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РОЗВИТОК

ІННОВАЦІЇ

КОМФОРТ

Агенція інвестиційного 
розвитку громад і територій/

MagneticOne Municipal 

Technologies
НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ 

КОМФОРТНОГО ЖИТТЯ

Агенція інвестиційного
розвитку громад

і територій



Модель системи функціонування послуг 

у сфері водопостачання та водовідведення 



3

ПРО НАС

Наша місія надавати ефективні

рішення містам та підприємствам, які
сприятимуть їх трансформації.

Наша діяльність спрямована

на підвищення ефективності роботи
органів державної влади, місцевого
самоврядування та галузевих підприємств
шляхом:

-впровадження сучасних геоінформаційних
систем;

-застосування новітніх інженерних
технологій.
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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.
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Впроваджені продукти

Спеціалізоване галузеве рішення у галузі

містобудівного та земельного кадастру,

призначене для оперативного управління

розвитком території міста Тернополя.

Геопортал містобудівного 

кадастру 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/
https://mbk.te.gov.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0a2da9e4acf2429c8ba8461bc72d6946
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e21176190bde4749a209d1027a3f0663
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Впроваджені продукти

Комплексне рішення для організації

оперативного аналізу інформації,

реагування і прийняття управлінських

рішень, контролю і моніторингу об’єктів

різної природи, надзвичайних ситуацій

міста Клірвотер,штат Флорида (США).

Муніципальний 

ситуаційний центр (м. 

Клірвотер, США)

Production Demo

Інтерактивна туристична 

карта Тернопільської 

області

Спеціалізований медичний картографо-

аналітичний ресурс, призначений для збору,

збереження, накопичення, аналізу та

відображення інформації про поширення

кліщових інфекцій України.

Медична ГІС поширення 

кліщових інфекцій України

Картографічний веб-продукт,

призначений для збереження,

накопичення та відображення інформації

про туристичні об’єкти і маршрути,

туристичну інфраструктуру

Тернопільської області.

https://magneticonegis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ee91fb20b4e74678af629bb80925267f
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=ded145d0f20f48b3b95b4efa88664137
https://tsmu.maps.arcgis.com/home/signin.html?returnUrl=https://tsmu.maps.arcgis.com/home/organization.html
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А ВИ ПЛАНУЄТЕ ЗРОБИТИ  ВОДОКАНАЛ УСПІШНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ?

● Як забезпечити належне
обслуговування? Використовуйте нові 

можливості та 
впроваджуйте 

геоінформаційні технології 
на шляху до розвитку і 

процвітання!

Ми допоможемо знайти ефективні відповіді на актуальні питання!

● Як розпочати стратегічне
планування ?

● Як уникнути неконтрольованих
ризиків?

● Як ефективно управляти ?

● Що потрібно для підтримання
якісних послуг ?
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 

Геоінформаційна система (ГІС) призначена для створення єдиної схеми мережі
водопостачання/каналізування міста а також гідравлічної моделі та проведення розрахунків

забезпечення стабільної якості послуг,  безперебійного водопостачання споживачів;

формування оптимальних технологічних режимів роботи насосних станцій;

оптимізації розвитку мереж, проведення їх реконструкцій для різних критеріїв, що 
враховують конкретні місцеві умови;

мінімізації необлікованих втрат води, з технічної та економічної точок зору;

забезпечення автоматизованого попередження про можливі критичні ситуації на 
мережах водопостачання.

забезпечення технічної підтримки фахівців при плануванні відключень мережі, 
зокрема для підключення нових абонентів, установки нового обладнання, ліквідації 
проривів тощо;
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ГІС - СИСТЕМА ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ, АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ 

ПРОСТОРОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

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.
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Підсистема ведення історії інцидентів, профілактичних, 

аварійно-відновлювальних та інших робіт

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.
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Підсистема здійснення оперативних польових аудитів, ведення карток 

обліку інженерних мереж та оглядових колодязів 

ПРИКЛАД ВСТАНОВЛЕННЯ 

ВУЗЛІВ ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ 

ВОДИ 

із приладами

дистанційної передачі даних 

про результат вимірювання
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ГІС - ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ

Підсистема ведення історії 

інцидентів, профілактичних, 

аварійно-відновлювальних та 

інших робіт
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ГІС - ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

вивчайте стан активів та 
пов’язані ризики

формуйте просторову 
візуалізацію для зручного 

управління

оновлюйте базу даних щодо 
стану активів, їх 

несправностей та ремонту

присвоюйте унікальні 
ідентифікаційні номери 

активів
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ГІС - ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

