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Наша місія
широке впровадження геоінформаційних систем
(ГІС) в усі сфери життєдіяльності з метою
створення можливостей для відображення,
інтегрування і аналізу різного роду інформації з
метою обґрунтування та підвищення ефективності
управлінських рішень.

Наша діяльність спрямована на

підвищення ефективності роботи органів
державної влади, місцевого самоврядування та
галузевих підприємств шляхом:
-впровадження сучасних геоінформаційних
систем;
-застосування новітніх інженерних технологій.



А ВИ ПЛАНУЄТЕ ЗРОБИТИ ГРОМАДУ УСПІШНОЮ?

ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ

МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

- це інноваційний інструмент, який дозволяє відображати, 

обробляти, інтергувати різного роду відомості для їх аналізу 

та підвищення ефективності управління всіма сферами 

життєдіяльності територіальної громади

Використовуйте НОВІ 

можливості та впроваджуйте 

геоінформаційні технології на 

шляху до розвитку і процвітання!



Нормативно-правова база створення 

геоінформаційної системи територіальної громади

● Закон України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”

● Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

● Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №559 «Про

містобудівний кадастр»;

● Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних послуг № 1482 від 29.07.2020 “Про

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого

водовідведення”

● ДБН Б.1.1.-16.2013 Склад та зміст містобудівного кадастру, затверджений

наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України

від 26.02.2013 р. № 73;

● ДБН та настанови в частині складу і вимог до містобудівної документації та

вимог до складу містобудівного кадастру;

● ДСТУ в сфері систем оброблення інформації;

● Міжнародні стандарти серії ISO 19100 Географічна інформація/ геоматика;

● ДСТУ ISO 19101 Географічна інформація: Еталонна модель.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%D0%BF
http://www.nerc.gov.ua/?id=53344&fbclid=IwAR1qG16iycOuzk-eDr0MruoPq-b5eY6N8XJoLh1GkXkptKy5RBTzIFIisEM


Продукти та рішення

Спеціалізоване галузеве рішення у

галузі містобудівного та земельного

кадастру, призначене для

оперативного управління розвитком

території.

Геопортал
Геоінформаційна система Муніципальний ситуаційний 

центр на базі ГІС

Програмно-технічний комплекс, що

забезпечує автоматизований збір,

обробку, зберігання, аналіз,

відображення та розповсюдження

просторово-координованої інформації.

Сучасна форма організації аналітичної

діяльності, яка базується на синтезі

інформаційно-комунікаційних та

геоінформаційних технологій, засобів

накопичення і представлення

інформації, комп’ютерних засобів

підтримки прийняття рішень.



Впроваджені продукти та рішення

Спеціалізоване галузеве рішення у

галузі містобудівного та земельного

кадастру, призначене для

оперативного управління розвитком

території міста Тернополя.

Геопортал містобудівного 
кадастру міста Тернополя

Геоінформаційна система 
природно-заповідного фонду

Геоінформаційна система 
Байковецької ОТГ

Слугує єдиною точкою входу до

інформації про об’єкти природно-

заповідного фонду Тернопільської

області, забезпечує фахівців

актуальними просторовими даними,

сприяє розвитку екологічно

орієнтованих видів туризму,

інформуванню громадян та

популяризації екоосвітніх знань.

Призначена для забезпечення

цілеспрямованого та комфортного

управління земельними ресурсами

Байковецької об’єднаної

територіальної громади,

впорядкування великої кількості

землевпорядної та кадастрової

інформації

https://gis.tmrada.gov.ua/portal/home/index.html
https://mbk.te.gov.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0a2da9e4acf2429c8ba8461bc72d6946
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e21176190bde4749a209d1027a3f0663


Впроваджені продукти та рішення

Геоінформаційна система

Байковецької територіальної громади

забезпечує якісне управлiння

наявними ресурсами (трудовими,

земельними, економiчними) для

планування розвитку i оперативного

управлiння всiма сферами

життєдiяльностi об’єднаної

територіальної громади.

