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Одним із основних складових елементів пам’яткоохоронної справи є 

облік та реєстрація (паспортизація) пам’яток. На сьогодні під охороною 

держави перебуває понад 144 тис. 144 тис. пам’яток (враховуючи ті, що входять 

до складу комплексів), з них:

• археологічних – 7121471214 (з них - 428428 пам’яток 

національного значення);

• історичних – 5254452544 (з них - 264264 - національного 

значення); 

• монументального мистецтва – 28062806 (з них 4747 -

національного значення);

• пам’яток архітектури – 1793717937 (з них 35413541 -

національного значення)







МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО БАНКУ ДАНИХ (АБД)

НЕРУХОМИХ ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

УКРАЇНИ

МЕТА РОБОТИ:

Створення системи інформаційного забезпечення оперативного управління 

об’єктами культурної спадщини  України, спрямованого на забезпечення їх 

охорони та збереження. 

Інформаційна система  буде використовуватися в усіх регіональних органах 

охорони культурної спадщини, які є основними джерелами даних для 

формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також може 

розглядатись як основа для впровадження інформаційних технологій у всіх 

установах, до статутних завдань яких входить охорона культурної спадщини.



У рамках АБД вирішуються наступні завдання:

- державний облік нерухомих пам’яток;

- облік щойно виявлених об’єктів;

- формування статистичної звітності про нерухомі пам’ятки;

- облік власників, орендарів і користувачів пам’яток,

включаючи й релігійні організації;

- моніторинг технічного стану пам’яток;

- формування списків

Конструктивно система виконана у вигляді головного меню, з

якого викликаються окремі функціональні блоки.



Головні проблеми:

 Немає державної програми автоматизації обліку об'єктів культурної 

спадщини;

 Відсутність належного фінансування сфери охорони культурної спадщини, 

в тому числі розробки програмного забезпечення;

 Відсутність відповідної науково-технічної бази та фахівців з відповідним 

рівнем технічної підготовки у більшості регіональних органів охорони 

культурної спадщини для запровадження автоматизованих банків даних.



Протягом 2005 – 2010 рр. в інституті було розроблено першу чергу 

інформаційної системи «Охорона культурної спадщини», виконаної на базі 

Microsoft Access 2000. Було створено підсистеми «Державний реєстр», 

«Пам’ятки історії», «Пам’ятки археології» та «Статистика».

На сьогодні в інституті здійснюється:

• випробування та дослідна експлуатація підсистеми «Державний 

реєстр», з метою усунення недоліків виявлених під час експлуатації, а 

також наповнення бази даних підсистеми «Державний реєстр» (до бази 

даних введено інформацію про пам’ятки культурної спадщини, занесених 

до Державного реєстру нерухомих пам’яток України постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.09.09 № 928 та наказами Міністерства культури і 

туризму України);

• випробовування та дослідна експлуатація підсистеми «Статистика» 

(занесення до бази даних звітів місцевих органів охорони культурної 

спадщини за формою 1-ПКС «Звіт про нерухомі пам’ятки та об’єкти 

культурної спадщини», статистична обробка звітів).

Для систематизації об'єктів у підсистемі бази даних «Державний 

реєстр» співробітниками НДІПД були розроблені класифікатори пам’яток 

історії, археології та монументального мистецтва.



База даних База даних 

““Державний реєстрДержавний реєстр””













ПроектПроект

““ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТРЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ””



Мета проекту:

Створення автоматизованої системи 

“Електронний реєстр культурної 

спадщини” з Web-доступом 

користувачів по мережі Інтернет 



Принципи технічної реалізації АС:

- централізована база даних забезпечує 

надійність та прозорість роботи;

- новітні Інтернет- та ГІС-технології 

розширюють можливості доступу;

- розмежування доступу надає 

можливість віддаленого заповнення 

електронного реєстру на місцях та 

модерування даних відповідальними 

особами. 



Короткий опис технічних рішень:

- АС “Електронний реєстр культурної 

спадщини” створюється як окремий 

державний інформаційний ресурс з Web-

доступом для користувачів;

- вхід для користувачів буде надаватися 

через офіційний сайт Мінкульту;

- захист даних здійснюється засобами 

особистого паролю. 



Структура автоматизованої системи



Сторінка реєстрації користувачів у системі



Сторінка входу користувача до системи



Форма електронного паспорта на пам'ятку. 

Закладка з основними відомостями про пам'ятку



Форма електронного паспорта на пам'ятку. 

Закладка з відомостями про власника та використання пам'ятки



Форма електронного паспорта на пам'ятку. 

Закладка з відомостями про розташування та технічний стан пам'ятки



Форма електронного паспорта на пам'ятку. 

Закладка з відомостями про наявність науково-проектної документації 

на пам'ятку



Перелік в загальному доступі:

- визначені параметри в списку;

- пошук за заданими параметрами;

- сортування в полях за наростанням;

- перехід для детального перегляду.



Відображення пам’яток на карті:

-за кольором – категорія пам’ятки;

- при наведенні курсора – найменування;

- клик мишки – детальніші дані.



Актуальна аналітика: за регіонами



Актуальна аналітика: 

за видами пам’яток



Доступ до фотоматеріалів



Очікувані результати від впровадження:

- Інтернет - доступ до електронного реєстру 

24 години на добу 7 днів на тиждень;

- доступ до фотоматеріалів;

- централізація та актуалізація даних;

- зауваження громадськості 


