єкта та його адреса 

Балансоутримувач, 

власник чи користувач 

Площа, га / 

Протяж- 

ність, м 

Породний склад 

об’єкта 

озеленення 

В
ік

 

Стан 
Господарські 

заходи 

Примітка 

(номер 

об’єкта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ 1. Насадження загального користування 

1.1 Парки культури та відпочинку 

1 

Парк відпочинку ім. Богдана 

Хмельницького, м. Зборів 

Тернопільської обл. 

Зборівська міська рада 5,37 

2Тч2Клг1Лпс

1Кля1Акб1Гк

з1Мдє1Дч+Бп 

47 Задов. 

Реконструкція 

згідно з 

проєктом 

1 

2 

Парк культури та відпочинку 

ім. І. Франка, м. Чортків 

Тернопільської обл. 

Комунальне 

підприємство 

«Парковий культурно-

спортивний 

комплекс» 

16,25 

2Гкз2Лпс1Клг

1Бп1Тч1Гхг 

1Гз 1Дз+ 

Клп,Врл,Яв 

46 Задов. 
Благоустрій 

території 
13 

3 
Призамковий парк, м. 

Бережани Тернопільської обл. 

Державний історико-

архітектурний 

заповідник у м. 

Бережани 

4,25 

2Гкз1Лпс1Яз 

1Клг1Туз 

1Акб1Врб1Бп

1Ялє+Яп,Яв 

44 Задов. 

Впорядкування 

зелених 

насаджень 

17 

Разом: 25,87      

1.2 Сквери 

4 
Міський сквер, м. Борщів 

Тернопільської області 
Борщівська міська рада 2,0 

2Гкз2Лпс1Клг

1Бп1Туз1Яз1

Ялє1Клп 

58 Задов. 

Реконструкція та 

благоустрій 

згідно з проєктом 

9 

5 

«Сквер ім. Устима 

Голоднюка», м. Бережани 

Тернопільської області 

Бережанська міська 

рада 
1,12 

7Лпс2Слр 

1Бзч 
35 Незадов. 

Реконструкція 

згідно з проек. 

пропозиціями 

10 

6 

Міський сквер, вул. 

Тернопільська, м. Бережани 

Тернопільської області 

Бережанське МКП 

«Господар» 
0,7 

4Лпс1Врб 

1Гкз1Клг1Бп 

1Бха1Ялк+Слр 

50 Задов. 

Благоустрій 

згідно з 

рекомендаціями 

23 

Разом: 3,82      
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Продовж. дод. И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3 Ботанічні сади 

7 

Біблійний сад, с. Маріямпіль 

Галицького р-ну Івано-

Франківської обл. 

Маріямпільська 

сільрада 
0,98 

8Туз1Сшв1Клг

+Скє,Тся 
8 Добрий 

Благоустрій 

згідно з 

проєктом 

5 

1.4 Гідропарки 

8 
Гідропарк, м. Зборів   

Тернопільської області 
Зборівська міська рада 3,4 

3Врб1Брє1Лщ

з1Влс1Ялє1В

лч1Яз1Ос+Бп 

34 Задов. 

Реконструкція 

згідно з 

проєктом 

2 

1.5 Інші зелені насадження на територіях населених пунктів, які мають вільний доступ для відпочинку 

9 

ЗН центральної частини міста, 

пл.Ринок, м. Бережани 

Тернопільської обл. 

Бережанське МКП 

«Господар» 
2,24 

1Лпш1Клг 

1Ялк1Гкз1Туз1

Клг1Кля1Бп1Яо

з1Ялє+Клз,Лпс 

21 Задов. 

Догляд за ЗН 

згідно з 

рекомендаціями 

20 

10 

ЗН призамкової території 

Язловецького замку, с. 

Язловець Бучацького р-ну 

Тернопільської обл. 

Язловецька сільрада 1,52 
7Клг2Яв1Лпс

+Яз,Гз,Сз,Ялє 

28 

 
Незадов. 

Благоустрій з 

реконструкцією 

прилеглих ЗН 

3 

Разом: 3,76      

Всього по 1-му розділу: 37,83      

Розділ 2. Насадження обмеженого користування 

2.1 Насадження на території освітніх закладів 

11 

ЗН території ВП НУБіП 

України БАТІ (корпус №5), 

вул. Сонячна, 4 м. Бережани 

Тернопільської обл. 

ВП НУБіП України 

«Бережанський агро-

технічний інститут» 

2,25 
7Туз1Яок1Гкз

1Спя+Кз,Слд 
6 Добрий 

Благоустрій 

згідно з 

проєктними 

пропозиціями 

7 

12 

Ботанічний сад Національного 

університету біоресурсів та 

природокористування України, 

вул. Героїв оборони, м. Київ 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористування 

України 

8,54 

1Туз1Дз1Ялє 

1Клг1Спя1Бх

а1Бд1Бзч1Взг

1Гкз+Горл, 

Лпш,Лщз,Яцб 

19 Добрий 

Догляд за ЗН 

згідно з 

рекомендаціями 

18 
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Продовж. дод. И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 

Дендрологічний парк 

місцевого значення «Лісова 

пісня», м. Козова 

Тернопільської обл. 

Відділ освіти 

Козівської 

райдержадміністрації 

3,0 

1Гз1Ябд1Мдє 

1Лпс1Бп1Ялє 

1Клг1Слр1Кля 

1Бкл+Врк,Гхг 

33 Задов. 

Догляд за ЗН 

згідно з 

рекомендаціям

и 

24 

Разом: 13,79      

2.2 ЗН на території закладів охорони здоров’я 

14 

ЗН Микулинецької обласної 

фізіотерапевтичної лікарні 

реабілітації, смт. Микулинці 

Тернопільської області 

Микулинецька 

обласна 

фізіотерапевтична 

лікарня реабілітації 

5,85 

2Клг1Акб1Яз

1Плс1Гз1Взш

1Бп1Гкз1Яв+

Ялє,Клп 

34 Задов. 

Реконструкція 

та благоустрій 

території за 

проєктом 

6 

15 

Зелені насадження санаторію 

«Черче» ЗАТ лікувально-

оздоровчих закладів 

профспілок України 

«Укрпрофоздоровниця», 

с. Черче Рогатинського району 

Івано-Франківської області 

Санаторій «Черче» 

ЗАТ лікувально-

оздоровчих закладів 

профспілок України 

«Укрпрофоздоровниц

я» 

6,84 

2Туз1Лпс1Гкз

1Гз1Клг1Влч

1Бп1Яз1Ялє+

Акб,Врб,Гхч 

30 Задов. 

Реконструкція 

парку та 

благоустрій 

території 

згідно з 

проєктом 

8 

Разом: 12,69      

2.3 ЗН обмеженого доступу через природозаповідання 

16 

Приставкова частина парку- 

пам’ятки садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного 

значення «Раївський парк», с. 

Рай Бережанського району 

Тернопільської обл. 

ДП «Бережанське 

лісомисливське 

господарство» 

2,25 

3Туз1Врб1Тся

1Пхк1Яв1Яок

1Гз1Влч+Лпс,

Ялє,Сз 

38 Добрий 

Догляд за ЗН 

згідно з 

рекомендаціям

и 

4 

17 

Більче-Золотецький парк 

(парк-пам'ятка садово-

паркового мистецтва 

загальнодержавного значення), 

с. Більче-Золоте Борщівського 

району Тернопільської обл. 

Більче-Золотецька 

сільська рада 
11,0 

3Яз1Яв1Лпс 

1Клп1Кля 

1Клг1Ялє1Гкз

+Гхг,Акб 

46 Задов. 

Заходи згідно з 

проєктом 

утримання та 

реконструкції 

парку 

11 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Продовж. дод. И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 

Лановецький зооботсад (об'єкт 

ПЗФ місцевого значення), 

м. Ланівці Тернопільської обл. 

МП «Екос» 

у м. Ланівці 
10,0 

2Яв1Бп1Лпс 

1Ос1Врл1Тч 

1Влч1Яз1Клг

+Туз,Гз,Врб 

34 Задов. 

Заходи згідно з 

проєктом 

утримання та 

реконструкції  

12 

19 

Нижній парк  м. Заліщики 

(парк-пам'ятка садово-паркового 

мистецтва місцевого значення), 

м. Заліщики Тернопільської обл. 

Заліщицьке МКП 5 

2Лпс1Яв1Клг

1Клп1Тч1Яз 

1Врб1Гз1Лпс

+Бп,Гхг 

44 Задов. 

Догляд за ЗН, 

згідно з 

рекомендаціями 

16 

20 

Скала-Подільський парк 

(парк-пам'ятка садово-

паркового мистецтва 

загальнодержавного значення), 

смт. Скала-Подільська 

Борщівського району 

Тернопільської обл. 

Оздоровчий комплекс 

«Збруч» 
26,0 

2Яз2Клг1Акб

1Клп1Лпш1Гз

1Гкз1Лпс+Бп,

Ялє,Ябд 

62 Задов. 

Заходи згідно з 

проєктом 

утримання і 

реконструкції 

парку 

22 

Разом: 54,25      

2.4 ЗН обмеженого користування, що знаходяться на території підприємств 

21 

ЗН на території видавництва 

«Підручники і посібники», вул. 

Поліська, 6, м. Тернопіль 

Видавництво 

«Підручники і 

посібники» 

0,87 

2Чрш1Вшз1Ябд

1Слр 1Сшв1Клг 

1Туз1Бчз1Кля 

10 Добрий 

Догляд за ЗН, 

згідно з 

рекомендаціями 

15 

Всього по 2-му розділу: 81,6      

Розділ 3. Зелені насадження спеціального призначення 

3.1 Насадження транспортних магістралей і вулиць 

22 

Газонні покриття вздовж доріг 

автотранспорту на території м. 

Київ (Одеська, Дарницька, 

Печерська і Харківська площі) 

Печерський, 

Голосіївський і 

Дарницький КП УЗН 

Київзеленбуду 

28,13 - - Задов. 

Догляд згідно з 

рекомендаціями, 

реконструкція 

частини ЗН. 

19 

23 

Вуличні насадження, вул. 

Руська, м. Бережани 

Тернопільської обл. 

 

Бережанське МКП 

«Господар» 
0,6 

4Лпш3Яв1Клг

1Слр1Слд+ 

Гкз,Лпс 

31 Задов. 

Догляд за ЗН, 

згідно з 

рекомендаціями 

25 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Продовж. дод. И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 

Вуличні насадження, вул. 

Лепкого у м. Бережани 

Тернопільської обл. 

Бережанське МКП 

«Господар» 
1,8 

9Лпс1Слр+ 

Грз,Чрш,Гор,

Вшз 

25 Задов. 

