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Зелені насадження населених пунктів беруть 

участь у побудові ландшафтно-планувальної 

структури, формують специфічний мікроклімат 

та особливі санітарно-гігієнічні умови, що 

визначає їх важливу ландшафтно-архітектурну, 

естетичну та рекреаційну роль. Для якісного 

виконання зазначених функцій ці рослинні 

угрупування мусять бути належним чином 

доглянуті. 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Це можливо лише за умови наявності достовірної, 

оперативної та актуальної інформації про кількісний та 

якісний стан зелених насаджень (ЗН) населених 

пунктів, яку отримують у ході проведення їх 

інвентаризації (ІЗН). 



Інвентаризація зелених насаджень – це комплекс 

біометричних розрахунків, знімально-геодезичних і 

ландшафтно-таксаційних робіт системи зелених 

насаджень, спрямованих на отримання детальної, 

узагальненої, кількісної та якісної інформації про 

дані об’єкти .

Зелені насадження — це сукупність деревних, 

чагарникових і трав'янистих рослин на визначеній 

території. 

Загальні відомості



До них належать дерева, кущі,  газони,  
квітники в парках, скверах, лісових 
масивах, вздовж вулиць і доріг, а також на 
земельних ділянках приватних будинків, 
підприємств, навчальних і лікувальних 
закладів, військових частин.
Згідно з «Правилами утримання зелених 
насаджень у населених пунктах України 
вони поділяються на три види:
- загального користування;
-обм

- обмеженого користування
- спеціального призначення.



На даний час інвентаризація зелених 

насаджень проводиться у відповідності до 

Інструкції з технічної інвентаризації зелених 

насаджень 2001 р. зі змінами 2007 та 2014 

років :

1) Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у 
містах і селищах міського типу України: Затверджена наказом 
№ 226 Державного комітету будівництва, архітектури та 
житлової політики від 24.12.2001 р. – 18 с.

2) Зміни до Інструкції з технічної інвентаризації зелених 
насаджень у містах та селищах міського типу України: N 
105 ( z0880-06 ) від 10.04.2006; N 8 ( z0082-07 ) від 16.01.2007;  
N 134 ( z0544-14 ) від 12.05.2014

СУЧАСНИЙ СТАН 
ПИТАННЯ



Коротка історична довідкаСтосовно 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), і сьогодні 

служить основним нормативним актом, що визначає порядок 

здійснення ІЗН. Вона зазнала лише незначних змін та 

доповнень в 2006, 2007 та 2014 роках.



В основних нормативних актах зазначено, 

що інформація простан зелених насаджень 

повинна зберігатись у відомостях обліку, 

паспорта та реєстру зелених насаджень на 

паперовому та електронному носіях. 

Сучасний стан питання



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. 

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. 



СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ
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
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, 2018), а дані про кількісний,
якісний і фітосанітарний стан ЗН, згідно
(Ялова, 2019), характеризуються
фрагментарністю та неточністю інформації.



СУЧАСНИЙ СТАН 
ПИТАННЯ

Зміст стандартних відомостей
інвентаризації зелених
насаджень визначений такими
параметрами:
-Назва виду
- Вік, років;
- Діаметр на висоті 1,3 м;
- Висота стовбура, м;
- Якісний стан рослин;
- Додаткові відомості.
Нижче, для можливості 
порівняння, наведено зміст 
відомості за результатами збору 
інформації для визначення 
екосистемних
послуг.



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. 

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ

Дещо краща ситуація спостерігалась із затвердженням планів 

проведення заходів із благоустрою – 39 % для великих населених 

пунктів України (Ігнатенко, 2014). Разом із відсутністю належного 

контролю 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.



Перспективи:
Для автоматизації процесу обліку 

зелених насаджень 

перспективним є впровадження 

сучасної інформаційно-

картографічної системи на зразок 

провідних держав (електронні 

карта деревно-чагарникових 

насаджень великих міст США та 

Європи) 

Посилання для переходу:
https://tree-map.nycgovparks.org/





МАТЕРІАЛИ ТА 
МЕТОДИ

Науковці погоджуються

стосовно перспективи розвитку 

таких методів досліджень для 

інвентаризації об’єктів СПГ як: 

- використання матеріалів 

дистанційного зондування Землі 

(ДЗЗ), в т.ч. БПЛА



- застосування сучасних приладів (інструменти 

для таксації, геодезичні прилади, пристрої 

глобального позиціювання (GPS) та ін.); 

МАТЕРІАЛИ 
ТА МЕТОДИ



МАТЕРІАЛИ ТА 
МЕТОДИ
Існує перспектива розвитку таких

методів досліджень для

інвентаризації насаджень як:

- вдосконалення системи обліку та

опрацювання отриманої інформації, а

також створення реєстрів та баз

даних зелених насаджень;

використання геоінформаційних

систем (ГІС) для просторової

інтерпретації та візуалізації

результатів інвентаризації.



