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Напрями роботи, досвід та командаSOFTPRO GIS
ГІС УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЇ

ГОТОВІ РІШЕННЯ
1. SOFTPRO:GIS Геоінформаційна платформа розроблена 

українськими спеціалістами з компанії SOFTPRO.  Платформа 
створена на базі продуктів з відкритим кодом. 

2. SOFTPRO:Містобудівний кадастр + Smart City Спеціалізований 
програмний продукт, створений на базі SOFTPRO:GIS, що 
використовується задоволення інформаційних потреб у сфері 
містобудівної діяльності.   

3. SOFTPRO:Земельний кадастр Земельно-інформаційна система, 
для обліку та ведення об’єктів земельного кадастру

4. SOFTPRO:Arenda Інформаційна система для обліку оренди 
комерційної нерухомості - орендарів - орендних площ - договорів.  

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Створення баз географічних даних та геопорталів
2. Розробка та підтримка  веб орієнтованих IT рішень
3. Формування, та адміністрування банків даних
4. Обробка даних: векторизація, прив'язка, трансформація
5. Науково-методична робота, навчання та консалтинг

КОМАНДА

• науковці
• інженери – з комп'ютерних систем, програмісти
• інженери – геоінформатики, картографи, геодезисти
• учасники міжнародних проектів EU, JICA, WB , UN, 

EuroGeographics



GIS Softpro: проекти

Fundamental geospatial data/
Базові набори  просторових даних

SOFTPRO GIS
ГІС УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЇ

Портал соціального

та економічного

відновлення

http://portal.mtot.gov.ua

Геопортал 

Адміністративно –

територіального

устрою України

http://atu.minregion.gov.ua/ua/home

Геопортал 

містобудівного кадастру 

Львівської області

http://gis.loda.gov.ua/home

Геопортал 

міста Львів

https://map.city-adm.lviv.ua/ua/home

ГІС Національної 

інфраструктури 

геопросторових даних

http://nsdi.land.gov.ua

УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМАНДИ У РОЗРОБЦІ

Державний – Регіональний – Місцевий рівень

Геопортал Державної 

геодезичної мережі

України

http://dgm.gki.com.ua/ua/home



GIS Softpro: використання продуктів в УкраїніSOFTPRO GIS
ГІС УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЇ

Розроблені ГІС для наступних Замовників
1. Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та

архітектури ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
2. Управління містобудування та архітектури ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ
3. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської

ради
4. Департамент містобудування та земельних відносин міської ради Житомирської

міської ради
5. Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міськради
6. Чернівецька міська рада
7. Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
8. Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
9. Жовківська районна державна адміністрація Львівської області
10. Дрогобицька районна державна адміністрація Львівської області
11. Сокальська районна державна адміністрація Львівської області
12. Сколівська районна державна адміністрація Львівської області
13. Миколаївська районна державна адміністрація Львівської області
14. Золочівська районна державна адміністрація Львівської області
15. Турківська районна державна адміністрація Львівської області
16. Городоцька районна державна адміністрація Львівської області
17. Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
18. Самбірська районна державна адміністрація Львівської області
19. Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради
20. Виконавчий комітет Стрийської міської ради
21. Виконавчий комітет Червоноградської міської ради
22. Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
23. Бурштинська міська рада
24. Надвірнянська міська рада
25. Коломийська міська рада
26. Долинська міська рада
27. Виконавчий комітет Нікопольської міської ради

2015 – Запуск SoftPro МБК Львівської ОДА
2016 – Запуск SoftPro МБК м. Львів
2016 – Запуск ІАС Майно м. Київ
2017 – Запуск прототипу НІГД
2018 – Запуск ІАС Активи міста Миколаїв
2019 – Земельний кадастр Полтава, Житомир, Маріуполь

КЛЮЧОВІ ЕТАПИ



НІГД регіонального рівняSOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР

Геоінформаційні ресурси

• Геодезична основа МСК

• Ортофотоплани

• Топографічна основа ЄЦТО 1:10 000

• Схеми планування області

• Профільні дані департаментів

• Георесурси міст та ОТГ

Завдання

• Розвиток та управління територіями за межами 

населених пунктів 

• Підтримка управлінських рішень на основі 

реальних даних

• Контроль якості створення даних

• Підтримка та забезпечення місцевого рівня

Місцевий

Регіональний

Державний

1:500, 1:2000 (500+класів)

1:10 000 (200+)

1:50 000 (100+)

Рівні містобудівного кадастру



НІГД регіонального рівня. Приклад Львівська область

ПОТОЧНІ ЕТАПИ

Управління містобудування і 
архітектури обласного рівня

1. Стандарти: OGC, ISO 190xx, INSPIRE, УКРГІС. Чинна нормативна база
2. Система моніторингу базових та профільних даних відповідно до специфікацій в системі координат УСК2000 та WGS84
3.   АРМ для збору даних, імпорту даних з обмінних файлів та автоматизована інтеграція даних різних рівнів

