
ONOVA GIS HUB
by ESRI
LEVEL UP FOR UKRAINE



ONOVA GIS HUB

LEVEL UP FOR 
UKRAINE



Заcновники ONOVA GIS HUB
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• Громадська спілка “Український 
фонд енергоефективності та 
енергозбереження”

• Компанія Esri (США) — світовий лідер 
на ринку програмного забезпечення  
географічних інформаційних систем 
(ГІС), аналізу місцезнаходження та 
картографування.

• Громадська організація “Електронна 
Україна” — портал цифрової 
трансформації України



До проєкту вже долучились
ГРОМАДИ:

20 громад України, серед них міста-герої 
Ірпінь, Буча, Макарів, Чернігів, Миколаїв, 
Харків, Кременчук — населені пункти, що 
найбільше постраждали від нападу РФ. 

МІНІСТЕРСТВА:

Міненерго, Мінмолодьспорт, 
Мінрегіон, Мінінфраструктури,
МКІП, Міндовкілля, ведуться 
перемовини з іншими міністерствами



Головні функції GIS HUB

• Фіксація руйнувань.
• Відновлення і розвиток регіонів і галузей
відповідно до оновлених планів.

• Прозоре залучення інвестицій на пошкоджені
об’єкти

• Система підтримки у прийнятті управлінських
рішень

• Контроль виконання процесів оновлення
об’єктів, громад, галузей, країни

• Можливість взаємодії з власниками
зруйнованих об’єктів
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Захист даних

Отримано аналітичний висновок від відповідної 
спеціалізованої організації щодо рівня 
захищеності інформації у веб-сервісі та системи 
захисту, тому його використання є безпечним.

Кожному користувачу веб-сервісу надається 
відповідна роль для управління даними із 
дотриманням механізму забезпечення 
секретності в режимі публічного та спеціального 
доступу до цих даних.
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Доступ та авторизація
Доступ до веб-сервісу (персональний логін, пароль) 
надається користувачам для ведення бази
відповідно до акту приймання передачі.

Веб-сервіс має закриту і публічну частини.

• Закрита частина. Доступ здійснюється лише
адміністратором веб-сервісу та уповноваженою
особою через електроний кабінет.

• Публічна частина буде у вільному доступі для
користувачів веб-сервісу та інших осіб відповідно
до прийнятих нормативів під час воєнного стану. 
Складається з інтегрованих ресурсів, включаючи
геопросторову інформацію. 
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ОНОВА ГІС-Хаб
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Портал фіксації руйнувань, відбудови 
та оновлення інфраструктури України

Нанесено понад 10 000 об'єктів різної 
інфраструктури України



Ірпінська громада
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На карту нанесено:
• пошкоджені будівлі (заклади освіти, охорони 
здоров'я, культури, спорту та інші – 1430 об'єктів)

Дешборди:
• дані про пошкоджені будівлі за різними галузями
Можливі фільтри даних за категоріями:
- тип об'єкта, ступінь руйнування, тип пошкоджень, 
можливість реконструкції

• Можливості відновлення
Можливі фільтри:
можливість, пріоритетність, етапи відновлення, 
ступінь руйнувань,тип об'єкта, тип пошкоджень



Бучанська громада
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На карту нанесено:
• пошкоджені будівлі (заклади освіти, 
охорони здоров'я, культури, спорту
та інші – 2414 об'єктів)

Дешборди:
• дані про пошкоджені будівлі за
різними галузями

Можливі фільтри:
- ступінь руйнувань, тип пошкоджень, 
пріоритетність відновлення



Мінрегіон (пілотний проект 
з Бучанською міською радою)
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На карту нанесено:
• заклади соціальної інфраструктури – 91 об'єкт)

Дешборди:
• заклади соціальної інфраструктури Бучанської громади
• школи Бучанської громади з аналізом відповідності 
наявних ресурсів потребам громади, 
маршрутів шкільних автобусів, відновлення

Відображена загальна кількість та кількість пошкоджених 
об'єктів



Макарівська громада
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На карту нанесено:
• пошкоджені будівлі (заклади освіти, 
охорони здоров'я, культури, спорту та 
інші – 3429 об'єктів)

Дешборди:
• дані про пошкоджені будівлі за 
різними галузями

Можливі фільтри:
- об'єкти з повним, частковим 
пошкодженням, кількість об'єктів, 
категорії та відсоток руйнувань, типи 
необхідних відновлень (вікна, двері та 
інше)



Чернігівська громада
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На карту нанесено:
• пошкоджені будівлі – 874 об’єкти