Догляд за ЗН, 

згідно з 

рекомендаціями 

28 

Разом: 30,53      

3.2 ЗН на території кладовищ 

25 

Зелені насадження міського 

кладовища, м. Бережани 

Тернопільської обл. 

Бережанське МКП 

«Господар» 
5,1 

5Туз3Сшв1Кз

1Яоз+Буз,Клг,

Кпл,Бп,Бзч 

10 Добрий 

Догляд за ЗН, 

згідно з 

рекомендаціями 

27 

3.3 Захисні насадження 

26 

Лісопаркова зона на території 

пам’ятки архітектури 

національного значення 

«Галицький замок», 

м. Галич Івано-Франківської 

області 

Національний 

заповідник «Давній 

Галич» 

9,046 

2Клп1Клг1Яз

1Лпс1Акб1Гз

1Кля1Гкз1Кля

+Ябд,Чрш 

39 Задов. 

Заходи згідно з 

проєктом 

розвитку 

лісопаркової 

зони 

14 

27 

ЗН спеціального призначення 

для обслуговування мереж та 

комунікацій, м. Київ, НПП 

«Голосіївський» 

ПрАТ «АК «Київводо-

канал»» 
10,0 

3Клг2Яз1Гз 

1Дз1Клпс 

1Акб1Лпс 

59 Задов. 

Догляд за ЗН, 

згідно з 

рекомендаціям

и 

26 

Разом: 19,046      

3.4 Насадження розсадників 

28 

Насадження розсадника ВП 

НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний 

інститут», вул. Сонячна, 4. М. 

Бережани Тернопільської обл. 

ВП НУБіП України 

«Бережанський 

агротехнічний 

інститут» 

0,13 

7Туз1Гкм 

1Тся1Мап+ 

Кпт,Яок,Зд, 

Спя 

4 Добрий Відсутні 21 

Всього по 3-му розділу: 54,806      

Загалом: 174,236      
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Додаток К 

 
 

Рис. 3.4. Місця розташування об’єктів дослідження на базі засобу візуалізації Google Earth 
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Додаток Л  

Основні картографічні матеріали досліджень і фотообстеження 

Об’єкт №1 Парк відпочинку ім. Богдана Хмельницького у м. Зборів Тернопільської обл. 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №2 Гідропарк у м. Зборів Тернопільської обл. 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №3 Призамкова територія Язловецького замку 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №4 Приставкова частина Раївського парку Тернопільської обл. 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №5 Біблійний сад у с. Маріямпіль Івано-Франківської обл. 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №6 Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації Тернопільської обл. 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №7 Зелені насадження території ВП НУБіП України БАТІ (корпус №5) 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №8 Зелені насадження санаторію «Черче» Івано-Франківської обл. 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №9 Міський сквер у м. Борщів Тернопільської обл. 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №10 «Сквер ім. Устима Голоднюка» у м. Бережани Тернопільської області 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №11 Більче-Золотецький парк (парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення). 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №12 Лановецький зооботсад (природно-заповідний об'єкт місцевого значення) 

 

 

 



447 

 

Продовж. дод. Л 

Об’єкт №13 Парк ім. І. Франка у м. Чортків (парк культури та відпочинку) 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №14 Лісопаркова зона на території пам’ятки архітектури національного значення «Галицький замок» 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №15 Зелені насадження на території видавництва «Підручники і посібники» у м. Тернопіль 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №16 Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Заліщицький парк», Тернопільська обл. 

 
 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №17 Призамковий парк у м. Бережани Тернопільської обл. 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №18 Ботанічний сад Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №19 Газонні покриття вздовж доріг автотранспорту на території м. Київ 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №20 Зелені насадження центральної частини м. Бережани Тернопільської обл. 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №21 Насадження розсадника ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №22 Скала-Подільський парк Борщівського району Тернопільської обл. 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №23 Міський сквер по вул. Тернопільська у м. Бережани Тернопільської обл. 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №24 Дендрологічний парк місцевого значення «Лісова пісня» у м. Козова Тернопільської обл. 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №25 Вуличні насадження по вул. Руській у м. Бережани Тернопільської обл. 

  

  



460 

 

Продовж. дод. Л 

Об’єкт №26 ЗН спеціального призначення для обслуговування мереж та комунікацій у НПП «Голосіївський», м. Київ 

  

 

Фото отримано з ресурсу: 

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPA0ZnkfKcEhjzFO-

PNNevfFbPwKzlhomin-pWt=h1440 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №27 Зелені насадження Бережанського міського кладовища, Тернопільської обл. 
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Продовж. дод. Л 

Об’єкт №27 Зелені насадження вздовж вул. Лепкого у м. Бережани Тернопільської обл. 
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Додаток М 

Процес реалізації проєктних пропозицій для об’єкта №10 «Сквер ім. Устима Голоднюка» у м. Бережани 

Тернопільської обл. 

 

 

 

Стан до реконструкції Проєктна пропозиція Візуалізація проєктної пропозиції 

   

Процес реалізації Сучасний стан скверу 
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Продовж. дод. М 

Процес реалізації проєктних пропозицій для об’єкта №13 «Парк культури та відпочинку ім. І. Франка» 

у м. Чортків Тернопільської обл. 

 

 

 

Стан до реконструкції Проєктна пропозиція Візуалізація проєктної пропозиції 

  

 Автор: Світлина Максима Огородника., CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80763478 

Процес реалізації Сучасний стан парку 
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Додаток Н 

Зведена характеристика експериментального матеріалу 

Таблиця Н.1 

Видовий склад дендрофлори ЗН на території об’єктів дослідження 

№ 

з/п 
Скорочена назва об’єкта 

П
л
о
щ

а,
  

га
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

р
о
сл

и
н

 Видовий склад 

Переважаючі види за кількісним показником Інші види 

І  ІІ  ІІІ  ІV  
 

вид кільк. % вид кільк. % вид кільк. % вид кільк. % кільк. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Парк відпочинку ім. Богдана 

Хмельницького у м. Зборів 
5,37 605 Тч 115 19 Клг 103 17 Лпс 86 14,2 Кля 66 10,9 235 38,8 

2 Гідропарк у м. Зборів  3,4 254 Врб 68 26,8 Брє 28 11 Лщз 25 9,8 Влс 25 9,8 108 42,5 

3 
ЗН призамкової території 

Язловецького замку 
1,52 608 Клг 399 65,6 Яв 120 19,7 Лпс 17 2,8 Яз 10 1,6 62 10,2 

4 
Приставкова частина Раївського 

парку 
2,25 372 Туз 126 33,9 Врб 26 7 Тся 25 6,7 Пхк 22 5,9 173 46,5 

5 Біблійний сад у с. Маріямпіль 0,98 1091 Туз 845 77,5 Сшв 110 10,1 Клг 33 3 Скє 14 1,3 89 8,2 

6 
ЗН Микулинецької лікарні 

реабілітації 
5,85 985 Клг 174 17,7 Акб 97 9,8 Яз 95 9,6 Лпс 75 7,6 544 55,2 

7 
ЗН території ВП НУБіП 

України БАТІ 
2,25 178 Туз 127 71,3 Яок 15 8,4 Гкз 10 5,6 Спя 6 3,4 20 11,2 

8 ЗН санаторію «Черче»  6,84 1158 Туз 233 20,1 Лпс 106 9,2 Гкз 100 8,6 Гз 83 7,2 636 54,9 

9 Міський сквер у м. Борщів 2 423 Гкз 98 23,2 Лпс 72 17 Клг   33 7,8 Бп 30 7,1 190 44,9 

10 Міський сквер у м. Бережани 1,12 11 Лпс 8 72,7 Слр 2 18,2 Бзч 1 9,1   0 0,0 0 0,0 

11 Більче-Золотецький парк 11 1407 Яз 351 24,9 Яв 206 14,6 Лпс 146 10,4 Клп 144 10,2 560 39,8 

12 Лановецький зооботсад 10 2116 Кля 461 21,8 Бп 266 12,6 Лпс 257 12,1 Ос 148 7,0 984 46,5 
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Продовж. табл. Н.1 
31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

13 Парк ім. І. Франка у м. Чортків 16,25 2280 Гкз 466 20,4 Лпс 330 14,5 Бп 321 14,1 Тч 299 13,1 864 37,9 

14 
Лісопаркова зона на території 

Галицького замку 
9,046 1904 Клп 312 16,4 Клг 216 11,3 Яз 116 6,1 Лпс 112 5,9 1148 60,3 

15 
ЗН на території видавництва 

«Підручники і посібники» 
0,87 61 Чрш 9 14,8 Вшз 7 11,5 Ябд 4 6,6 Слр 3 4,9 38 62,3 

16 Нижній парк м. Заліщики 4,979 819 Лпс 163 19,9 Яв 62 7,6 Клг 51 6,2 Клп 39 4,8 504 61,5 

17 
Призамковий парк у м. 

Бережани 
4,25 329 Гкз 53 16,1 Лпс 42 12,8 Яз 42 12,8 Клг 30 9,1 162 49,2 

18 Ботанічний сад НУБіП України 8,54 2243 Туз 128 5,7 Дз 119 5,3 Ялє 111 4,9 Спя 71 3,2 1814 80,9 

20 
ЗН центральної частини м. 

Бережани 
2,24 372 Лпш 39 10,5 Клг 19 5,1 Ялк  17 4,6 Гкз 16 4,3 281 75,5 

21 
Насадження розсадника ВП 

НУБіП України БАТІ 
0,13 1164 Туз 770 66,2 Гкм 100 8,6 Тся 70 6 Мап 50 4,3 174 14,9 

22 Скала-Подільський парк  26 3899 Яз 674 17,3 Клг 624 16 Акб 507 13 Клп 409 10,5 1685 43,2 

23 
Міський сквер по вул. 

Тернопільська у м. Бережани 
0,7 59 Лпс 22 37,3 Врб 7 11,9 Гкз 7 11,9 Клг 7 11,9 16 27,1 

24 Дендропарк «Лісова пісня» 3 1635 Гз 134 8,2 Ябд 127 7,8 Мдє 108 6,6 Лпс 87 5,3 1179 72,1 

25 
ЗН по вул. Руській у м. 

Бережани 
 0,6 50 Лпш 22 44 Яв 15 30 Клг 5 10 Слр 3 6,0 5 10,0 

26 
ЗН для обслуговування мереж 

та комунікацій у м. Київ 
10 2839 Клг 971 34,2 Яз 399 14,1 Гз 311 11 Дз 278 9,8 880 31,0 

27 
ЗН Бережанського міського 

кладовища 
5,1 249 Туз 116 46,6 Сшв 72 28,9 Кз 17 6,8 Яоз 7 2,8 37 14,9 

28 
ЗН вздовж вул. Лепкого у м. 