встановлюйте пріоритети 
для модернізації

ефективно використовуйте 
наявні ресурси

плануйте належне 
обслуговування

формуйте стратегію 
фінансування
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ГІС - ПЛАТФОРМА  ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ

МЕТОДОЛОГІЯ

ЧІТКЕ ВИЗНАЧЕННЯ І РОЗУМІННЯ ЦІЛЕЙ 

ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ВИБІР КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ 

РОЗРОБКИ ГІДРАВЛІЧНОЇ МОДЕЛІ

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І ВИМІРІВ 

У СИСТЕМІ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ВИРІЗОК ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОЇ ШОРСТКОСТІ ТРУБ

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МОЖЛИВИХ 

СЦЕНАРІЇВ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ

СТВОРЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОЇ МОДЕЛІ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ
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БАЗОВІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ ГІДРАВЛІЧНОЇ МОДЕЛІ

КАРТОГРАФІЧНА КАРТА З  ТОПОЛОГІЄЮ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ, ВОДОЗАБІРНИХ СПОРУД, ВОС, РЕЗЕРВУАРІВ, ВНС, 
МАГІСТРАЛЬНИХ І РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ

ПЕРЕЛІК СПОЖИВАЧІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, ПІДПРИЄМСТВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І 
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

АНКЕТИ ПО ОБ'ЄКТАХ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ:

 ЗАБІР ВОДИ

 СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ

 АВАРІЙНІСТЬ І ВИТОКИ

 РЕМОНТ І ЗАМІНА ТРУБ

 ЗОНИ ТИСКУ

 НАСОСНІ СТАНЦІЇ

 РЕЗЕРВУАРИ

 СПОЖИВАННЯ ВОДИ І ПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ

 ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПРИЛАДАМИ ОБЛІКУ

АНКЕТИ  ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВОДНОГО БАЛАНСУ

АНКЕТИ ПО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЮ

ГІС - ПЛАТФОРМА  ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ
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ГІДРАВЛІЧНА МОДЕЛЬ ІСНУЮЧОЇ СХЕМИ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ

ВИЯВЛЯЄ НЕДОЛІКИ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ :

 ЕНЕРГОЗАТРАТНІСТЬ

 НЕКОНТРОЛЬОВАНІ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВІ І МЕРЕЖЕВІ ВИТОКИ

 НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНОГО ТИСКУ

 ВІДСУТНІСТЬ ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ВОДИ

 РИЗИКИ ДЛЯ ЦІЛЬОДОБОВОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОДОЮ

 ВІДСУТНІСТЬ  КОНТРОЛЮ ЗА КОМЕРЦІЙНИМИ ВТРАТАМИ

ГІС - ПЛАТФОРМА  ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ
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ГІДРАВЛІЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЇ СХЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ПЕРЕВАГИ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ:

• ОПТИМАЛЬНА ЕНЕРГОЗАТРАТНІСТЬ не більше 5-8 Вт-год/м3/м;

• ЗОНУВАННЯ СХЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗІ СТВОРЕННЯМ ЗОН ТИСКУ З "КОМФОРТНИМ"
ТИСКОМ;

• ЦІЛОДОБОВЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ;

• МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ ЗА ВИТОКАМИ;

• КОНТРОЛЬ ЗА СПОЖИВАННЯМ ВОДИ;

• КОНТРОЛЬ ЗА КОМЕРЦІЙНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ВТРАТАМИ;

• КОНТРОЛЬ ЗА ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИМИ І МЕРЕЖОВИМИ ВИТОКАМИ.

ГІС - ПЛАТФОРМА  ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ
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ГІС - ПЛАТФОРМА  ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ПРИКЛАД ВСТАНОВЛЕННЯ БУДИНКОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ДЛЯ 

ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ
БУДИНКОВІ ЛІЧИЛЬНИКИ 

ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ПОЗА БУДИНКОМ 

НА ТЕРИТОРІЇ БУДИНКУ В 

СПЕЦІАЛЬНИХ ВОДОМІРНИХ КАМЕРАХ, 

ОБЛАДНАНИХ ПРИЛАДАМИ ДЛЯ 

АВТОМАТИЧНОГО ЗЧИТУВАННЯ 

ПОКАЗНИКІВ
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ГІС - ПЛАТФОРМА  ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ОСНОВНІ КЕРУЮЧІ  ПРИНЦИПИ:

1. СКОРОЧЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

ЗАМІНА НАСОСІВ ПІД ГІДРАВЛІЧНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ВОДОГІННОЇ МЕРЕЖІ

ЗОНУВАННЯ СХЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗІ СТВОРЕННЯМ ЗОН ТИСКУ З "КОМФОРТНИМ" 

