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of APCS can serve both as a local criterion of SSS eval-

uation and be used for calculation of integral criterion. 

Models for mapping development tool objects to 

SSS data model objects and SSS customer work model 

objects complete the list of steps in the given sequence. 

In order to synthesize the source code, the SSS data 

structure defined by the data model, the form of imple-

mentation of the user interface and the implementation 

strategy chosen by the specific performer on the spe-

cific PL. All three elements of the process were de-

scribed above, and at the last stage of SSS synthesis, 

the performer links them together. This means that the 

applied distortions in each of the previous steps in each 

phase of the synthesis process can be detected or fixed 

in the source code. In addition, since, as noted above, 

the existing regulatory framework does not fully meet 

standardization needs in the synthesis of SPS, the fifth 

phase model groups are distorted in the SSS. 

Each of the directions can be worked out inde-

pendently. At the same time, development of them as 

scientific problems can significantly reduce the influ-

ence of the contractor of works on synthesis of SPS. 

Some attempts in this direction was made earlier. For 

example, part of such tasks are described in the first, 

second and fifth directions in [4] and [5]. However, 

there are no systematic study of these directions and at-

tempts of their practical implementation. Texts of 

sources [6] and [7] say that future researches aren`t 

planning. 
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Abstract 

3D-cadastre is considered as an information element of the state land cadastre with the underground parts of 

buildings and communication networks that go beyond the aboveground part of the land. 

Using geographic information technologies, it became possible to conduct an upgraded cadastre system 

through the introduction of 3D-visualization.  Visualization is seen as a key component of any cadastral system, 

which in turn can provide instant vision, clarity about the boundaries of land or any type of property, including the 
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right to own or use, which is not possible in text recording.  A special advantage of the 3D cadastral system is the 

ability to visualize invisible, multilevel objects [20].  The introduction of real estate 3D visualization, both terres-

trial and underground, with all cadastral data, will provide clarity of vision, structuring, storage and use of this 

data in a single system. 

Анотація 

3D-кадастр розглядається, як інформаційний елемент державного земельного кадастру із підземними 

частина споруд та комунікаційних мереж які виходять за межі надземної частини земельної ділянки.  

Використовуючи геоінформаційні технології постала можливість проведення модернізованої системи 

кадастру через запровадження 3D-візуалізації. Візуалізацію розглядають, як основний компонент будь-

якої кадастрової системи, що в свою чергу може забезпечувати миттєвість бачення, чіткість, щодо межі 

земельної ділянки чи будь-якого виду майна, включаючи право володіння чи користування, що є не мож-

ливе, при текстовому записі. Особливою перевагою 3D- кадастрової системи є можливість візуалізації не-

видимих, багаторівневих об’єктів [2]. Запровадження 3D-візуалізації об’єктів нерухомого майна , як назе-

много так підземного, із всіма кадастровими даними, забезпечить наглядність бачення, структуризацію, 

зберігання та використання цих даних і єдиній системі. 

 

Keywords. 3D-cadastre, 3D-visualization, 3D-cadastrel system, vertical measurement, three-dimensional ca-

dastr visualization. 

Ключові слова. 3D-кадастр, 3D-візуалізація, 3D-кадастрова система, вертикальний вимір, тривимірна 
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Основний текст статті. Традиційно, кадаст-

рова реєстраційна система складається з набору ка-

дастрових даних і карт на паперових носіях, в 

якому міститься інформація про майно на земель-

ній ділянці. З кінця попереднього століття, кадаст-

рові реєстрації в прогресивних країнах були пере-

веденні з аналогових в цифровій реєстри. Інакше 

кажучи, просторова інформації була трансформо-

вана в геоінформаційні та системи автоматизова-

ного проектування (САПР), що ускладнило систему 

управління базою даних. Тобто інформація про майно 

зберігається переважно на паперових носіях. Розг-

лянемо як можна 3D-кадастри упорядкувати різ-

ними способами на основі критерій, а саме: 

 основна функція (розподіл земель або бага-

тоцільова діяльність із землеустрою); 

 типи зафіксованих прав (приватна влас-

ність, право користування, оренди корисних копа-

лин, публічно-правові обмеження); 

 ступінь відповідальності щодо забезпечення 

точності та достовірності даних; 

 місце знаходження та юрисдикція (кадастри 

централізовані та децентралізовані); 

 спосіб збирання інформації про земельні ді-

лянки.  

Використання інтерактивної системи 3D-візуа-

лізації, яка підтримує третій геометричний вимір че-

рез гнучкість, дозволяє користувачам досліджувати 

складність 3D-ситуації і дає відчуття глибини. Без-

умовно, тривимірний елемент можевирішити про-

блеми 2D методів або фіксування вертикальних 

профілів, приклад якого приведено на рисунку 1. 

 
Рис.1. Приклад вертикального виміру профілю (секція А-А) в Канаді (Квебек). 

 

Відповідним чином, наявність тривимірної 

кадастрової візуалізації відкриває нові можливо-

сті, і може: 

 покращити розуміння в тривимірних ситу-

аціях (тривимірне-просторове відношення); 

 розширити візуалізацію ігнорованого три-

вимірного простору з долученням земельної ді-

лянки (над та під землею); 

 збільшити інформацію для користувача 

(висота, глибина); 

 забезпечити більшу реалістичність обєкта;   

 підвищити рівень взаємодій. 