Бережани 
1,8 71 Лпс 63 88,7 Слр 3 4,2 Грз 2 2,8 Чрш 1 1,4 2 2,8 

  Всього: 145,48 27182   6947 25,6   3293 12,1   2517 9,3   2035 7,5 12390 45,6 



467 

 

Таблиця Н.2 

Якісний склад дендрофлори ЗН на території об’єктів дослідження 

№ 

з/п 
Скорочена назва об’єкту 

П
л
о
щ

а,
 г

а 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

р
о
сл

н
 

С
ер

ед
н

ій
 

д
іа

м
ет

р
 Якісний стан ЗН 

Потребують 

вилучення 
Добрий стан Задовільний 

Незадовіль-

ний 

кільк. % кільк. % кільк. % кільк. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Парк відпочинку ім. Богдана Хмельницького 5,37 605 35,2 0 0,0 189 31,2 416 68,8 416 68,8 

2 Гідропарк у м. Зборів Тернопільської обл. 3,4 254 32,3 23 9,1 175 68,9 56 22,0 56 22,0 

3 ЗН призамкової території Язловецького замку 1,52 608 19,3 11 1,8 542 89,1 55 9,0 110 18,1 

4 Приставкова частина Раївського парку 2,25 372 30,8 132 35,5 171 46,0 69 18,5 69 18,5 

5 Біблійний сад у с. Маріямпіль 0,98 1091 4,3 486 44,5 437 40,1 168 15,4 105 9,6 

6 ЗН Микулинецької лікарні реабілітації 5,85 985 32,9 42 4,3 548 55,6 395 40,1 373 37,9 

7 ЗН території ВП НУБіП України «БАТІ» 2,25 178 6,2 146 82,0 30 16,9 2 1,1 0 0,0 

8 ЗН санаторію «Черче»  6,84 1158 28,9 156 13,5 883 76,3 119 10,3 119 10,3 

9 Міський сквер у м. Борщів 2 423 34,5 248 58,6 124 29,3 51 12,1 73 17,3 

10 Міський сквер у м. Бережани 1,12 11 26 0 0,0 4 36,4 7 63,6 11 100 

11 Більче-Золотецький парк 11 1407 31,2 184 13,1 731 52,0 492 35,0 522 37,1 

12 Лановецький зооботсад 10 2116 23,1 1194 56,4 476 22,5 446 21,1 446 21,1 

13 Парк ім. І. Франка у м. Чортків 16,25 2280 36,3 1390 61,0 1026 45,0 711 31,2 837 36,7 

14 Лісопаркова зона на території Галицького замку 9,046 1904 26,8 324 17,0 1104 58,0 476 25,0 476 25,0 

15 
ЗН на території видавництва «Підручники і 

посібники» 
0,87 61 7,6 32 52,5 24 39,3 5 8,2 2 3,3 

16 Нижній парк у м. Заліщики 4,979 819 33,1 84 10,3 482 58,9 253 30,9 49 6,0 

17 Призамковий парк у м. Бережани 4,25 329 35,7 98 29,8 207 62,9 24 7,3 7 2,1 
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Продовж. табл. Н.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

18 Ботанічний сад НУБіП України 8,54 2243 15,5 1134 50,6 1066 47,5 43 1,9 12 0,5 

19 
Газонні покриття вздовж доріг автотранспорту 

на території м. Київ 
28,13 11,4293 М2 0,8425 7,4 2,6763 23,4 7,9105 69,2 0 0,0 

20 ЗН центральної частини м. Бережани 2,24 372 16,1 126 33,9 199 53,5 47 12,6 46 12,4 

21 
Насадження розсадника ВП НУБіП України 

«БАТІ» 
0,13 1164 1,5 785 67,4 366 31,4 13 1,1 0 0,0 

22 
Скала-Подільський парк у смт. Скала-

Подільська  
26 3899 33,7 1144 29,3 1767 45,3 988 25,3 969 24,9 

23 
Міський сквер по вул. Тернопільська у м. 

Бережани 
0,7 59 42,8 4 6,8 35 59,3 20 33,9 15 25,4 

24 Дендропарк «Лісова пісня» 3 1635 29,2 700 42,8 538 32,9 397 24,3 42 2,6 

25 ЗН по вул. Руська у м. Бережани  0,6 50 24,2 6 12,0 39 78,0 5 10,0 27 54,0 

26 
ЗН для обслуговування мереж та комунікацій у 

м. Київ 
10 2839 33,2 835 29,4 1503 52,9 501 17,6 501 17,6 

27 ЗН міського кладовища у м. Бережани 5,1 249 4,1 160 64,3 80 32,1 16 6,4 3 1,2 

28 ЗН вздовж вул. Лепкого у м. Бережани 1,8 71 20,4 4 5,6 66 93,0 1 1,4 0 0,0 

Загальний підсумок: 173,615 27182 24,63 9448 30,8 12812 50,2 5776 20,5 5286 21,2 
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Додаток П 

Список підготовлених дисертантом проєктів у процесі дослідження 

тематики  

1. Проєкт реконструкції парку відпочинку ім. Богдана Хмельницького 

м. Зборова Тернопільської обл. (пояснювальна записка; картографічні матеріали) 

/ Я.М. Шляхта, Ю.Г. Гринюк, Д.І. Бідолах. – Бережани: ВСП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут», 2011. – 39 с. 

2. Проєкт благоустрою території Язловецького замку в Тернопільській 

області з реконструкцією прилеглих територій. (пояснювальна записка; 

картографічні матеріали) / В.С. Кузьович, Ю.Г. Гринюк, Д.І. Бідолах [та ін.]. – 

Бережани: ВСП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2013. 

– 89 с. 

3. Проєкт створення біблійного саду в селищі Маріямпіль Галицького 

району Івано-Франківської області (пояснювальна записка; картографічні 

матеріали) / В.С. Кузьович, Д.І. Бідолах, С.М. Підховна. – Бережани: ВП НУБіП 

України «Бережанський агротехнічний інститут», 2014. – 59 с. 

4. Проєкт реконструкції парку та благоустрою території комунальної 

установи Тернопільської обласної ради «Микулинецька обласна 

фізіотерапевтична лікарня реабілітації» (пояснювальна записка; картографічні 

матеріали) / В.С. Кузьович, Ю.Г. Гринюк, Д.І. Бідолах [та ін.]. – Бережани: ВП 

НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2014. – 130 с. 

5. Проєкт реконструкції парку та благоустрою території дочірнього 

підприємства санаторію «Черче» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів 

профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (пояснювальна записка; 

картографічні матеріали) / В.С. Кузьович, Ю.Г. Гринюк, Д.І. Бідолах [та ін.]. – 

Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2014. – 

122 с. 

6. Проєкт реконструкції та благоустрою міського скверу у м. Борщів 

(пояснювальна записка; картографічні матеріали) / В.С. Кузьович, Д.І. Бідолах, 
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Ю.Г. Гринюк, [та ін.]. – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут», 2015. – 111 с. 

7. Проєкт утримання та реконструкції  парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва загальнодержавного значення «Більче-Золотецький парк» 

(пояснювальна записка; картографічні матеріали) / В.С. Кузьович, Д.І. Бідолах, 

Ю.Г. Гринюк, [та ін.]. – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут», 2016. – 79 с. 

8. Проєкт організації території Лановецького зоологічного парку 

місцевого значення «Лановецький зооботсад» Тернопільської області 

(пояснювальна записка; картографічні матеріали) / В.С. Кузьович, Д.І. Бідолах, 

Ю.Г. Гринюк, [та ін.]. – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут», 2016. – 101 с. 

9. Реконструкція і благоустрій парку ім. І. Франка у м. Чортків (в 7-ми 

томах: пояснювальна записка; архітектурно-будівельні рішення; технологічна 

частина; рішення з інженерного обладнання; організація будівництва; зведений 

кошторис вартості будівництва; кошторисна документація) / В.С. Кузьович, Д.І. 

Бідолах, Ю.Г. Гринюк, [та ін.]. – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут», 2017. – 362 с. 

10. Проєкт розвитку лісопаркової зони на території пам’ятки 

архітектури національного значення «Галицький замок» (в 2-х томах: попередні 

роботи; робочий проєкт) / В.С. Кузьович, Д.І. Бідолах, Ю.Г. Гринюк, [та ін.]. – 

Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2017. – 

426 с. 

11. Проєкт утримання та реконструкції парку пам’ятки садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного значення «Скала-Подільський парк» (в 2-х томах: 

пояснювальна записка; картографічні матеріали) / В.С. Кузьович, Д.І. Бідолах, 

Ю.Г. Гринюк, С.М. Підховна. – Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут», 2019. – 130 с. 
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Додаток Р 

Окремі результати вимірювань 

Таблиця Р.1 

Статистичні дані результатів вимірювання висот дерев 

№ 

з/п 
Вид d, см 

Нкв. 
(квад-

рокоп-

тер) 

Нм.в. 
(мірна 

вилка) 

НВА 
(висото- 

мір 

Анучіна 

L, м 
(зріза-

ного 

дерева) 

Δ  

кв 

Δ  

м.в 

Δ  

ВА 

δкв 

, % 

δм.в. 