МАТЕРІАЛИ ТА 
МЕТОДИ
Для удосконалення процесу ІЗН

нами проведено ряд досліджень 

шляхом виконання 

інвентаризації дерев з 

використанням GPS-приладу 

(GPS Map 64S) та дистанційного 

знімання території 

квадрокоптером (DJI Phantom 4). 



Поєднання 
результатів 
аерофотозйомки



Ортофото-план
ботсаду Нубіп
України



За результатами проведеної 

роботи встановлено, що якість та 

точність картографічного 

матеріалу, отриманого за 

допомогою БПЛА значно краща за 

аналогічні параметри 

безкоштовних

космічних знімків.

Результати
дослідження



Результати
дослідження

Точки GPS (місць розташування деревно-чагарникових 

рослин), нанесені на ортофотоплан

Відкориговані точки GPS

в геоінформаційній системі



Результати дослідження
Процес створення та наповнення бази даних 

деревно-чагарникової рослинності

Готова база даних деревно-

чагарникової рослинності, відображена 

на плані



Одержані результати 

розташування деревно-

чагарникових рослин були 

відкориговані в ГІС ArcGis 9.2 

на основі ортофотоплану, 

який побудовано за 

результатами БПЛА-зйомки. 

МАТЕРІАЛИ 
ТА МЕТОДИ



Після цього створена 
геоінформаційна база 
даних дерев і чагарників, 
де інформація про їх 
розташування 
поєднуються з даними 
про видовий склад, 
фітосанітарні 
особливості та основні 
таксаційні показники 
кожної рослини.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ



Геоінформаційна 

база даних дерев і 

чагарників  

Бережанського 

призамкового парку 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ



Геоінформаційна база 
даних дерев і чагарників 
Бережанського 
призамкового парку 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для деревно-чагарникової рослинності ботанічного саду безпосередньо вимірювали

висоту рослин, діаметри стовбурів (стебел) на висоті 1,3 м, висоту розміщення першої

живої гілки та здійснювали фотографування кожного об’єкта таксації. Для інших об'єктів

проводили ІЗН відповідно до інструкції та з використанням нових підходів.

Окрім того, для розрахунку ЕСП у дерев-

відповідників визначали радіальний 

приріст стовбурів. На основі результатів 

таксації та нормативно-довідкових 

матеріалів здійснювалося визначення 

об’єму стовбурів, відсотку поточного 

приросту фітомаси та наступним 

оцінюванням поточного приросту вуглецю 

та киснепродуктивності для встановлення 

щорічних корисностей, які продукує кожна 

рослина на даному об’єкті.



РЕЗУЛЬТАТИ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 

Представлення створеної бази даних у 

інтерактивному вигляді на основі додатку 

GoogleMyMaps дала змогу візуалізувати

електронну карту об’єктів дослідження, 

яка може бути корисна не лише для 

спеціалістів садово-паркового 

господарства, але і для звичайних 

користувачів. 

A PRESENTATION BY THE

GREAT NATURE FOUNDATION



Така геоінформаційна база даних дерев і чагарників 

може бути корисна не лише спеціалістам садово-

паркового господарства, але і звичайним 

користувачам з точки зору розуміння кількості 

рослин на певному об’єкті, їх стану та наданих у 

вигляді інформаційної довідки особливостей кожного 

деревно-чагарникового виду.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ



Геоінформаційна 

база даних 

деревно-

чагарникової 

рослинності 

ботанічного саду 

НУБіП України 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ



Прикладні рішення щодо 
використання результатів 
інвентаризації зелених 
насаджень у населених пунктах 
України
Для популяризації екосистемних 

послуг (ЕСП) ЗН на зразок 

провідних світових прикладів 

реалізації електронних карт, що 

демонструють просторове 

розміщення рослин і 

відображають їх ЕСП, нами 

підготовлено прототип реалізації 

подібної геоінформаційної моделі 

в онлайн доступі для ЗН 

ботанічного саду НУБіП України. 

