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Досвід розробки адміністративної ГІС-
технології Московського району м.Києва 
 
Згідно з Конституцією та Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого 
самоврядування несуть пряму відповідальність за землю та 
іншу нерухомість на території району як її власники. За 
новою редакцією Земельного Кодексу України вся 
територія країни має бути чітко поділена на державні, 
комунальні та приватні землі. Проте традиційно з практики 
минулих років вся інформація про власність на території 
району концентрується лише у службах міста та 
підрозділах Держкомзему без застосування єдиної ГІС-
технології, що періодично призводить до значних 
«непорозумінь» навіть між Міськдержадміністрацією і 
Київземом. Щоденно на рівні району впровадження 
ринкової економіки теж вимагає всієї повноти інформації, 
особливо у зв’язку із збільшенням майнової та екологічної 
відповідальності за новим законом. Тому районна 
адміністрація замовила науково-виробничому ВАТ 
«Геобіо-номіка» розробку адміністративної ГІС-технології 
для потреб району. На сьогодні вже маємо певні 
результати, частину яких включено до нашого 
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повідомлення.  
Для забезпечення оперативною поточною інформацією керівництва та 

служб району про стан території, включаючи нерухомість з точністю до 
кожної земельної ділянки, ставка, квартири, трубопроводу, окремого гаража 
та дерева, започатковано службу кадастрового моніторингу району. 
Наявність аерокосмічних знімків та сучасних ГІС-технологій робить 
реальним виконання такої дуже потрібної саме зараз роботи. У наведених 
нижче схемах подані основні підсистеми адміністративної ГІС-технології 
району та їх взаємодія із центром кадастрового моніторингу. Зауважимо, що 
через значну комерційну цінність кадастрових даних та для запобігання їх 
можливому кримінальному використанню важливо ретельно відпрацювати 
режим санкціонованого доступу до сховища таких даних. Практична робота 
кадастрового центру повністю базується на ГІС-технологіях, що мають 
забезпечувати легке графічне введення об’єктивної наочної кадастрової 
фотоінформації, що в інших країнах займає товсті папки друкованої 
писанини, які дають роботу мільйонам юристів. Разом з тим, чітке 
визначення сервітутів вимагає потужної правової підтримки, що буде 
підсилене через створення нових юридичних підрозділів у районі.  

Ядро адміністративної ГІС-технології складає комп’ютерна 
картографічна база даних, створена за допомогою інструментальних 
програмних засобів вітчизняної ГІС «ОКО» на основі паперових 
топографічних карт М 1:2000 та М 1:10000 виробництва підприємств 
Укргеодезкартографії. Постійна актуалізація цієї бази виконується за 
допомогою мобільного АРМ фахівця з кадастрового моніторингу, до складу 
якого входять мобільний комп’ютер спеціальної вітчизняної комплектації від 
київської фірми “Фолгат”, що також включає плату GPS та цифровий 
фотоапарат. Саме даний технічний комплекс разом із власним програмним 
забезпеченням дозволяє оперативно переналаштовувати підсистему збору 
первинних даних відповідно до швидкозмінного місцевого законодавства.  

Досвід розробки і практичного застосування показав, що найбільш 
ефективним інформаційним джерелом стає сьогодні мобільний комп’ютер з 
вмонтованим лазерним диском (CD-ROM або краще DVD-ROM), ємкість 
якого вже зараз перевищує декілька ГигаБайт (багато тисяч дискет) з 
високою надійністю користування та зберігання. До складу такого 
комп’ютера (біля 1000 у.о.) включені спеціалізовані програмні засоби ГІС 
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«ОКО» (500 у.о.), плата та антена GPS (200 у.о.) та потужний цифровий 
фотоапарат (600 у.о.), що дозволяє зафіксувати точне реальне 
місцерозташування Користувача і автоматично фіксувати на комп’ютерній 
карті його трасу переміщення, скажімо, навіть не виходячи з автомобіля. 
Разом із таким мобільним АРМ-мом на території району Ви автоматично 
вимірюєте свої координати (X, Y, Z), а також складні відстані, площу 
потрібної ділянки і навіть зразу будуєте та перевіряєте її рельєф на екрані. Всі 
інші можливості мультимедії та роботи з базами даних Ви теж маєте 
буквально на ходу.  