ТИСКОМ ДЛЯ ВОДОГІННОЇ МЕРЕЖІ

2. СКОРОЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ І ФІЗИЧНИХ ВТРАТ ВОДИ В СИСТЕМІ ВОДОПОСТАЧАННЯ

3. ПРОАКТИВНЕ ВИЯВЛЕННЯ ВИТОКІВ - ПЛАНОВИЙ ПОШУК І ЇХ УСУНЕННЯ

4. ЗАМІНА АВАРІЙНИХ І ЗНОШЕНИХ ТРУБ

5. НАЛАГОДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПО СКОРОЧЕННЮ НЕПОТРІБНИХ ВИТРАТ
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● закупівля, встановлення, монтаж, налаштування
апаратного забезпечення та робочих станцій
користувачів;

● встановлення спеціалізованого програмного
забезпечення та налаштування автоматизованих
робочих місць користувачів;

● розгортання геопорталу для внутрішнього
користування водоканалу;

● налаштування прав доступу до системи, налаштування
ролей користувачів.

Впровадження 

апаратного і 

програмного

Етап 

натурного 

обстеження

Дослідна 

експлуатаці

я

Підготовчий етап Розгортання ГІС Етап моделювання Навчання 

спеціалістів

Штатна 

експлуатаці

я

Етапи впровадження
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● сканування, оцифрування, електронна обробка

матеріалів замовника;

● створення попереднього набору електронних шарів

для системи водопостачання;

● формування рекомендацій щодо подальших

натурних обстежень мереж водопостачання та

водовідведення міста;

● підключення мобільних користувачів до проведення

обстеження мереж засобами мобільного

картографічного додатку в режимі реального часу.

Підготовчий 

етап

Впровадження 

апаратного і 

програмного

Розгортання 

ГІС

Етап 

натурного 

обстеження

Етап моделювання

Дослідна 

експлуатаці

я

Навчання 

спеціалістів

Штатна 

експлуатаці

я

Етапи впровадження
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● Проведення уточнюючих натурних обстежень

мереж водопостачання та водовідведення міста;

● Наповнення бази даних параметрів інженерних

мереж водоканалу відповідними даними;

● Створення єдиної схеми мереж водопостачання

міста.

Підготовчий 

етап

Впровадження 

апаратного і 

програмного

Розгортання 

ГІС

Етап 

натурного 

обстеження

Етап моделювання

Дослідна 

експлуатаці

я

Навчання 

спеціалістів

Штатна 

експлуатаці

я

Етапи впровадження
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● Створення моделі інженерних мереж

водопостачання

● Калібрування моделі та розрахунок

● Підготовка фахівців Замовника

● Формування рекомендацій з оптимізації

роботи мереж

● Передача моделі в експлуатацію

● Підготовка персоналу Замовника для

супроводу геоінформаційної системи

Підготовчий 

етап

Впровадження 

апаратного і 

програмного

Розгортання 

ГІС

Етап 

натурного 

обстеження

Етап моделювання

Дослідна 

експлуатаці

я

Навчання 

спеціалістів

Штатна 

експлуатаці

я

Етапи впровадження



Досвід в галузі водопостачання та каналізування:

1) розроблення проектів пов'язаних з технічним аудитом та інструментальними

дослідженнями систем водопостачання і каналізування націлених на створення

стратегічних планів водоканалів, зменшення енерговитрат та залучення на вказані

цілі інвестиційних коштів;

2) проведення технологічні дослідження на об'єктах водопостачання (вимірювання

витрат, тиску, електроспоживання). Підготовлено плани стратегічного розвитку та

проекти зменшення енергоспоживання для 45-ти водоканалів.

3) розроблення ТЕО програми кредитування ЕБРР для розвитку 8-ми комунальних

підприємств.



Досвід в галузі водопостачання та каналізування

4) понад 15 років участі в проектах міжнародної технічної допомоги, які

фінансуються USAID, під управлінням американських та міжнародних компаній.

5) участь в розробленні і реалізації стратегії розвитку об'єктів водопостачання

Вірменії, за фінансування OECD.

6) для створення ГІС, розроблено унікальний класифікатор основних фондів

інженерних об'єктів системи водопостачання.
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Телефон: +38 067 80 95 505 
Email: agritotg@gmail.com.

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

(79020, м. Львів, вул. Пекарська, 44, оф. 9

Амбасадор проекту у Львівській 
області: Костянтин Орловський

Зробимо життя в місті кращим разом!
Демонстраційна версія ГІС інженерних мереж

Контакти:

mailto:institute.tsi@gmail.com
https://magneticonegis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f76356694d324cdfbaffdc1335f398e7