, % 

δВА 

, % 

1 Бкл 44 33,9 31,5 33,5 33,1 0,8 -1,6 0,4 0,56 3,47 1,69 

2 Бкл 45 34,0 32,5 32,5 33,3 0,7 -0,8 -0,8 0,42 1,13 0,01 

3 Бкл 51 33,0 34,5 33 33,5 -0,5 1 -0,5 0,31 0,54 0,16 

4 Бкл 42,5 32,2 33,4 30,5 33,0 -0,8 0,4 -2,5 0,73 0,02 2,56 

5 Бкл 42 30,2 29,0 28,5 30,4 -0,2 -1,4 -1,9 0,06 2,77 1,00 

6 Бкл 45 34,0 30,5 32,5 33,6 0,4 -3,1 -1,1 0,12 11,31 0,04 

7 Бкл 49 33,2 34,0 33,0 33,5 -0,3 0,5 -0,5 0,12 0,06 0,16 

8 Бкл 44,5 33,0 30,5 30,5 31,9 1,1 -1,4 -1,4 1,10 2,77 0,25 

9 Бкл 48,5 33,1 29,0 32,0 33,2 -0,1 -4,2 -1,2 0,02 19,92 0,09 

10 Бкл 52,5 35,0 41,5 34,5 35,5 -0,5 6 -1 0,31 32,91 0,01 

11 Бкл 44,5 33,8 38,5 32,0 33,4 0,4 5,1 -1,4 0,12 23,39 0,25 

12 Бкл 50 32,7 34,5 31,0 33,3 -0,6 1,2 -2,3 0,43 0,88 1,96 

13 Бкл 53 35,9 44,5 40,0 36,8 -0,9 7,7 3,2 0,91 55,30 16,81 

14 Бкл 43 33,5 31,6 33,0 32,9 0,6 -1,3 0,1 0,30 2,44 1,00 

15 Бкл 44 33,8 32,5 33,0 33,4 0,4 -0,9 -0,4 0,12 1,35 0,25 

16 Бкл 49,5 33,1 34,4 32,5 33,8 -0,7 0,6 -1,3 0,57 0,11 0,16 

17 Бкл 42,5 33,8 33,0 30,5 32,3 1,5 0,7 -1,8 2,09 0,19 0,81 

18 Бкл 41 30,2 29,5 28,0 30,1 0,1 -0,6 -2,1 0,00 0,75 1,44 

19 Бкл 44 33,8 29,5 32,0 33,1 0,7 -3,6 -1,1 0,42 14,93 0,04 

20 Бкл 49 33,2 33,0 33,5 33,4 -0,2 -0,4 0,1 0,06 0,44 1,00 

21 Бкл 45 33,4 30,0 30,5 32,1 1,3 -2,1 -1,6 1,55 5,59 0,49 

22 Бкл 48,5 32,9 30,0 32,5 33,3 -0,4 -3,3 -0,8 0,21 12,70 0,01 

23 Бкл 52,5 35,2 41,0 34,5 35,6 -0,4 5,4 -1,1 0,21 26,39 0,04 

24 Бкл 45 33,8 38,0 31,5 33,3 0,5 4,7 -1,8 0,20 19,68 0,81 

25 Бкл 49 32,6 34,0 31,5 33,4 -0,8 0,6 -1,9 0,73 0,11 1,00 

26 Бкл 53,5 36,0 43,5 40,5 36,9 -0,9 6,6 3,6 0,91 40,15 20,25 

27 Бкл 42 30,0 29,5 27,5 30,2 -0,2 -0,7 -2,7 0,06 0,93 3,24 

28 Бкл 44,5 33,5 30,0 32,5 33 0,5 -3 -0,5 0,20 10,65 0,16 

29 Бкл 47 32,5 32,0 32,5 33,5 -1 -1,5 -1 1,11 3,11 0,01 

30 Бкл 46,5 33,3 29,5 30,5 32,2 1,1 -2,7 -1,7 1,10 8,78 0,64 
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Таблиця Р.2 

Результати вимірювань лінійних параметрів елементів благоустрою за 

даними ДЗЗ для об’єкта №20 

№ 

з/п 
Об’єкт 

Ортофотплан Космічний знімок Натурні 

виміри, 

м 

Примітка розмір, 

м. 

відхилення, 

% 

розмір, 

м. 

відхилення, 

% 

1 Квітник 1, ширина 2,72 4,0 2,75 5,2 2,615 

 2 Квітник 1, довжина 10,80 0,0 10,67 -1,2 10,800 

 3 Лава 1, довжина 1,78 5,7 2,54 51,2 1,680 с/і* 

4 Смітник 1, діаметр 0,43 4,9 н/п* - 0,410 

 5 Доріжка 1, ширина 1,44 1,3 н/п - 1,420 

 6 Квітник 2, довжина 6,05 -0,1 6,39 5,6 6,050 

 7 Квітник 2, ширина 2,72 11,1 1,95 -20,4 2,450 с/і 

8 Доріжка 2, ширина 12,35 -0,4 12,5 0,8 12,400 

 9 Доріжка 3, ширина 2,08 1,5 2,14 4,4 2,050 

 10 Газон 1, розмір 6,16 0,4 н/п - 6,138 

 11 МАФ 1, ширина 2,87 -1,0 3,41 17,6 2,900 с/і 

12 МАФ 1, довжина 4,02 0,5 5,09 27,3 4,000 с/і 

13 МАФ 2, ширина 5,35 1,9 5,66 7,8 5,250 с/і 

14 Доріжка 4, ширина 2,25 2,2 2,52 14,5 2,200 

 15 Дорога 1, ширина 13,58 0,2 13,83 2,1 13,550 

 16 Доріжка 5, ширина 1,49 3,5 н/п - 1,435 

 17 МАФ 3, ширина 2,27 3,4 н/п - 2,195 

 18 МАФ 3, довжина 2,49 -5,9 н/п - 2,647 

 19 Лава 2, довжина 1,68 12,1 н/п - 1,500 

 20 Смітник 2, діаметр 0,43 4,9 н/п - 0,410 

 21 Мощення 1, розмір 6,76 -1,6 н/п - 6,870 

 22 МАФ 4, ширина 1,34 -1,0 н/п - 1,350  

23 Лава 3, довжина 1,67 -0,6 н/п - 1,680  

24 МАФ 5, ширина 1,99 5,9 н/п - 1,875  

25 Дорога 2, ширина 9,13 -3,9 11,38 19,8 9,500 с/і 

26 
Клумба мобільна, 

розмір 
1,27 5,8 н/п - 1,200  

27 Газон 2, довжина 9,79 -1,1 9,44 -4,6 9,900 с/і 

28 Газон 2, ширина 2,99 -1,6 2,18 -28,3 3,040 с/і 

29 Газон 3, довжина 8,73 -4,0 9,42 3,5 9,100 с/і 

30 Газон 4, довжина 32,76 -0,9 33,52 1,4 33,050  
 

* Примітка: н/п – не піддаються вимірюванню; с/і – складнощі ідентифікації. 
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Продовж. дод. Р 
 

 

 
 

Рис. Р.1. Місця проведення вимірів 
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Додаток С 

Класифікація елементів озеленення за дослідними ділянками 

Вихідний ортофотоплан Результати класифікації 

1. Одеська площа 

  

2. Дарницька площа 

  
 

Рис. С.1, аркуш 1. Ортофотоплан та результати класифікації елементів 

озеленення 
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Продовж. дод. С 

3. Печерська площа 

  

4. Харківська площа 

  

Примітка: Кольорові позначення для наступних елементів: 

 
Матеріали дистанційного знімання 

 Газон (стан добрий) 

 Газон (стан задовільний)  

 Газон (стан незадовільний) 

 Квітники 

 Тверде покриття 

 

Рис. С.1, аркуш 2. Ортофотоплан та результати класифікації елементів 

озеленення 
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Додаток Т 

Список посилань на підготовлені електронні карти зелених насаджень 

 

1. Електронна карта зелених насаджень центральної частини м. Бережани Тернопільської обл.: 

https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221W85H-w8MjDOhYL77qiKudUFbn4iWEC-

y%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22107774050870685474454%22%7D&usp=sharing 

 

2.  Електронна карта ботанічного саду НУБіП України, м. Київ: 

https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221__duq_-

RcOsI3ApeqCQvh23pGUhTBrhw%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%221077740508706

85474454%22%7D&usp=sharing 

 

3. Електронна карта зелених насаджень Бережанського призамкового парку у м. Бережани Тернопільської обл.: 

https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221laVzDSK8wOWaevIdLaxul1zGEpv4A5b5%

22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22107774050870685474454%22%7D&usp=sharing 

 

4. Демоверсія електронної карти зелених насаджень центральної частини м. Бережани Тернопільської обл., створена 

фахівцями АТ "Візіком" за матеріалами бази даних ЗН дисертанта: 

https://maps.visicom.ua/c/24.93959,49.44501,18/po/dereva_berezhan?lang=uk 

 

 

https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221W85H-w8MjDOhYL77qiKudUFbn4iWEC-y%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22107774050870685474454%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221W85H-w8MjDOhYL77qiKudUFbn4iWEC-y%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22107774050870685474454%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221__duq_-RcOsI3ApeqCQvh23pGUhTBrhw%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22107774050870685474454%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221__duq_-RcOsI3ApeqCQvh23pGUhTBrhw%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22107774050870685474454%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221__duq_-RcOsI3ApeqCQvh23pGUhTBrhw%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22107774050870685474454%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221laVzDSK8wOWaevIdLaxul1zGEpv4A5b5%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22107774050870685474454%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221laVzDSK8wOWaevIdLaxul1zGEpv4A5b5%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22107774050870685474454%22%7D&usp=sharing
https://maps.visicom.ua/c/24.93959,49.44501,18/po/dereva_berezhan?lang=uk
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Додаток У 

РЕЄСТР  

 об'єктів благоустрою зеленого господарства  

міста/селища _Бережани_ станом на _04.05.2020_  

 

№ 

з/п 
Назва об’єкта 

Балансоутримувач, 

власник чи користувач 

Площа, га / 

Протяжність, 

м 

Породний склад об’єкту 

озеленення В
ік

 

С
та

н
 

Господарські 

міроприємства 
Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ 1. Насадження загального користування 

Парки культури та відпочинку 

1 

Призамковий парк, 

м. Бережани 

Тернопільської обл. 

Державний історико-

архітектурний  

заповідник у м. Бережани 

4,25 
2Гкз1Лпс1Яз 1Клг1Туз 

1Акб1Врб1Бп1Ялє+Яп,Яв 
44 Задов. 

Впорядкування 

зелених 

насаджень 

 

Разом: 4,25      

Парки міські, районні, сади житлових районів при житлових будинках 

1 Парк східний 
Бережанська міська 

рада 
3,3 

6Ос2Клг1Врк1Бп+Гкз, 

Яв,Акб,Туз 
52 Незадов. 

Впорядкування 

ЗН 
 

Разом: 3,3      

Сквери 

1 
Міський сквер, по 

вул. Тернопільська 

Бережанське МКП 

«Господар» 
0,7 

4Лпс1Врб 1Гкз1Клг1Бп 

1Бха1Ялк+Слр 
50 Задов. 

Благоустрій 

згідно з 

рекомендаціями 

 

2 

«Сквер ім. Устима 

Голоднюка», м. 

