
Актуальні питання 

підготовки геопросторових 

даних в інтересах 

Збройних Сил України 

полковник Прищепа С.В. 

Центральне управління воєнно-топографічне та навігації 

Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України 
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Всебічне використання 

інформації про 

місцевість – запорука 

ефективного 

застосування військ 
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Забезпечення Збройних Сил топографічними картами –  

одне із основних завдань топографічної служи 



 

Площа – 604 тис.  кв.км. 

Протяжність кордону -  5958 км. 
 

Кількість номенклатурних аркушів 

топографічних карт: 

1:10 000 – 29 361 

1:25 000 – 7 553 

1:50 000 – 1 977 

1:100 000 - 538 

 

 

Україна – найбільша за площею країна Європи 
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Геопросторові бази цифрових картографічних даних 

 масштабів 1:200 000 та 1:500 000 
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Організація виробничого процесу 

зі сторення (оновлення) геопросторових даних 

Оновлення ЦКІ 

за ДЗЗ 

та довідковими 

даними 

  Редагування 

електронної карти 

та підготовка 

 до видання 
Тиражний відбиток 

топографічної карти 

     Формування 

 геопросторової бази 



Технологічні особливості та проблеми створення  

топографічних карт за вихідними геопросторовими даними 
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Геопросторова база даних 

Підготовлена до видання цифровими методами 

топографічна карта 1:50 000 

Картографічне редагування та упорядкування  

елементів змісту карти  
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Створення спеціальних карт і фотодокументів 

на основі геопросторових даних 



Тематичні, інформаційно-довідкові дані 

Дані дистанційного зондування Землі Цифрові векторні та растрові картографічні дані 

Цифрові висотні дані місцевості 
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Застосування геопросторових даних в ЗСУ 

АСУ ЗСУ 
Підсистеми 

засобів ураження 

Комплекси 

імітаційного моделювання 
Навігаційні засоби 



Застосування геопросторових даних в геоінформаційних 

 підсистемах автоматизованих систем управління ЗСУ 
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Підготовка геопросторових даних  

до використання у вітчизняних засобах навігації 
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Забезпечення геопросторовими даними 

навчальних процесів у ЗСУ 
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Система імітаційного моделювання JCATS  

Інтерактивний симулятор поля бою VBS-3 



13 

CYCH316 VTOL 

DJI Inspire 2 

Застосування БпЛА для отримання високоточних 

геопросторових даних 



Стан оновлення цифрових картографічних даних 

масштабу 1:50 000 
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 цифрові карти, створені в 1999-2004рр. 

 за картографічними матеріалами,  

 оновлені в 2004-2008 р.р за космічними даними 

 середньої роздільної здатності 

 цифрові картографічні дані, оновлені  в 2015-2018 р.р  

 за високоточними ДЗЗ,  

 підготовлені до поміщення в геопросторову базу даних 

  



Дякую за увагу! 
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