Децентралізований збір даних

Райони

ОТГ

Міста в т.ч. обласного значення

Департаменти

Інтеграція в єдину Інфраструктуру
геопросторових даних

Національний рівень
• Земельний кадастр

• Картгеофонд

• Геопортал НІГД

• PMAP

• МБК національного рівня

• Водний кадастр

Регіональний рівень

• Сусідні регіони України

• Прикордонні регіони сусідніх країн

Европейський рівень

• INSPIRE

• EuroGeographics & EuroStat

• European Land Information Service

European Location Framework

Галузеві кадастрові та інші 
державні та інформаційні 

служби

Проектні, вишукувальні,   
будівельні та обслуговуючі  

організації
• Комунальні підприємства
• Служби експлуатації
• Державні інститути проектування міст
• Проектні організації
• Будівельні організації

SOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР



SOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР Формування інтелектуальної бази геопросторових даних

Fundamental geospatial data/
Базові набори  просторових даних

Завантаження структурованих даних(XLS, 
XML,SHP)

Сканування документів 

5409 2288 13 Ярова Ярова Личаківський район Львів 79038 24.07165656 49.83387958

5411 1188 23 Волошкова Волошкова Шевченківський район Львів 79068 24.01893221 49.8692003

5413 1102 37 Братів Рогатинців Братів Рогатинців Галицький район Львів 79008 24.03361021 49.84059423

5441 2278 5 Яворівська Яворівська Шевченківський район Львів 79039 23.98886675 49.85291471

5455 1944 108 Розточчя Розточчя Шевченківський район Львів 79037 24.04897468 49.87751653

- вектор, гіс формат
- координатна і топологічна узгодженість
- порядок створення бази
- атрибутивна повнота, домени
- інтеграція даних
- геоіндефікатори
- асоціації та зв'язки 
- лінійно - вузлова модель 

Ортофото, космічні знімки

Базові набори геоданих 
(топографічна основа)

Координатна основа

Містобудівна та інші види 
документації

Рівень інтелектуалізації даних

Порядок формування



Закрита/внутрішня частина

Архітектура системи: Публічна та закрита частини

ПОТОЧНІ ЕТАПИ

Єдина база геоданих
(БГД) території

Публічна геопросторова
база даних території

Система топографічного та 
містобудівного моніторингу

• Райони
• ОТГ
• Департаменти та інші
• ОТГ
• Міста
• Галузеві кадастри
• Комунальні підприємства

Утримувачі даних

Публічний Геопортал

Адміністратор

Регламенти та інші 

нормативні документи

• Положення про ЄЦТО
• Положення про службу МБК
• Про прийомку геодезичних 

робіт
• Та ін.

Ведення реєстрів відповідно до 
регламенту за допомогою АРМ 
(Автоматизованих робочих місць)

• Контроль ведення реєстрів 
• Налаштування доступів
• Публікація даних
• ГІС аналіз, підготовка та 

обробка даних

https://gis.loda.gov.ua/

Автоматизована публікація 
відкритих даних

Громадяни Бізнес та інвестори Інші

Користувачі

SOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР

https://gis.loda.gov.ua/


Інтеграція базових та профільних наборів даних за 

географічними ідентифікаторами - операція з’ єднання

2. Інтеграція за геоідентифікатором ISO19112 Spatial referencing by geographic identifiers
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H K N Q T W 2 5 8 11 14 17 20 22 25
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H K N Q T W 2 5 8 11 14 17 20 22 25

I L O R U X 3 6 9 12 15 18 21 23 26
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Мінімальний набір атрибутів для обов’язкового постійного зберігання для кожного об’єкта включає: код класу, унікальний в класі ідентифікатор 
та назву об’єкта, а також обов’язкові ідентифікатори (коди) об’єктів за офіційними загальнодержавними системами класифікації 
(кодифікації) об’єктів у відповідних галузевих реєстрах: 

1. Адреса – основний геоідентифікатор містобудівного кадастру

2. КОАТУУ для об’єктів адміністративно-територіального устрою України; 

3. кадастрові номера земельних ділянок – згідно реєстру Державного земельного кадастру; 

4. коди електромереж високої напруги – згідно реєстрів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

5. коди річок, водойм та водостоків - за класифікатором Водного кадастру; 

6. лісів та рослинності - за реєстром Лісового кадастру; 

7. будівель та споруд - за реєстрами об’єктів нерухомості, реєстрами БТІ та містобудівного кадастру; 

8. автошляхи, мости, переїзди, об’єкти залізниці за реєстрами Мінінфраструктури та Укрзалізниці та інше 

1. Інтеграція за координатами ISO19111 Spatial referencing by coordinates

Дані від дата холдерів території, регіональні та державні кадастри, відкриті джерела 

ГІС МБК 



Практичне використання ГІС

ПОТОЧНІ ЕТАПИ

1. Ядром системи є БГД (відповідно до стандартів) та система постійно діючого моніторингу.
2. Така основа дозволяє створювати геоінформаційні сервіси, Геопортали та виконувати всю множину 
функцій ГІС Аналізу.