Бережани  

Бережанська міська 

рада 
1,12 

4Клг2Век2Деш2Спв+ 

Бат, Сшв 
35 Добрий 

Догляд за 

зеленими 

насадженнями 

 

3 
Сквер при міській 

ратуші 

Бережанська міська 

рада 
0,86 

3Лпс3Клг2Туз1Гкз1Лпд+ 

Вшд,Бп,Ялк,Яз 
44 Добрий 

Догляд за 

зеленими 

насадженнями 

 

Разом: 2,68      
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Продовж. дод. У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Набережні та бульвари 

1 
ЗН набережної 

Бережанського ставу 
БРГО «Клуб рибалок» 6,95 

4Кшк2Врб2Ос1Влч1Яс+ 

Врк,Врл 
38 Задов Догляд за ЗН  

Разом: 6,95      

Гідропарки, лугопарки, лісопарки 

1 
Лісопаркова зона 

відпочинку «Рурисько» 
ДП Бережанське ЛМГ 4,1 

3Сз3Ялє2Гз2Клг+ 

Дз,Мдє,Лпс 
52 Добрий 

Благоустрій 

території 
 

2 

Лісопаркова зона 

відпочинку 

«Сторожисько» 

ДП Бережанське ЛМГ 7,15 6Сз2Ялє2Гз+Акб,Клг,Лпс 37 Задов 

Благоустрій 

території, догляд 

за ЗН 

 

Разом: 11,25      

Інші 

1 
Зелені насадження 

площі Ринок 

Бережанська міська 

рада 
0,27 

3Лпс3Клг2Туз1Гкз1Лпд+ 

Ялк,Яз 
44 Добрий Догляд за ЗН  

2 

ЗН дитячого 

майданчика по вул. 

Тернопільській 

Бережанська міська 

рада 
0,15 6Кшк4Клг 40 Добрий 

Благоустрій 

території, догляд 

за ЗН 

 

Разом: 0,42      

Всього по 1-му розділу: 28,85      

Розділ 2. Насадження обмеженого користування 

На території житлових районів та мікрорайонів 

1 

ЗН мікрорайону по 

вул. Січових 

Стрільців 

Бережанське МКП 

«Господар» 
3,42 

4Клг3Ос2Кшк1Дз+ 

Гз,Лпс,Яз 
35 Задов. 

Благоустрій 

території, догляд 

за ЗН 

 

2 
ЗН мікрорайону по 

вул. Корольова 

Бережанське МКП 

«Господар» 
3,18 

5Лпс2Кшк2Чшз1Дз+ 

Гз,Яз 
35 Задов. 

Благоустрій 

території, догляд 

за ЗН 

 

3 
ЗН мікрорайону по 

вул. Тернопільській 

Бережанське МКП 

«Господар» 
1,34 

5Ос4Клг1Дз+ 

Кшк,Гз,Лпс,Яз 
35 Задов. 

Благоустрій, 

догляд за ЗН 
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Продовж. дод. У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
ЗН мікрорайону по 

вул. Лепких 

Бережанське МКП 

«Господар» 
1,1 

4Клг4Кшк2Ялє+ 

Лпс,Яз,Чшз 
38 Задов. 

Благоустрій, 

догляд за ЗН 
 

Разом: 9,04      

На території дошкільних установ 

1 ДНЗ «Сонечко» 
Бережанська міська 

рада 
0,62 6Лпд4Кшк+Ябд,Чшз,Свб 23 Добрий Догляд за ЗН  

2 ДНЗ «Ромашка» 
Бережанська міська 

рада 
0,41 

5Лпд3Кшк2Чшз+ 

Ябд 
23 Добрий Догляд за ЗН  

3 
ДНЗ «Золотий 

ключик» 

Бережанська міська 

рада 
0,69 

5Ябд3Вшп2Кшк+ 

Чшз,Свб,Туз,Ялк 
23 Добрий Догляд за ЗН  

Разом: 1,44      

На території закладів освіти 

1 
Бережанська ЗОШ І-

ІІІ ступенів №1 

Бережанська міська 

рада 
0,47 

6Лпс2Кшк2Чшз+ 

Гз,Яз 
38 Добрий Догляд за ЗН  

2 
Бережанська ЗОШ І-

ІІІ ступенів №2 

Бережанська міська 

рада 
1,23 

4Лпс3Кшк2Туз1Дз+ 

Свб, Ялк 
38 Добрий Догляд за ЗН   

3 
Бережанська ЗОШ І-

ІІІ ступенів №3 

Бережанська міська 

рада 
2,25 

6Кшк1Врб1Ос1Чшз1Гз+ 

Яз,Дз,Ябд 
38 Добрий Догляд за ЗН  

4 
Бережанська музична 

школа 

Бережанська міська 

рада 
0,1 8Кшк2Ябд 42 Задов. Догляд за ЗН  

5 
ВП НУБіП України 

БАТІ (корпус №5) 

ВП НУБіП України 

«Бережанський 

агротехнічний інститут» 

5,1 
7Туз1Яок1Гкз1Спя+ 

Кз,Слд 
6 Добрий 

Благоустрій 

згідно з 

проєктом  

 

6 
ВП НУБіП України 

БАТІ (корпуси №1-4) 

ВП НУБіП України 

«Бережанський 

агротехнічний інститут» 

1 
5Туз2Яок2Ялє1Дз+ 

Гкз,Слд,Спя 
35 Добрий Догляд за ЗН  

7 
Гуртожиток ВП 

НУБіП України БАТІ 

ВП НУБіП України 

«Бережанський 

агротехнічний інститут» 

0,5 
3Лпс3Ябд2Туз1Гкз1Ос+ 

Дз, Грз 
30 Добрий Догляд за ЗН  



480 

 

 

 

Продовж. дод. У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Разом: 10,65      

На території закладів охорони здоров’я 

1 

Бережанська 

центральна районна 

клінічна лікарня 

Бережанська 

центральна районна 

клінічна лікарня 

0,35 
4Туз3Лпс1Дз1Гз1Кшк+ 

Лпд,Ябд 
32 Добрий Догляд за ЗН  

2 
Бережанська 

поліклініка 

Бережанська 

центральна районна 

клінічна лікарня 

0,36 
3Лпс2Дз2Гз1Гшз1Чшз 

1Кшк+Лпд,Ябд 
38 Добрий Догляд за ЗН  

3 

Бережанський 

обласний дитячий 

гастроентерологічний 

санаторій 

Бережанська міська 

рада 
0,26 

5Лпс2Кшк2Туз1Дз+ 

Ялк,Чшз 
40 Добрий Догляд за ЗН  

4 

Бережанський 

обласний 

протитуберкульозний 

диспансер 

Бережанська міська 

рада 
0,1 

5Кшк3Лпс1Ялє1Туз+ 

Дз,Ялк,Чшз 
40 Добрий Догляд за ЗН  

Разом:  0,98      

На території промислових підприємств 

1 
ТОВ «Бережанський 

склозавод» 

ТОВ «Бережанський 

склозавод» 
4,86 

5Лпс2Кшк2Ябд1Чшз+ 

Туз,Яок,Ос 
42 Задов. Догляд за ЗН  

2 
ВАТ «Бережанський 

консервний завод» 

ВАТ «Бережанський 

консервний завод» 
2,97 

4Ос2Гз2Лпс2Ябд+ 

Дз,Яс,Кля 
42 Незадов. 

Реконструкція 

ЗН 
 

3 

ТЗоВ «Бережанський 

цегельний завод 

«Керамік»» 

ТЗоВ «Бережанський 

цегельний завод 

«Керамік»» 

2,58 6Ос2Лпс2Кля 28 Задов. Догляд за ЗН  

4 Завод ТОВ «Крона» Завод ТОВ «Крона» 0,8 10 Ос 25 Задов. 
Реконструкція 

ЗН 
 

Разом: 11,21      

Інші 
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Продовж. дод. У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ТОВ СП  

«Продсервіс» 
ТОВ СП «Продсервіс» 6 4Ябд4Чшз2Лпс+Дз,Ялє 28 Добрий Догляд за ЗН  

2 ПП «Флюк» ПП «Флюк» 0,47 8Ос2Лпс+Чшз,Ябд 25 Задов. Догляд за ЗН  

3 
Бережанський 

міський стадіон 

Бережанська міська 

рада 
3,25 8Ос2Дз 38 Задов Догляд за ЗН  

4 

ЗН на території 

військової частини 

А1461 

Військова частина 

А1461 
21,9 

3Ялє3Дз3Гз1Клг+ 

Кля,Чшз,Ос 
40 Задов. Догляд за ЗН  

5 
ЗН довкола 

приватних садиб 

Власники приватних 

садиб 
(~ 80) - - - -  

Разом: 31,62 (112)      

Всього по 2-му розділу: 145.32      

3. Насадження спеціального призначення 

Насадження вздовж вулиць 

1 Вуличні насадження 
Бережанське МКП 

«Господар» 
- / 62000 м 

3Лпс2Кшк2Клг2Клп1Яз+ 

Лпд,Гхг,Яцб,Яля та ін 
35 Добрий Догляд за ЗН  

Насадження санітарно-захисних зон 

1 

Захисні насадження 

довкола комплексу 

транспортних 

підприємств 

Бережанське МКП 

«Господар» 
3 

4Дз2Ос2Гз2Лпс+ 

Ябд,Кля,Клг 
47 Задов. Догляд за ЗН  

2 

Водоохоронні 

насадження 

Бережанського 

міського ставу 

Бережанське МКП 

«Господар» 
9,72 4Ос3Врб2Влч1Кля+Бзч 40 Задов. Догляд за ЗН  

3 

Прияружні 

насадження по вул. 

Ковпака 

 

ТЗоВ «Бережанський 

цегельний завод 

«Керамік»» 

0,41 3Клг2Яв2Гз2Акб1Сз 30 Задов. Догляд за ЗН  
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Продовж. дод. У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 

Прияружні та 

вітрозахисні ЗН 

поряд з вул. Раївська 

Бережанське МКП 

«Господар» 
1,71 3Аб3Клг2Кля1Яв1Гз+Свб 38 Задов Догляд за ЗН  

Разом: 14,84      

Інші 

1 

Зелені насадження 

міського кладовища, 

м. Бережани 

Бережанське МКП 

«Господар» 
5,1 

5Туз3Сшв1Кз1Яоз+ 

Буз,Клг,Кпл,Бп,Бзч 
10 Добрий 

Догляд за 

зеленими 

насадженнями 

 

2 

Зелені насадження 

єврейського 

кладовища, м. 

Бережани 

Бережанське МКП 

«Господар» 
2,1 

3Врб2Сз2Акб1Клп1Клг 

1Ялє+Бп,Бзч,Свк 
10 Задов. 