ГІС Байковецької ОТГ

Впроваджено сучасний інструмент

управління активами Лозівської

громади – її земельними і трудовими

ресурсами. Інтерактивна карта

відображає просторову інформацію,

актуальну для керівника в апараті

Лозівської міської ради з можливістю

оперування тематичними шарами мапи

та редагування змісту.

Геопортал містобудівного кадастру

Тернопільської міської громади –

картографічний інтернет-ресурс, який

виступає єдиною точкою доступу до

великої кількості інформаційних

джерел даних з системою інструментів

перегляду та пошуку географічної

інформації, її візуалізації,

завантаження та поширення.

Геопортал Тернопільської 

міської громади
Геопортал  Лозівської 

міської ради

https://gromadabaykivtsi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e21176190bde4749a209d1027a3f0663
https://gis.tmrada.gov.ua/portal/home/
https://magneticonegis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f76356694d324cdfbaffdc1335f398e7


Геоінформаційна система територіальної громади 

Геоінформаційна система територіальної громади - це сучасний інструмент публічного управління

усіма сферами життєдіяльності громади, який який дозволяє здійснювати збір та управління даними,

відображати, опрацьовувати та аналізувати інформацію в просторовому форматі.

Основне завдання ГІС для спеціалістів громади - комфортне управління територією та активами

громади в режимі реального часу, для громадськості – можливість безперешкодного доступу до

інформації.



Модуль “Містобудівний кадастр” -

Можливості:

● публічність у веденні містобудівної діяльності,

спільне розв’язання проблем міста;

● безперешкодний доступ громадян до

містобудівної документації;

● автоматизація ведення містобудівної

діяльності: ведення реєстру адрес, адресного

плану міста, містобудівного моніторингу;

● централізоване керування та обмін

містобудівною документацією;

● оперативний доступ, адміністрування та

актуалізація планово-картографічних даних

(генеральних планів населених пунктів, схем

планування території області і районів тощо),

ортофотопланів, цифрових тематичних карт.



Модуль «Містобудівний кадастр» 

Електронний кабінет архітектора. 
Відображення і адміністрування:

● векторних та растрових генеральних

планів населених пунктів;

● планів зонування;

● детальних планів території;

● історико-архітектурних опорних планів;

● топографічних планів населених пунктів у

масштабі 1:5000, 1:2000, 1:500.

● ортофотопланів населених пунктів;

● реєстру містобудівних умов та обмежень;

● будівельних паспортів;

● Паспортів тимчасових споруд;

● єдиного адресного реєстру територіальної

громади;

● погосподарський облік .



Модуль “Земельний кадастр” -

інструмент управління земельним банком територіальної громади

Можливості:

● візуалізація повного та актуального

земельного банку громади та достовірних

параметрів земельних ділянок;

● інтеграція земельного кадастру громади із

містобудівним кадастром, реєстрами

нерухомого майна, реєстром інженерних

мереж та ін.

● оперативний доступ, адміністрування та

актуалізація планово-картографічних даних по

напрямку земельного кадастру

(ортофотопланів, карт ґрунтів, сівозмін,

нормативної грошової оцінки тощо);

● контроль сплати земельного податку.



Модуль “Земельний кадастр” -

інструмент управління земельним банком територіальної громади

Електронний кабінет землевпорядника

● зареєстровані земельні ділянки з інформацією

про кадастровий номер, площу, цільове

призначення, власників та орендаря, термін дії

оренди, обмеження у використанні земель,

тощо);

● реєстр орендарів з детальними відомостями;

● реєстр державних актів;

● погосподарський облік земель;

● матеріали нормативної грошової оцінки:

● цифрові ортофотоплани та інші тематичні

картографічні матеріали.