Саме ГІС дозволяє це робити з науковою точністю, а так звані ГІС-
технології забезпечують дійсно повноцінну підтримку рішень сучасного 
керівника. 

Серед найбільш пріоритетних задач для ГІС-технологій є земельні та 
екологічні.  

Рис. 1 
 
 У складі технологічних рішень за допомогою ГІС ”ОКО” відпрацьовані 

ряд екологічних задач, що у разі їх виникнення вимагають оперативного 
(комп’ютерного) вирішення. Першою з них є розрахунок площ ураження при 



аваріях (вибухах) з отруйними речовинами. На комп’ютерній карті реальної 
території міста визначається еліпс із смертельним рівнем забруднення в 
залежності від гідрометеоумов, часу, типу отрути тощо. Це дозволяє за лічені 
секунди визначити район евакуації, потрібні ресурси на ліквідацію тощо. 

Також потрібною задачею є визначення можливих наслідків від повені, 
паводків і т.д. На точній тривимірній цифровій карті, створеній засобами ГІС 
“ОКО”, визначають зони затоплення, площі евакуації тощо. Особливо 
корисною для екологічних задач є можливість за допомогою ГІС “ОКО” 
розраховувати та будувати карти рівневих ізообластей забруднення на основі 
окремих точкових вимірів (проб). Програмна підсистема ГІС “ОКО” 
КАРТУВАЧ оперативно створює потрібні карти і дозволяє їх друкувати у 
потрібному масштабі. 

Застосування адміністративних ГІС-технологій у районі робить лише 
перші кроки, проте скоро вони стануть потрібною всьому населенню району, 
бо демократія базується на власності кожного, а це має бути чітко і надійно 
зафіксовано всіма сучасними інформаційними засобами. Купівля-продаж, 
страхування, спадок і податок тепер будуть забезпечені ще й даними 
кадастрового моніторингу району як важливої умови для забезпечення 
реальної майнової безпеки всіх громадян. 

Далі наводимо схему інформаційних потоків району (рис. 2). 
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УДК 004.9 : 502.3 (477.73)  
Салтовський Б.Г., МФ НаУКМА; Новаковський С.О., Миколаївське 
відділення інституту "Укргеоінформ", м.Миколаїв  
 
Створення геоінформаційної системи міста Миколаєва 
 
Миколаївське відділення інституту "Укргеоінформ" на замовлення 

Земельного управління Миколаївського міськвиконкому виконує роботи по 
створенню цифрової карти міста Миколаєва. 

Основною метою створення цифрової карти є нанесення результатів 
грошової оцінки земель міста Миколаєва з наступною автоматизацією 
проведення грошової оцінки земельних ділянок. 

Ця робота виконується на основі картографічних матеріалів  
(М 1:15000, 1:10000, 1:5000, 1:2000), польових робіт з використанням 
сучасних інформаційних технологій.  

Для забезпечення навігації по карті створено інформаційно-пошукову 
систему, яка дозволяє знаходити та відображати об'єкти за наступними 
запитами: 

• назва вулиці (проспекту, площі, провулку, узвозу) та номер будинку 
(корпусу); 

• перехрестя вулиць (проспектів, провулків та ін.); 
• номер кварталу за нумерацією БТІ; 
• зони грошової оцінки міста; 
• райони міста; 
• історична назва території (наприклад, Тернівка, Сухий фонтан, 

Новий водопій); 
• номери планшетів масштабів 1:500, 1:2000, 1:5000; 
• сітка карти масштабу 1:10000. 
 