Догляд за 

зеленими 

насадженнями 

 

3 

Насадження 

розсадника ВП 

НУБіП України БАТІ 

ВП НУБіП України 

«Бережанський 

агротехнічний 

інститут» 

0,13 
7Туз1Гкм 1Тся1Мап+  

Кпт,Яок,Зд, Спя 
4 Добрий Відсутні  

Разом: 7,33      

Всього по 3-му розділу: 22,17      

Загалом: 196,34      
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Продовж. дод. У 

 

Рис. У.1. Місця розташування облікованих ЗН: зеленим кольором позначені ЗН загального користування; синім – 

обмеженого користування; червоним – ЗН спеціального призначення 
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Додаток Ф 

Фрагмент кошторису для встановлення відновної вартості зелених насаджень на території  

Чортківської міської ради Тернопільської області 
Форма № 1 

Визначення відновної вартості 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 

вартості створення (посадки) одного дерева листяних порід (Липа дрібнолиста h =150-200cм) та догляду за ним протягом дворічного періоду 
приживлення 

Визначення відновної вартості 
  

Основа:   Кошторисна вартість 0,906  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,01036  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 0,497  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,5  розряд 
    Вимірник одиничної вартості 1,00  шт 
    Показник одиничної вартості 906,00  грн. 

Складений в поточних цінах станом на “28 сiчня” 2019 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

       
Всього 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

       
заробіт- 

ної плати 
в тому 

числі за- 
робітної 
плати 

в тому 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на 
одиницю- 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е47-11-8 Пiдготовлення вручну стандартних мiсць 
для садiння дерев-саджанцiв з оголеною 
кореневою системою у природному грунтi з 
добавленням рослинної землi до 50 % 
                                                                     

10шт 0,1 2225,33 
1379,01 

__-__ 
  -     

223 138 __-__ 
  -     

32,25 
  -     

3,23 
  -     

2 С331-45 
Відповідно 
до прайсу 
 

Перевезення дерев - саджанців, кустів - 
саджанців на вiдстань 84 км 
                                                                     

т 0,05 754,28 
  -     

754,28 
  -     

38   -     38 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Е47-13-2 Садiння дерев-саджанцiв з оголеною 
кореневою системою в ями розмiром 1,0х0, 
8 м 
                                                                    

10шт 0,1 916,18 
889,38 

__-__ 
  -     

92 89 __-__ 
  -     

16,28 
  -     

1,63 
  -     

4 Т_П.93 
ПРАЙС- 
ЛИСТ ДП 
IФЛСНЦ 

Дерево листяне з оголеною кореневою 
системою  (липа дрібнолиста h =150-200cм) 
                                                                     

шт 1 66,67 
  -     

__-__ 
  -     

67   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 Е47-37-1 Догляд за саджанцями дерев з оголеною 
кореневою системою (4-кратний) 
[комплексні норми]. 
                                                                    

10шт 0,4 697,24 
469,81 

198,32 
32,67 

279 188 79 
13 

11,07 
0,598 

4,43 
0,24 

      Разом прямі витрати по кошторису 699 415 117 
13 

  9,29 
0,24 

      Разом будівельні роботи, грн. 699         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 167         

           всього заробiтна плата, грн. 428         

      Загальновиробничi витрати, грн. 207         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,83         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 69         

      Всього будівельні роботи, грн. 906         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 906         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 10,36         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 497         

                

  
  

                                     Склав               ______________доцент Бідолах Д.І_______ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Форма № 1 
Визначення відновної вартості 
 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-2 

вартості створення (посадки) одного куща листяних порід (Дейція шорстка 100-150см) та догляду за ним протягом дворічного періоду 
приживлення 

Визначення відновної вартості 
  

Основа:   Кошторисна вартість 0,531  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,00645  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 0,313  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,6  розряд 
    Вимірник одиничної вартості 1,00  шт 
    Показник одиничної вартості 531,00  грн. 

Складений в поточних цінах станом на “28 сiчня” 2019 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

       
Всього 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

       
заробіт- 

ної плати 
в тому 

числі за- 
робітної 
плати 

в тому 

тих, що 
обслуговують  

машини 

 на одини- всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е47-15-8 Пiдготовлення вручну стандартних мiсць 
для садiння кущiв-саджанцiв у групи у 
природному грунтi з добавленням рослинної 
землi до 50 % 
                                                                     

10шт 0,1 744,36 
468,54 

__-__ 
  -     

74 47 __-__ 
  -     

11,04 
  -     

1,1 
  -     

2 С331-45 
Відповідно 
до: 
https://della.c 
om.ua/ 
 

Перевезення дерев - саджанців, кустів - 
саджанців на вiдстань 84 км 
                                                                     

т 0,01 754,28 
  -     

754,28 
  -     

8   -     8 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 Е47-17-1 Садiння кущiв-саджанцiв в ями 
                                                                    

10шт 0,1 137,59 
128,86 

__-__ 
  -     

14 13 __-__ 
  -     

2,61 
  -     

0,26 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 Т_П.105 
ПРАЙС- 
ЛИСТ ДП 
IФЛСНЦ 

Чагарник листяний з оголеною кореневою 
системою (Дейція шорстка 100-150 см) 
                                                                     

шт 1 41,67 
  -     

__-__ 
  -     

42   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 Е47-37-2 Догляд за саджанцями кущiв з оголеною 
кореневою системою [комплексні норми] 
на протязі двох років (8-кратний) 
                                                                    

10шт 0,8 329,98 
251,30 

68,98 
11,36 

264 201 55 
9 

5,5 
0,208 

4,4 
0,17 

      Разом прямі витрати по кошторису 402 261 63 
9 

  5,76 
0,17 

      Разом будівельні роботи, грн. 402         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 78         

           всього заробiтна плата, грн. 270         

      Загальновиробничi витрати, грн. 129         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,52         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 43         

      Всього будівельні роботи, грн. 531         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 531         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6,45         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 313         

                

  
  

                                     Склав               ______________доцент Бідолах Д.І_______ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Форма № 1 
Визначення відновної вартості 
 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-3 

вартості створення (посадки) одного дерева хвойних порід (Ялина колюча 100-120 см) та догляду за ним протягом дворічного періоду 
приживлення 

Визначення відновної вартості 
  

Основа:   Кошторисна вартість 2,014  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,01636  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 0,823  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,0  розряд 
    Вимірник одиничної вартості 1,00  шт 
    Показник одиничної вартості 2014,00  грн. 

Складений в поточних цінах станом на “28 сiчня” 2019 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

       
Всього 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

       
заробіт- 

ної плати 
в тому 

числі за- 
робітної 
плати 

в тому 

тих, що 
обслуговують  

машини 

            
на одини- 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е47-6-13 Пiдготовлення вручну стандартних мiсць 
для садiння дерев та кущiв iз круглою 
грудкою землi розмiром 0,5х0,4 м у 
природному грунтi з добавленням рослинної 
землi до 50 % 
                                                                     

10шт 0,1 1611,94 
1034,36 

__-__ 
  -     

161 103 __-__ 
  -     

24,19 
  -     

2,42 
  -     

2 С331-45 
Відповідно 
до: 
https://della.c 
om.ua 
 

Перевезення дерев - саджанців, кустів - 
саджанців на вiдстань 76 км 
                                                                     

т 0,1 687,38 
  -     

687,38 
  -     

69   -     69 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Е47-9-3 Садiння дерев та кущiв iз грудкою землi 
розмiром 0,5х0,4 м 
                                                                    

10шт 0,1 2118,03 
1019,55 

958,96 
241,87 

212 102 96 
24 

19,69 
3,764 

1,97 
0,38 

4 Т_ПРАЙС 
«СIМЕЙНИ 
Й САД» 

Дерево хвойне з закритою кореневою 
системою (грудкою) Ялина колюча 100-120 
см (Прайс: https://prom.ua/p435745290- 
kolyuchaya-golubaya-fat.html) 
                                                                     

шт 1 575,00 
  -     

__-__ 
  -     

575   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 Е47-36-3 Догляд за деревами або кущами з грудкою 
землi розмiром 0,5х0,4 м [комплексні норми] 
на протязі двох років (6-кратний) 
                                                                     

10шт 0,6 1106,51 
766,69 

258,68 
42,61 

664 460 155 
26 

16,33 
0,78 

9,8 
0,47 

      Разом прямі витрати по кошторису 1681 665 320 
50 

  14,19 
0,85 

      Разом будівельні роботи, грн. 1681         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 696         

           всього заробiтна плата, грн. 715         

      Загальновиробничi витрати, грн. 333         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,32         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 108         

      Всього будівельні роботи, грн. 2014         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 2014         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 16,36         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 823         

                

  
  

                                     Склав               ______________доцент Бідолах Д.І_______ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Форма № 1 
Визначення відновної вартості 
 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-4 

вартості створення (посадки) одного дерева хвойних порід (Туя  західна «Колоноподібна» 100-120см) та догляду за ним протягом дворічного 
періоду приживлення 

Визначення відновної вартості 
  

Основа:   Кошторисна вартість 1,203  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,01253  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 0,593  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,3  розряд 
    Вимірник одиничної вартості 1,00  шт 
    Показник одиничної вартості 1203,00  грн. 

Складений в поточних цінах станом на “28 сiчня” 2019 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

       
Всього 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

       
заробіт- 

ної плати 
в тому 

числі за- 
робітної 
плати 

в тому 

тих, що 
обслуговують  

машини 

            
на одини- 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е47-11-8 Пiдготовлення вручну стандартних мiсць 
для садiння дерев-саджанцiв з оголеною 
кореневою системою у природному грунтi з 
добавленням рослинної землi до 50 % 
                                                                     

10шт 0,1 2225,33 
1379,01 

__-__ 
  -     

223 138 __-__ 
  -     

32,25 
  -     

3,23 
  -     

2 С331-45 
Відповідно 
до: 
https://della.c 
om.ua/ 

Перевезення дерев - саджанців, кустів - 
саджанців на вiдстань 84 км 
                                                                     

т 0,055 754,28 
  -     

754,28 
  -     

41   -     41 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Е47-13-1 Садiння дерев-саджанцiв з оголеною 
кореневою системою 
                                                                    

10шт 0,1 730,98 
704,18 

__-__ 
  -     

73 70 __-__ 
  -     

12,89 
  -     

1,29 
  -     

4 Т_П.46 
ПРАЙС- 
ЛИСТ ДП 
IФЛСНЦ 

Чагарник хвойний з відкритою кореневою 
системою (Туя  західна «Колоноподібна» 
100-120см) 
                                                                     

шт 1 200,00 
  -     

__-__ 
  -     

200   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 Е47-37-1 Догляд за саджанцями дерев з оголеною 
кореневою системою на протязі двох років 
[комплексні норми] 6-кратний. 