Крім того, тривимірна кадастрова візуалізація 

призведе до: 

 необхідності володіння користувачем пев-

ними навичками використовування інтерфейсу 

тривимірної візуалізації в процесі кадастрових ро-

біт; 
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 стандартні символи, позначення що відо-

бражаються в 2D можуть бути неправильно тра-

ктовані в 3D-візуалізації; 

 можливість не бачити позаду в 3D-візуалі-

зації може бути перешкодою для користувача.  

 додавання еталонних топографічних 

об’єктів (будівель, доріг, трубопроводів) і особ-

ливо поверхні землі; 

 із статичного тривимірного зображення, 

може бути не відомо чи є об’єкт тривимірним; 

 зміна масштабу (ефект перспективи в 3D) 

по відношенню до 2D-карти з однорідним масш-

табом; 

 відображення частково обмежених 

об’єктів; 

 візуалізація тривимірних ділянок та їх 

тимчасове порівняння (за допомогою анімації), 

або повільно змінюючи ділянки (держаний кор-

дон, ділянки поблизу узбережжя річок), або шви-

дкі зміни (поділ та об’єднання 3D-ділянок); 

 візуально розрізняти юридичні об’єкти з 

фізичними в 3D, особливо під перекриттям; 

 наявність 3D-кадастрових даних та відпо-

відна обробка даних, придатних для візуалізації 

в 3D [2]. 

Все це сприяє розвитку можливостей що 

пропонує 3D-кадастр, особливо на 3D-візуаліза-

ції, як звичайного інструменту комунікацій, і ро-

зглядатися, як база для проведення досліджень та 

розробка 3D-кадастрової візуалізації. 

Основна мета візуалізації, чи то 2D чи 3D це 

уявлення реального світу і відображати їх корис-

тувачеві, найчастіше на 2D екрані. Візуалізація 

відома, як геовізуалізація, коли географічні 

явища моделюються для сучасної кадастрової ін-

формації [3]. Схему візуалізації приведено на ри-

сунку 2, де першою стадією процесу є збирання 

даних, яка включає в себе лазерне сканування.  

 
Рис. 2. Схема візуалізації 

 

Моделювання є частина процесу збору даних і 

полягає у виборі реальних об’єктів, дані яких вклю-

чені в модель та структуру даних, що використову-

ється для зберігання моделі, тобто математичне по-

дання. Фільтрація та маніпуляція даних робиться з 

метою покращення, або адаптації даних, яка в пода-

льшому знадобиться в процесі моделювання [5]. 

Приклад візуалізацій будинку приведено на 

рисунку 3. 

Основна проблема відсутності 3D-візуалізації 

це не підготовленість системи держкадастру, а саме 

відсутність правової та практичної бази для функ-

ціонування 3D-кадастру, на всіх рівні. У візуаліза-

ції існують платформи і технології, які вже мають 

готові до використання прототипи, створенні спеці-

ально для 3D-кадастру і включають в себе веб-інте-

рфейс і робочий набір координат. 
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Рис.3. Етапи візуалізації (модель-будинку, університет Лаваль, Канада). 

 

Створення веб-3D-кадастрової системи візуа-

лізації є повним оглядом візуалізації об’єкта і плат-

форм що працює на основі даних Google Планета 

Земля для 3D-даних ePlan / LandXML. Вимоги ко-

ристувачів щодо візуалізації системи 3D-кадастру 

показана на рисунку 4.  

На рисунках 5-11 проілюстровано приклад ін-

терфейсу, запропонованого нами прототипу 3D-бу-

динку, як останній етап функціонування 3D-када-

стру. Даний об’єкт використовується нами для ілю-

страції, як юридичного так і фізичного об’єкта, а 

платформа ідеально підходить до українських умов 

де відсутня база 3D-кадастру. 

Розташування земельної ділянки: Місто Мель-

бурн, Австралія, адреса об’єкта: 138 Alma Road, 

Saint Kilda East VIC, номер плану: PS 704971 N, ко-

ординати MGA94 E 323920, N 5807610, зона: 55, 

площа- 988.92 м2, висота будівлі - 11.372 м, висота 

підземних комунікацій - 2.174 м, висота верхньої 

надбудови - 2.007 м, загальна висота комплексу - 

15.553 м. 

Межі ЗД визначаються із стінами будівлі (зага-

льна власність № 1 та загальна власність № 2) і роз-

повсюджуються як під земельною ділянкою, так і 

над нею. Через обмеження в 3D-візуалізації об’єкт 

був обмежений будівлею. Загальна власність №1 – 

вся земля в межах плану, за винятком ділянок 1 до 

203 (включно) та суспільної власності №2, яка 

включає структуру стін, підлоги та стелі, які спів-

падають з межами.  

 
Рис. 4. Вимоги користувачів щодо візуалізації системи 3D-кадастру на основі ДЗК  
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Рис. 5. Загальний вигляд блоків майнового комплексу. 

 

 
Рис. 6.  

Фрагмент комплексу а) без підземних комунікацій, б) із відтворенням підземних комунікаціями із Zmin. 

 

 
Рис. 7. Опис атрибутів вибраної одиниці. 

 

 
Рис. 8. Січення об’єкту в просторі Х. 
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Рис. 9. Січення комплексу в У просторі. 

 

 
Рис. 10. Детермінація блоку 103. 

 

 
Рис.11. Фінальний вигляд майнового комплексу. 
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