Крім того, для кожного об'єкту (окрім інформації власно про цей об'єкт) 

можна отримати вище перераховану інформацію. 
В подальшому ця система може бути основою для створення 

інформаційних систем міського рівня, для вирішення наступного кола задач: 
• обробка результатів перепису населення; 
• аналіз демографічних, економічних та інших процесів в масштабах 
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міста; 
• візуалізація та аналіз інформації виборчих комісій всіх рівнів; 
• інформатизація діяльності підприємств, що пов'язана з вирішенням 

транспортних питань; 
• створення інформаційних систем для служб швидкого реагування; 
• створення систем екологічного моніторингу. 
 
Крім того, в подальшому результати цієї роботи можливо буде 

використовувати для: 
• створення тематичних карт як всього міста, так і окремих його 

частин (районів, зон відповідальності та ін.); 
• підготовки оновлення планової основи міста; 
• видання атласу міста; 
• розробки Internet-версії карти міста. 
 
Сподіваємось, що впровадження сучасних інформаційних технологій 

створить сприятливі умови для вирішення проблем муніципального 
управління. 

 
 
 
УДК 004.9 
Ткаченко В.П., Губа М.І., Добровольський А.М., Трішин В.В., Середа А.Є., 
Бірюков І.О., Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, 
м.Харків 
 
Інформаційний проект «Харків-2000» 
 
На кафедрі інженерної та комп’ютерної графіки Харківського 

державного технічного університету радіоелектроніки за участю Державного 
підприємства "Східгеоінформ" та Акціонерного товариства «Регіональний 
центр сприяння бізнесу» реалізовано інформаційний проект з 
геоінформаційною підтримкою «ХАРКІВ-2000». 

 
Склад проекту: 



1. Електронна карта міста Харкова для прикладних геоінформаційних 
систем; 

2. Графічна інформаційно-довідкова система м.Харкова «Харків-2000»; 
3. Настінна карта м.Харкова; 
4. Атлас м.Харкова та Харківської області; 
5. Електронна карта м.Харкова в мережі INTERNET. 
 
Мета проекту: 
Інформаційний проект "ХАРКІВ-2000" реалізовано з метою підвищення 

рівня інформатизації м.Харкова та Харківської області шляхом створення 
геоінформаційних ресурсів, інтегрування їх в сучасні технології управління 
регіонами а також забезпечення можливості масового доступу та 
ефективного використання електронних картографічних матеріалів всіма 
ланками та рівнями державної і місцевої влади, сфери бізнесу і суспільства в 
цілому. 

 
Реалізація даного проекту переслідує досягнення наступних цілей: 
• презентація послуг та продукції підприємств Харківського регіону з 

метою активізації їх збуту, пошуку партнерів та залучення 
інвестицій; 

• створення інструментальної та інформаційної бази для вирішення 
задач інформатизації всіх галузей міського господарства та 
створення сприятливого інформаційного середовища для розвитку 
бізнесу та ін. 

 
Електронна карта міста Харкова з точністю до будинку створена на 

основі картографічних матеріалів (М 1:10 000) з використанням сучасних 
геоінформаційних технологій. До складу карти входять понад 30 шарів, в 
яких містяться об'єкти географічної основи (гідрографія, зелені насадження 
та ін.), вулиці та транспортні магістралі, спортивні споруди, об'єкти 
культурної та соціальної сфери. На карті відображено понад 2 300 вулиць, 
біля 100 000 будинків і споруд. Карта має адресну систему, що забезпечує 
швидкий пошук об'єкта (вулиці чи будинка) за вказаною адресою. Крім того, 
семантична інформація, що входить до складу електронної карти, дозволяє 
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будувати та виконувати різноманітні просторові запити та відображати їх 
результати на екрані монітора. 

Електронна карта міста Харкова може бути основою для побудови 
прикладних геоінформаційних систем міського та галузевого рівня для 
ефективного вирішення управлінських задач та створення сприятливих умов 
для розвитку сфери бізнесу. 