PostgreSQL

Растрові
схеми

Схеми у 
форматі

PDF

Схеми у 
форматі

DWG

Набори 
геопросторових 

даних
за переліком 

класів 
об'єктів  МБК
з мінімальним 

набором 
атрибутів

Набори 
геопросторових 

даних 
за каталогом 

класів 
об'єктів МБК

з розширеним 
набором 
атрибутів

Набори 
геопросторових 

даних 
за каталогом 

класів об'єктів 
МБК

з розширеним 
набором 
атрибутів

+ 
формалізовані 

знання про 
містобудівні 

регламенти та 
інші умови 

провадження 
містобудівної 

діяльності 

Рівень уніфікації та 
інтелектуалізації моделей даних

Ілюстрація 
рішень

Моделі наборів профільних геопросторвих даних

Геокалькуляція

ГІС аналіз та 
моделювання

Автоматизація 
прийняття 

рішень

Електронні графічні схеми

Далі практичне використання ГІС для управління містами та територіями України
На прикладі розроблених нами ГІС систем, геосервісів та геопорталів

SOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР



Інформація для інвестора та бізнесу -> Залучення 
інвестицій

По кліку на карті виводиться інформація про земельну ділянку, 
переважні/допустимі/недопустимі види використання

Містобудівна документація та інформація про землю
Топографічна основа, інженерні мережі, 
комунальні активи, реклама, ТС, демографія

По кліку на карті виводиться інформація про 
комунікації в цій точці, паспорт будівлі, демографія, тощо

SOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР



Використання офіційних даних в ГІС та інших 
інформаційних системах

Підключення даних в ГІС за допомогою 
стандартизованих сервісів WMS/WMTS/WFS

Інтеграція з іншими системами за допомогою Public API

1. ЦНАП 
2. Реєстри департаментів
3. Використання офіційних 

даних бізнесом
4. Інші Геопортали

SOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР



Інвентаризація та облік ВСІХ наявних ресурсів. 
Виявлення джерел наповнення бюджету

1. Інвентаризація земельних ділянок, 
комунального майна

2. Контроль/аналіз використання та орендних 
ставок: комунального майна, ТС, реклами

3. Автоматизація розрахунків: 
орендних ставок, пені, пайової участі та ін.

4. Публікація вільних активів для залучення 
орендаря/інвестора

Легенда

вільні

не обліковані

в оренді

термін оренди 
закінчується

SOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР



Інтеграція 

геоданих Інтеграція даних зі статистичними показниками

Інтеграція даних:
1. Інформація МінТОТ
2. Соціально-економічні показники Держстату
3. Індикатори світового банку 
4. Індикатори консалтингових агенцій
5. ЄДР – інформація про юридичні особи

https://portal.mtot.gov.ua/

https://portal.mtot.gov.ua/


Швидкий пошук та доступ до повної інформації про 
об'єкт з мобільного пристрою

1. Паспорт об'єкта 2. Місцеположення та сусіди

4. Пов'язані об'єкти та складові

5. Експорт та друк

3. Файли та документи

SOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР



Інтеграція 

геоданих Валідація топографічної карти м. Миколаїв

Звіт за результатами аналізу Приклади типових помилок

Відсутній класифікатор

Помилки внутрішньої 
топологічної узгодженості в 
режимі списку

Відсутні атрибути

Помилки не відповідності 
просторової локалізації 
об'єктів

Сервіс валідації - загальні правила:
1) Перевірка відповідності каталогу об’єктів

• Код об’єкта відсутній в класифікаторі;
• Відсутність обов’язкових атрибутів
• Не відповідність значення атрибута домену

2) Перевірка просторової коректності геометрії об’єкта
• Не відповідність типу просторової локалізації
• Помилки внутрішньої топології об’єкта (само

пересічення, дублювання вузлів, …)
• Помилки топологічної узгодженості в межах

одного класу об’єктів (накладання об’єктів, …)
Сервіс валідації - окремі правила для класів об'єктів:

• дорожня мережа
• водна мережа
• та ін.