● А також, інші індивідуальні налаштування



Модуль «Інженерні мережі»

Можливості:

● фіксація та відображення міської інженерної

інфраструктури на електронній карті в режимі

суміщення з містобудівною документацією

(генеральним планом, детальним планом тощо);

● оперативний доступ до інформації про інженерні

комунікації та їх детальні технічні параметри;

● автоматизація роботи диспетчерських служб

(оперативна локалізація оглядових колодязів,

підземних комунікацій);

● ведення детальних технічних паспортів оглядових

колодязів та підземних трубопроводів;

● прогноз напрямків розвитку інженерної

інфраструктури;

● впровадження підсистем диспетчеризації, системи

управління активами та ін.



Модуль «Інженерні мережі»

Відображення інженерної інфраструктури:

● мереж водопостачання, водовідведення, газопроводів,

тепломереж із зазначенням технічних параметрів:

діаметру та матеріалу труб, дат введення в

експлуатацію, останнього ремонту тощо;

● електромережі, силові кабелі із відповідними

технічними характеристиками (кількість кабелів,

напруга тощо);

● оглядові колодязі на інженерних мережах та їх

детальна специфікація (глибина, приналежність до

виду мереж, глибина, точні координати та ін.);

● охоронні зони із зазначенням характеру обмежень;

● будівелі і споруди з додатковою інформацією: 

призначення; поверховість, та ін.;

● інформація про рельєф.



Модуль “Інженерні мережі”

ПРИКЛАД ВСТАНОВЛЕННЯ 

ВУЗЛІВ ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ 

ВОДИ 

із приладами

дистанційної передачі даних

про результат вимірювання



Модуль «Реєстр комунального майна»

Можливості:

● облік об’єктів комунальної власності;

● моніторинг структурних змін у комунальному

секторі громади;

● контроль за ефективним використанням

об’єктів комунальної власності;

● відкритий доступ до актуальної інформації про

вільні приміщення, інфраструктурний та

ресурсний потенціал громади;

● реалізація управлінських рішень, відкритість та

прозорість інформування населення громади

про стан комунального господарства міста.

Модуль «Реєстр комунального майна»



Модуль “Реєстр комунального майна”

База даних модуля 

“Реєстр комунального майна”:

● реєстр об’єктів комунальної власності

територіальної громади (адміністративні будівлі,

заклади освіти, медицини, культури, ЖКГ, тощо);

● реєстр об’єктів комунальної власності

територіальної громади, які передано в оренду (із

зазначенням дат початку та закінчення термінів

оренди, щомісячної орендної плати);

● незадіяні (вільні) будівлі та приміщення, які можуть

бути передані в користування;

● облік орендарів комунального майна.



Вартість і терміни створення ГІС 

територіальної громади включає:

I  постачання апаратного забезпечення - комп’ютери, сервер (при 

необхідності);

60 – 200 тис грн

II  постачання ліцензійного програмного забезпечення;

(залежить від площі ОТГ, та об'ємів даних)

50 – 200 тис. грн

III створення цифрових модулів/підсистем  геоінформаційної системи ; 25-50 тис. грн/модуль

IV обробка наявних матеріалів та наповнення баз даних 

геоінформаційної системи; 50-200 тис. грн/модуль

V  навчання працівників Замовника; 8-15 тис. грн

VI технічний супровід геоінформаційної системи (за необхідності) 10-15 тис. грн/рік

Базова вартість створення ГІС (залежть від к-ті модулів, площі ОТГ, 

к-ті мешканців, к-ті користувачів системи, об’ємів даних)

від 200 тис. грн 

Терміни створення геоінформаційної системи – від трьох місяців. від 3-х місяців



Зробимо наші громади успішними !

Контакти:

Телефон: +38 067 809 55 05 
Email: agritotg@gmail.com.

http://https://www.agrit.biz/

(79008, м. Львів, вул. Пекарська, 44, оф. 9)

Амбасадор проекту у Львівській 
області: Костянтин Орловський

mailto:institute.tsi@gmail.com