                                                                    

10шт 0,6 697,24 
469,81 

198,32 
32,67 

418 282 119 
20 

11,07 
0,598 

6,64 
0,36 

      Разом прямі витрати по кошторису 955 490 160 
20 

  11,16 
0,36 

      Разом будівельні роботи, грн. 955         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 305         

           всього заробiтна плата, грн. 510         

      Загальновиробничi витрати, грн. 248         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,01         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 83         

      Всього будівельні роботи, грн. 1203         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1203         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 12,53         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 593         

                

  
  

                                     Склав               ______________доцент Бідолах Д.І_______ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Форма № 1 
Визначення відновної вартості 
 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-5 

вартості створення 1 кв.м. газону з внесенням рослинного ґрунту шаром до 15 см 
Визначення відновної вартості 

  

Основа:   Кошторисна вартість 0,261  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,00268  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 0,128  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,2  розряд 

Складений в поточних цінах станом на “28 сiчня” 2019 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

       
Всього 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

       
заробіт- 

ної плати 
в тому 

числі за- 
робітної 
плати 

в тому 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е47-25-4 Пiдготовлення грунту вручну для 
влаштування партерного i звичайного 
газону з внесенням рослинної землi шаром 
15 см 
                                                                     

100м2 0,01 7092,55 
2737,45 

__-__ 
  -     

71 27 __-__ 
  -     

62,8 
  -     

0,63 
  -     

2 Е47-25-6 Посiв газонiв партерних, маврiтанських та 
звичайних вручну 
                                                                     

100м2 0,01 1206,32 
383,32 

__-__ 
  -     

12 4 __-__ 
  -     

8,24 
  -     

0,08 
  -     

3 Е47-39-3 Догляд за газонами звичайними 3-х 
кратний (комплексні норми). 
                                                                    

100м2 0,03 4199,49 
2318,55 

1625,40 
267,75 

126 70 49 
8 

53,19 
4,901 

1,6 
0,15 

      Разом прямі витрати по кошторису 209 101 49 
8 

  2,31 
0,15 

      Разом будівельні роботи, грн. 209         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 59         

           всього заробiтна плата, грн. 109         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Загальновиробничi витрати, грн. 52         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,22         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19         

      Всього будівельні роботи, грн. 261         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 261         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2,68         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 128         

                

  
  

                                     Склав               ______________доцент Бідолах Д.І_______ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Форма № 1 
Визначення відновної вартості 
 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-6 

вартості створення 1 кв.м. квітника з багаторічних рослин 
Визначення відновної вартості 

  

Основа:   Кошторисна вартість 0,89  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,00754  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 0,36  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,4  розряд 

Складений в поточних цінах станом на “28 сiчня” 2019 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

       
Всього 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин 

       
заробіт- 

ної плати 
в тому 

числі за- 
робітної 
плати 

в тому 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е47-28-1 Пiдготовлення грунту пiд квiтники з 
внесенням рослинної землi шаром 20 см 
                                                                     

100м2 0,01 9002,82 
3196,02 

__-__ 
  -     

90 32 __-__ 
  -     

73,32 
  -     

0,73 
  -     

2 Е47-29-1 Садiння багаторiчних квiтникiв густотою 
насадження 1,6 тис.штук квiтiв на 100 м2 
                                                                    

100м2 0,01 10956,32 
9776,06 

__-__ 
  -     

110 98 __-__ 
  -     

211,97 
  -     

2,12 
  -     

3 & С1429-151 Квіткові рослини багаторічні 
                                                                     

шт 16 15,64 
  -     

__-__ 
  -     

250   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 Е47-39-1 Догляд за квiтниками з багатолiтникiв 3-х 
кратний (комплексні норми) 
                                                                    

100м2 0,03 9652,33 
5442,65 

3656,07 
602,25 

290 163 110 
18 

124,86 
11,024 

3,75 
0,33 

      Разом прямі витрати по кошторису 740 293 110 
18 

  6,6 
0,33 

      Разом будівельні роботи, грн. 740         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 337         

           всього заробiтна плата, грн. 311         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Загальновиробничi витрати, грн. 150         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,61         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 49         

      Всього будівельні роботи, грн. 890         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 890         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7,54         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 360         

                

  
  

                                     Склав               ______________доцент Бідолах Д.І_______ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Додаток Х 

 

КОНЦЕПЦІЯ  

запровадження системи впорядкування зелених насаджень  

в населених пунктах України 

 

Концепція впорядкування зелених насаджень в населених пунктах України 

розроблена доцентом кафедри лісового і садово-паркового господарства ВП 

НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» к.с-г.н., доц. Бідолахом 

Дмитром Іллічем при консультуванні директора ННІ лісового і садово-

паркового господарства д. с-г. н, проф., член-кор. НААНУ Лакиди Петра 

Івановича. 

 

І. Загальні положення 

 

Розробка концепції обумовлена необхідністю вжиття заходів щодо 

покращення загального стану зелених насаджень в населених пунктах України 

шляхом прийняття комплексу рішень з метою охорони, організації ведення, 

планування та реконструкції зелених насаджень на підставі комплексного 

використання актуальної та достовірної інформації стосовно стану 

урболандшафтів. Системність підходу за таких умов реалізовується шляхом 

об’єднання розрізнених на сьогодні компонентів процесу впорядкування 

зелених насаджень (інвентаризація, облік, моніторинг та регулятивні заходи 

щодо покращення стану урболандшафтів) у одну взаємопов’язану систему з 

електронним представленням інформації.  

Відсутність системного підходу до процесу впорядкування зелених 

насаджень призвела до поступової втрати зв’язків між окремими складовими 

процесу ведення господарства у сфері озеленення та благоустрою. Станом на 

сьогодні інвентаризація зелених насаджень, оцінка їх стану, ландшафтно-

архітектурне планування, реконструкція та реставрація об’єктів садово-

паркового господарства, моніторинг урболандшафтів та інші складові зеленого 

будівництва характеризуються появою ознак розмежування. Такі обставини не 
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можуть сприяти покращенню загального стану зелених насаджень, зважаючи на 

врахування тільки специфічних вимог та завдань у процесі виконання окремих 

заходів. Водночас урбоекосистема, яку формують ЗН у містах, є складним 

взаєморегульованим динамічним комплексом, який вимагає врахування різних 

аспектів його будови та функціонування під час впливу на нього. Тому, для 

забезпечення ефективного ведення зеленого господарства в населених пунктах 

України, потрібна розробка діяльної системи впорядкування зелених насаджень.  

Отже, впорядкування зелених насаджень – це система заходів щодо 

інвентаризації, обліку, моніторингу та прийняття комплексу рішень з метою 

охорони, організації ведення, планування та реконструкції зелених насаджень 

шляхом забезпечення їх всім необхідним для нормальної життєдіяльності і 

виконання відповідних функцій. 

 

ІІ. Мета та завдання  

 

Метою діяльності системи впорядкування зелених насаджень є 

забезпечення необхідних умов для функціонування урболандшафтів відповідно 

до вимог сталого розвитку із підтримкою функціонального їх стану на 

належному рівні.  

Для реалізації зазначеної мети визначено постановку наступних завдань 

перед системою впорядкування зелених насаджень: 

1. Одержання актуальних і достовірних даних стосовно стану зелених 

насаджень у ході проведення їх інвентаризації. 

2. Забезпечення процесу систематизації, обліку і зберігання інформації 

щодо стану зелених насаджень в електронному вигляді. 

3. Формування геобази даних стану урболандшафтів із зручною її 

структуризацією та можливістю отримання інформації відповідно до запитів 

користувача. 

4. Забезпечення постійного моніторингу стану зелених насаджень. 
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5. Створення можливостей для опрацювання інформації системами 

керування базами даних з її інтерпретацією за допомогою програмних засобів 

обробки інформації та геоінформаційних систем. 

6. Комплексний аналіз інформації стосовно стану зелених насаджень та 

обґрунтування прийняття рішень.  

7. Забезпечення доступу широкого кола користувачів до інформації про 

стан урболандшафтів. 

Узагальнюючи наведені завдання, варто наголосити на доцільності 

поєднання процесів отримання, обробки, аналізу та представлення інформації 

про стан зелених насаджень в єдину систему з використанням сучасних підходів 

для контролю та прийняття обґрунтованих рішень щодо подальшої охорони і 

збереження, підвищення стійкості, декоративності та функціональності 

урболандшафтів. 

 

ІІІ. Нормативне підґрунтя розробки концепції 

 

Нормативним забезпеченням для розробки концепції та запровадження 

системного впорядкування зелених насаджень є ряд законодавчих та 

нормативно-правових актів, направлених на облік, охорону та збереження 

довкілля, а саме: 

- Закон України  «Про рослинний світ» 

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

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів». 

- Закон України «Про  охорону навколишнього природного середовища». 

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

Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315). 

- Постанова Кабміну 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. 
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- 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. 

- 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. 

Аналіз існуючого нормативно-правового забезпечення у сфері 

благоустрою засвідчив існування законодавчого підґрунтя для організації 

системи впорядкування зелених насаджень в Україні, наявність низки 

регулювальних та регламентуючих нормативних актів при низькому 

забезпеченні нормативними актами, які встановлюють відповідальність за 

порушення правил обліку стану урболандшафтів. Тому для підтримки якісного 

впорядкування зелених насаджень на території населених пунктів України 

доцільно удосконалити, врегулювати та посилити відповідальність за порушення 

законодавчої та нормативно-технічної бази в даній сфері; покращити механізми 

фінансування заходів стосовно збереження та охорони урболандшафтів; 

запровадити використання сучасних технологій для покращення якості, точності 

та достовірності інформації; розробити державну автоматизовану інформаційну 

https://dbn.co.ua/index/b_22/0-82
https://dbn.co.ua/index/b_22/0-82
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систему ведення реєстру зелених насаджень із підтримкою можливості 

моніторингу їх стану. 

 

IV. Компоненти системи впорядкування зелених насаджень. 

 

Компоненти системи впорядкування зелених насаджень у даній концепції 

розглядаються як взаємопов’язані послідовні етапи спільного використання 

інформації стосовно стану урболандшафтів у єдиному циклічному комплексі 

через забезпечення тісного взаємного впливу. Методологічна особливість даного 

системного підходу повинна сприяти підвищенню ефективності отриманих на 

першому етапі даних про стан зелених насаджень, які у подальшому 

опрацьовуються та доповнюються за кожним наступним етапом, що сприяє 

підтримці цілісності системи. При цьому кожен новий цикл досліджень 

урболандшафтів починається із використання інформації, одержаної за 

результатами попередніх робіт, що забезпечує циклічність даного процесу та 

створює умови для постійного моніторингу зелених насаджень, вивчення 

закономірностей їх розвитку та визначення причин змін їх стану.  

До основних компонентів системи впорядкування зелених насаджень 

відносяться: 

1. Процес інвентаризації зелених насаджень, який включає аналіз 

відомостей попередніх інвентаризацій та існуючих картографічних матеріалів, 

визначення просторового розташування зелених насаджень із дослідженням їх 

кількісного та якісного стану, а також підготовку паспорта об’єкта благоустрою. 