Кількість шарів: 438
Кількість об’єктів: 1 325 135

52.20
%

49.80
%

Наявність шарів з 
помилками

Неправильних Правильних

18%

82%

Наявність об’єктів з 
помилками

Неправильних Правильних

Помилки внутрішньої 
топологічної узгодженості

http://mbk.mkrada.gov.ua/

http://mbk.mkrada.gov.ua/


Інтеграція 

геоданих Система збору і накопичення даних. Кабінет геодезиста

Кабінет геодезиста - заявки

Зразок

Зразок імпортованих наборів даних

на частину території міста

1. Реєстрація та верифікація 

користувача

(сертифікат інженера-геодезиста)

2. Заявка на проведення робіт

3. Видача вихідних даних

4. Фіксація території проведення робіт

5. Імпорт та автоматизована валідація

результатів знімань

6. Приймання робіт

7. Інтеграція в БГД МБК

Процес приймання топографо-

геодезичних робіт – онлайн 

через кабінет Геодезиста

https://mbk.city-adm.lviv.ua/

https://mbk.city-adm.lviv.ua/


Звіти та аналіз інформації SOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР



ГІС Аналіз. Автоматичне виявлення.

Топологічна неузгодженість
перетин об'єктів, будинки в прибережних смугах, тощо

Місця концентрації ДТП, аварій, тощо

Буферний аналіз. Доступність та демографічне 
навантаження на соціальну інфраструктуру

SOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР



Публічний Геопортал 
з широким доступом до інформації та геосервісам

ПОТОЧНІ ЕТАПИ

1. Більшість запитів на отримання інформації  

виконується через Геопортал

2. Інші служби активно користуються достовірними 

даними: МНС, правоохоронні органи та ін.

3. Моніторинг використання державного та 

комунального майна

4. Зворотній зв'язок та кабінет користувача з 

онлайн послугами 

Реєстри і карта з фільтрами та пошуком Карта з повною інформацією про об'єкт

Від запитів - > до публічних реєстрів/карт з регламентованим доступом до них

SOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР



Інтеграція 

геоданих Мобільний додаток – запорука масового використання

Функціональність сучасного Геопорталу,
має забезпечувати:  
• Динамічне формування карт 
• Комбінування шарів, шторка, вікна
• Аналіз даних
• Моніторинг даних – кабінети користувачів
• Роботу на всіх пристроях
• Функції ГІС Аналізу
• Функції імпорту / експорту інформації

http://green.bc-rada.gov.ua/

http://green.bc-rada.gov.ua/


Громадянам

Контроль діяльності влади: витрати 
коштів, видача дозвільних 

документів, ремонтні роботи

Моніторинг незаконної господарської діяльності

SOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР



Практичне використання на базі готових рішень

ПОТОЧНІ ЕТАПИ

1. Економія ресурсів підтримки інфраструктури геоданих
(мінімізація затрат на внесення, збір, зберігання, обмін та 
публікацію даних)

2. Економічний ефект широкого доступу до інформації
3. Автоматизовані робочі місця

(видача довідок, адміністративні послуги, витяг з кадастру, 
імпорт/експорт, розрахунки та ін.)

4. Електронний документообіг між департаментами та 
службами

5. Інвентаризація та моніторинг використання ВСІХ наявних 
ресурсів/активів

6. Швидкий пошук та доступ до повної інформації про ділянку, 
адресу, об'єкт або в точці інтересу

7. Публічний Геопортал (забезпечує відкритий доступ до даних 
та мінімізує взаємодію з органами влади)

8. Залучення інвестицій, довіра, високий рейтинг та сучасність 
місцевих органів влади 

Місцеві органи влади Інвестори та бізнес

Громадяни

1. Повна інформація для інвестування та бізнес 
діяльності (земля, зонінг, мережі, топооснова, 
демографія)

2. Прозорість влади, онлайн послуги
3. Можливість використання публічних даних в 

своїй роботі, економія може сягати до 30% від 
кошторису

1. Доступ до інформації
2. Моніторинг використання майна громади
3. Зворотній зв’язок
4. Онлайн послуги
5. Контроль управлінських рішень

SOFTPRO
МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР



Інтеграція 

геоданих Підсумки

1. Ядром сучасних ГІС містобудівного кадастру є база даних

2. Відкриті ГІС - використовуються промислово, надійні, швидкі, задокументовані, активно 
розвиваються

3. Справжні параметри безпеки і швидкодії на 90% залежать від архітектури і програмних рішень 

4. Дані мають бути актуальними і якісними, 
1. розподілена система вводу, в т.ч. краудсорсінг
2. база даних має містити правила перевірки/валідації і контролювати цілісність

5. Дані інших зовнішніх дата холдерів (державні реєстри, цнап і т.д) мають бути інтегровані

6. Відкрити дані - це не просто опублікувати, а надати доступ до них стандартизованими сервісами

7. Реальні апробація і численні приклади використання в Україні дозволяють, без ризику і в короткі 
терміни впровадити такі ГІС технології на будь якому рівні і адаптувати для різних задач

Використання відкритих ГІС дозволяє направити 
ресурси 

виробництво даних, підготовку і забезпечення кадрів, інновації 