Для цього, за даними досліджень 

розрахунку ЕСП у напрямі індикатора 

киснепродуктивності дерев, що 

проведені кафедрою таксації лісу та 

лісового менеджменту НУБіП України 

внесено дані стосовно приросту їх 

фітомаси, депонування вуглецю, 

акумулювання енергії та продукування 

кисню



Проведені дослідження свідчать 
про доцільність впровадження 
регулярного моніторингу стану ЗН 
у комплексному поєднанні із 
системою їх інвентаризації та 
впорядкування на 
загальнодержавному рівні для 
забезпечення даними щодо стану 
урболандшафтів національної і 
міжнародної інформаційних систем

Прикладні рішення щодо використання 

результатів інвентаризації зелених насаджень у 

населених пунктах України



Можливості впровадження подібної геоінформаційної 
моделі:



Накладання рельєфу:



Нанесення існуючої ситуації:



Нанесення зелених насаджень:



Запроектоване озеленення:



Завершений проект:



Схема організаційної структури ЕСВЗН



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

На підставі проведених досліджень авторами отримано патенти на корисні моделі «Спосіб 
вимірювання висоти дерев і чагарників», «Спосіб вимірювання горизонтальної проекції крон дерев і 
чагарників», «Спосіб визначення горизонтальної зімкнутості деревостану», «Спосіб дистанційного 

моніторингу об’єктів садово-паркового господарства» та «Спосіб оцінки стану газонного покриття».



Використання БПЛА 
для вимірювання 
висоти дерев
та кущів



Many elected officials have either denied 

climate change or done very little to help 

reduce its impact. Talk about the history 

of climate action in your area and what 

you would like to see change moving 

forward.

Використання квадрокоптера
для визначення радіусів 

та площі поперечної 
проекції крон 



Many elected officials have either denied 

climate change or done very little to help 

reduce its impact. Talk about the history 

of climate action in your area and what 

you would like to see change moving 

forward.

Використання квадрокоптера

для визначення зімкнутості 
насаджень



Використання БПЛА 
для визначення 
балансу території



Використання
БПЛА для

визначення стану
газонів



Використання
БПЛА для

визначення стану
газонів



використання 3-вимірного 
сканування дає змогу 
отримати детальну зйомку 
території із побудовою 
хмари точок



“Хмара 
точок”



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

У ході останніх 

досліджень ЕСП нами, за участі 

волонтерів, зібрано інформацію по 

758 деревах та кущах на 11 об'єктах 

в межах Бережанської  

територіальної громади



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Значна частина даних

вже внесена в додаток

iTree Eco та отримано перші звіти 

щодо виконання насадженнями 

окремих екосистемних послуг



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Висока якість, змістовність та 

деталізація отриманої інформації



Подальшого дослідження 
потребують питання:

Можливість одержання більшого 

переліку корисностей рослин?

Можливість отримання та інформативність 

показника відновної вартості рослин?

Можливість застосування інструментарію

для оцінки ЕСП інших видів ЗН та інших ЕСП? 

Адаптація методики до умов України та відповідність вартісних 

параметрів ЕСП економічним умовам нашої держави?

“Слабкі сторони” процесу виконання робіт та можливості покращення 

точності отриманих даних (суб'єктивізм та особливості громадської ІЗН)?



Висновки:
Огляд стану інвентаризації зелених насаджень в Україні засвідчив 

необхідність оновлення технології отримання, обробки, зберігання та 

представлення інформації стосовно їх стану, удосконалення 

нормативно-правового забезпечення у  та підходів щодо визначення 

вартісних параметрів насаджень. 

Існуючі напрацювання щодо удосконалення процесу дослідження ЗН потребують розробки 

комплексу заходів стосовно їх інтеграції в єдину електронну систему впорядкування ЗН. В цьому 

напрямі перспективними методами є залучення сучасного інструментарію, в т.ч. iTree Eco. 

Технологія виконання процесу інвентаризації ЗН потребує вдосконалення та приведення до вимог 

сьогодення із залученням можливостей використання сучасних технологій. У напрямі оцінювання 

екосистемних послуг вважаємо перспективним використання інструментарію iTree Eco, який здатен 

створити умови для стандартизації, прискорення, автоматизації, підвищення об’єктивності і точності 

результатів. 

Вважаємо, що дана технологія потребує адаптації до особливостей нашої держави, яка вже пройшла 

перший етап апробації під час реалізації пілотного проєкту «Прозора та партисипативна система 

інвентаризації зелених зон в Україні: іTree4UA».



Thank you!
Дякую! 

Prof. DMYTRO 
BIDOLAKH
Tel: +38-096-446-55-58

E-mail: dimbid@ukr.net

linkedin.com/in/dmytro-bidolakh