2. Система обліку інформації щодо стану зелених насаджень, яка 

реалізовується у вигляді електронної бази даних просторової та атрибутивної 

інформації щодо стану урболандшафтів за матеріалами інвентаризації. 

3. Комплекс актуалізації, систематизації та впорядкування інформації 

щодо стану зелених насаджень із одночасним контролем та прийняттям 

обґрунтованих рішень щодо подальшої їх охорони і збереження, підвищення 

стійкості, декоративності та функціональності. Цей компонент включає в себе 
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актуалізовану базу даних урболандшафтів, реєстри зелених насаджень, а також 

різні способи аналізу, систематизації та представлення інформації. 

4. Система моніторингу зелених насаджень, яка передбачає регулярне 

спостереження за станом урболандшафтів разом із аналізом, виявленням 

закономірностей розвитку та визначення причин змін стану зелених насаджень. 

За таких умов механізмом забезпечення цілісності системи і типології 

зв’язків у ній виступає електронна база даних урболандшафтів, яка 

наповнюється у процесі виконання інвентаризації зелених насаджень, 

опрацьовується у системі їх обліку, аналізується під час впорядкування та 

підлягає контролю у процесі моніторингу їх стану.  

 

V. Напрями подальшого розвитку компонентів системи впорядкування  

зелених насаджень. 

 

Дослідження новітніх тенденцій отримання інформації про стан 

урболандшафтів дає підстави для формулювання основних напрямів подальшого 

розвитку компонентів системи впорядкування зелених насаджень. До них можна 

віднести покращення процесу дослідження урболандшафтів шляхом залучення 

матеріалів дистанційного зондування землі (в тому числі з використанням 

можливостей безпілотних літальних апаратів), модернізованого інструментарію 

(новітні електронні та лазерні засоби вимірювання параметрів деревних рослин, 

сучасного геодезичного обладнання разом із використанням систем 

позиціювання), які, для покращення процесу впорядкування зелених насаджень, 

повинні опрацьовуватись за допомогою сучасних комп’ютерних технологій в 

геоінформаційних системах та зберігатись у вигляді систематизованих баз даних 

з метою забезпечення якісного моніторингу їх стану та представлення у 

відкритих Веб-джерелах для вільного доступу до них. 

З метою покращення процесу інвентаризації урболандшафтів потрібно 

використовувати пристрої глобального позиціювання для визначення параметрів 

просторового розташування зелених насаджень, використання опрацьованих в 

геоінформаційних системах матеріалів дистанційного зондування в якості 
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картографічної основи для польових досліджень, сучасний інструментарій для 

виконання польових досліджень, а також ведення уніфікованих форм відомостей 

обліку з їх оцифруванням. Для удосконалення системи обліку інформації щодо 

стану зелених насаджень необхідно сформувати національну базу даних 

урболандшафтів з поєднанням атрибутивної та просторової інформації для 

подальшої можливості опрацювання її в геоінформаційних системах, засобах 

обробки баз даних, системах автоматизованого проектування ландшафтів, інших 

спеціалізованих програмах та інтерактивних Інтернет-ресурсах. 

Для функціонування комплексу актуалізації, систематизації та 

впорядкування інформації щодо стану зелених насаджень потрібна розробка 

спеціалізованого програмного забезпечення, яке здатне оперувати базами даних 

урболандшафтів, створювати геоінформаційні моделі зелених насаджень, а 

також фокусувати орієнтир роботи у напрямі, що відповідає основним 

завданням впорядкування зелених насаджень. Такий підхід звільнить виконавців 

робіт від необхідності використання різних комп’ютерних програм та 

інформаційних систем для опрацювання даних за результатами проведення 

інвентаризації зелених насаджень. Водночас моделювання просторового 

розташування зелених насаджень дасть змогу проводити ландшафтно-

архітектурне обґрунтування подальших робіт, формувати композиції, приймати 

обґрунтовані рішення щодо озеленення і благоустрою території. 

У контексті покращення роботи системи моніторингу зелених насаджень 

потрібне налагодження комплексу регулярних спостережень за ними разом із 

інструментарієм аналізу одержаних даних стосовно виявлених змін та 

інформативними способами представлення отриманих результатів. В цьому 

напрямі перспективним є залучення матеріалів космічної зйомки для 

дослідження стану урболандшафтів цілих населених пунктів та окремих 

регіонів, а також результатів зйомки з безпілотних літальних апаратів для 

отримання інформації про стан зелених насаджень на конкретних об’єктах 

благоустрою. Використання матеріалів дистанційного зондування може 

використовуватись також як документальна база для обґрунтування проведення 
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заходів щодо впорядкування урболандшафтів. Водночас використання 

геоінформаційних систем для функціонування моніторингу зелених насаджень 

дає змогу опрацьовувати і систематизувати інформацію відповідно до 

балансоутримувачів, чи параметрів урболандшафтів, моделювати і 

візуалізувати зміни, що відбуваються в результаті певного впливу або розвитку, 

зберігати, аналізувати та представляти дані для інших користувачів. Такий 

підхід забезпечить покращення якості організаційних та господарських заходів, 

завдяки регулярному моніторингу зелених насаджень із дослідженням причин 

змін урболандшафтів, обґрунтуванням управлінських рішень та відстеженням 

порушень стану рослинності.  

Функціонування такої системи впорядкування зелених насаджень на 

загальнодержавному рівні забезпечить національну інформаційну систему 

даними щодо стану урболандшафтів, яка характеризуються сумісністю з 

аналогічними структурами інших країн. 

 

VІ. Цифрова трансформація системи впорядкування зелених насаджень. 

 

У контексті цифрової трансформації, яка проходить у всіх галузях 

народного господарства, система впорядкування зелених насаджень також 

потребує оцифрування. В цьому напрямі розвитку потрібне формування 

електронної системи впорядкування зелених насаджень для населених пунктів 

України. Для ефективної реалізації її функціонування потрібна розробка нового 

програмного продукту, який здатен об’єднати всю інформацію про стан 

урболандшафтів в єдину взаємопов’язану систему відповідно до цієї концепції. 

Створення такої інформаційної системи із базою даних урболандшафтів у 

цифровому виразі розширює можливості її подальшого використання за 

допомогою геоінформаційних систем, комп’ютерних програм, систем 

автоматизованого проектування ландшафтів тощо.  

Використання електронної системи впорядкування зелених насаджень 

потрібне для систематизації існуючої та покращення зручності внесення нової 

інформації стосовно стану зелених насаджень у населених пунктах України. 
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Така система дозволить підвищити комп’ютеризацію робіт щодо ведення обліку 

урболандшафтів, а також в автоматичному режимі виявляти території, які 

потребують проведення інвентаризації зелених насаджень та актуалізації 

існуючої інформації. Це, у свою чергу, дасть змогу активізувати діяльність 

балансоутримувачів, власників та користувачів щодо вчасного проведення 

потрібних робіт та наповнення бази даних відповідною інформацією. Наявність 

даних щодо змін параметрів кожного з цих об’єктів у часі дасть змогу 

виконувати моніторинг їх стану та формулювати відповідні висновки. 

Забезпечення доступу громадськості до відкритої частини інформації 

електронної системи впорядкування зелених насаджень дозволить реалізувати 

право кожного громадянина щодо доступу до інформації про стан 

урболандшафтів, посилить інформативність мешканців та відвідувачів об’єктів 

благоустрою відносно заходів щодо впорядкування зелених насаджень, а також 

підвищить ефективність громадського обговорення проєктів благоустрою. 

 

VІІ. Громадський контроль стану зелених насаджень 

 

Згідно Закону України «Про охорону навколишнього середовища, 1991» в 

числі повноважень місцевих рад є забезпечення населення інформацією щодо 

стану довкілля, функціонування місцевих автоматизованих інформаційно-

аналітичних систем. Цей же законодавчий акт декларує також «вільний доступ 

до інформації про стан навколишнього природного середовища та вільне 

отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації». Проте на 

практиці таку інформацію про стан ЗН на території населених пунктів отримати 

у вільному доступі практично неможливо через відсутність механізму 

забезпечення представлення подібної інформації у відкритих базах даних.  

Водночас аналіз сучасного стану ведення зеленого господарства засвідчив 

застарілість принципів інформування громадськості стосовно стану зелених 

насаджень та необхідність організації відкритої для доступу системи 

представлення результатів впорядкування зелених насаджень. До того ж 

розвиток та якісний менеджмент урболандшафтів не може бути ефективним без 
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залучення громадськості до процесів проєктування, охорони, збереження та 

ведення господарства на територіях об’єктів благоустрою.  

Тому запропонована концепція системи впорядкування зелених насаджень 

передбачає підвищення рівня інформування громадськості щодо стану 

урболандшафтів та можливості виконання громадського контролю завдяки 

функціонуванню відкритої для доступу електронної системи впорядкування 

зелених насаджень. Проте активізація цього процесу можлива через 

вдосконалення існуючої законодавчої та нормативно-технічної бази, посилення 

відповідальності за порушення, наповнення та функціонування електронної 

системи впорядкування зелених насаджень, яка дасть змогу надавати актуальну 

інформацію про їх стан та відкриє доступ до неї для всіх зацікавлених у режимі 

онлайн.  

 

VІІ. Очікувані результати 

 

Впровадження системи впорядкування зелених насаджень відповідно до 

цієї концепції повинно забезпечити наступні результати: 

1. Об’єднання різних етапів дослідження стану зелених насаджень в 

населених пунктах України в єдину взаємопов’язану систему з метою 

досягнення кінцевої цілі – формування високодекоративних, екологічно 

ефективних і стійких до несприятливих умов навколишнього природного 

середовища насаджень.  

2. Формування системи актуальних і достовірних даних стосовно стану 

зелених насаджень для населених пунктів України разом із забезпеченням 

процесу їх цифрової трансформації. 

3. Формування геобази даних стану урболандшафтів із зручною її 

структуризацією та можливістю отримання інформації відповідно до запитів 

користувача. 

4. Розширення можливостей опрацювання та інтерпретації інформації за 

допомогою сучасних інформаційних систем. 
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5. Постійний моніторинг стану зелених насаджень, в тому числі і 

громадський. 

6. Комплексний аналіз інформації стосовно стану зелених насаджень, 

обґрунтування прийняття управлінських рішень та допомога у розробці програм 

благоустрою населених пунктів.  

7. Забезпечення доступу широкого кола користувачів до інформації про 

стан урболандшафтів та сприяння прозорості інформації про стан зелених 

насаджень.  
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Додаток Ц 

Акти впроваджень результатів докторської дисертації 
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