Графічна інформаційно-довідкова система міста Харкова «ХАРКІВ-
2000» побудована із застосуванням ГІС-технологій та систем керування 
базами даних. Вона об’єднує електронну карту міста (М 1:10000) та бази 
даних з інформацією про об’єкти, що нанесені на карту. На карті розташовані 
підприємства, організації та заклади соціальної і культурної сфери. Функції 
візуалізації системи дозволяють керувати масштабом зображення та його 
положенням на екрані. Система дозволяє формувати запити про 
місцезнаходження об’єктів (вулиць, будинків, підприємств) з візуальним 
відображенням на карті. Крім того, за допомогою системи можна одержати 
довідкову інформацію про підприємства, організації, заклади культурної та 
соціальної сфери, вказавши їх на карті. 

Система забезпечує: 
• одержання оперативної інформації про підприємства Харківського 

регіону; 
• одержання розгорнутої інформації про кожне підприємство 

(керівництво, телефони, продукція і послуги, фотографії); 
• пошук підприємства за назвою, найменуванням продукції, послуг, 

П.І.Б. керівників; 
• виконання просторових запитів по електронній карті; 
• пошук підприємств заданої галузі в заданому радіусі; 
• пошук підприємств у заданому полігоні; 
• інформація про підприємства в указаному на карті будинку; 
• розташування заданої вулиці. 
 
Геоінформаційна підсистема забезпечує: 
• управління візуалізацією електронної карти: 
• масштабування вікном; 
• поступове збільшення-зменшення масштабу; 
• переміщення зображення в довільному напрямку; 



• формування просторових запитів і візуалізацію результатів їхнього 
виконання. 

 
Вбудований навігатор дозволяє відслідковувати розташування вікна 

поточного перегляду в межах усієї карти. 
Розроблена система являє собою інформаційно-довідкову оболонку з 

інтегрованими СУБД, геоінформаційною підсистемою та елементами 
мультимедіа: електронними фотографіями, відео- та аудіо-супроводженнями. 

Система випущена на компакт-дисках та інсталюється на двох мовах: 
українській та англійській. Графічний інтерфейс системи дозволяє легко 
оперувати її функціями будь-якому користувачу. 

Настінна карта міста Харкова розміром 240 х 260 см в масштабі  
1:10 000 створена з доданням галузевого вказівника підприємств, що є на 
карті та алфавітного вказівника вулиць міста. 

В основу настінної карти покладена електронна карта міста Харкова, яка 
створена на кафедрі інженерної та комп’ютерної графіки ХТУРЕ з 
використанням сучасних геоінформаційних технологій. 

На карті відображено більш ніж 2300 вулиць, близько 100 000 будинків 
та промислових споруд, умовні позначення підприємств, організацій, об’єктів 
культури.  

Атлас міста Харкова та Харківської області складається з 74 аркушів 
в масштабі 1: 10 000, 11 аркушів центра міста в масштабі 1 : 5 000, а також 20 
аркушів карти Харківської області масштабу 1:200 000. 

В атласі міста Харкова відображено більш ніж 2300 вулиць, близько 
100000 будинків та промислових споруд, умовні позначення та логотипи 
підприємств, організацій, об’єктів культури. Для пошуку вулиць, будинків та 
споруд за адресою до атласу входить алфавітний та галузевий вказівник.  

Атлас виготовлено на базі електронної карти міста Харкова з 
використанням сучасних видавничих технологій.  

Актуалізація географічної інформації виконана співробітниками 
Державного підприємства «Східгеоінформ». 

Дизайн та інформаційне забезпечення – АТ «Регіональний центр 
сприяння бізнесу». 

Інформаційно-довідкова система міста Харкова в мережі Іnternet 
побудована на основі електронної карти. Система розміщена на сервері і 

Секція 4. Муніципальне управління 