Дешборд:
• дані про пошкоджені будівлі

Можливі фільтри:
- пряме влучання, непряма дія вибухів
- етапи робіт (проектування, підготовчі, 
ремонтні роботи, завершено)
- відновлено поточним ремонтом 
(покрівля, вікна загального 
користування)



Мінреінтеграції 
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Карта гуманітарних штабів
Дніпропетровської області

На карту нанесено:
213 об’єктів
Відстані до Гум. Штабів
Можливості і сервіси Гум. Штабів
Інструмент пошуку найближчого
Гум. Штабу



Мінмолодьспорт 

LEVEL UP FOR UKRAINE

На карту нанесено:
• спортивні об'єкти (682 об'єкти)
• пошкоджені спортивні об'єкти (215 
об'єктів)

Дешборд:
• дані про загальну кількість 
спорт.об'єктів

• пошкоджені спорт.об'єкти
• орієнтована вартість пошкоджень

Можливі фільтри:
- за регіонами, типом пошкодження, 
статусом



Міненерго(Миколаївобленерго)
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На карту нанесено:
• Існуючі та пошкоджені ПС та ТП (46 
пошкоджених об'єктів)

Дешборд:
• дані про пошкоджені станції, лінії, 
обладнання

Можливі фільтри:
- пошкодження за типами ліній, 
класом напруги



Проєкти ONOVA
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Відбудова школи
ім. Заріфи Алієвої, 
м.Ірпінь
• Розроблено технічний звіт про стан
пошкодження будівлі

• Внесено до ГІС Хабу, завантажено
відповідні документи

• За підтримки посольства Азербайджану
здійснено відновлювальні роботи



• Створення безпечного та зручного
загального громадського
простору — центру здорового
способу життя міста

• Економне використання
енергетичних та інших ресурсів

• Інклюзивність та облаштоване
бомбосховище в шкільній будівлі.

Концепт-проєкт
відбудови ліцею
№3, м.Ірпінь



• Всі дані про пошкодження
зафіксовано в GIS HUB ONOVA.

• Готується технічний звіт про стан 
споруд.

• Розробляємо концепт-проєкт
оновлення спортивного 
комплексу “Десна” з повною
реконструкцією стадіону згідно з 
вимогами УЄФА та української
професійної ліги футболу.

Державне підприємство “Олімпійський
навчально-спортивний центр “Чернігів”



• Історична будівля Центру 
знаходиться в аварійному стані
після влучення російських ракет.

• Розпочато проєкт оновлення.
• Руйнування нанесено на карту 
пошкоджень порталу ГІС HUB 
ONOVA.

• Триває активна робота над 
технічними звітами та концепт-
проєктом.

Комунальний заклад 
“Чернігівський обласний
молодіжний центр”



На території Чернігівської області має
бути створена хабівсько-мережева
Регіональна Інноваційна Система (РІС) з 
епіцентром в формі
інтегральногоМіжнародного
індустріального парку (МІП)

Передбачено:
• Побудову інноваційного містечка
• Створення інноваційного мережевого
університету в форматі U4.0, зі своїм
студентським кампусом

Кластери
Чернігівської області



Реалізація енергозберігаючих заходів у 84 дитячих закладах (Дніпро) 
та 66 дитячих закладах (Кременчук).

• Термомодернізація фасадних конструкцій будівель
• Заміна вікон
• Термомодернізація перекриттів, підвальних плит
• Модернізація/встановлення автоматичних установок теплопостачання
• Встановлення регуляторів витрати теплоносія СО
• Встановлення приладів обліку теплової енергії
• Ізоляція труб системи теплопостачання
• Роботи у системі внутрішнього опалення

Досягнуті результати
• економія теплової енергії від 25%;
• зниження витрат на електроенергію від 30%

Термомодернізація бюджетних установ



Дитячий заклад «Барвінок» був підірваний
під час російського вторгнення.

• Зібрані матеріали щодо фіксації
руйнувань та розробки технічного звіту.

• Дані про руйнування та технічний стан 
будівлі занесено в ONOVA GIS HUB.

Макарівський заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) "Барвінок"



Ініціатор створення Ліги оновлення України ОНОВА 
— Громадська спілка "Український фонд 
енергоефективності та енергозбереження" в 
умовах війни працює в режимі Гуманітарної
допомоги Україні.

• Евакуація та розміщення населення
• Гуманітарна допомога медичним закладам
• Психологічна допомога постраждалим
• Допомога захисникам. Виготовлення засобів
захисту

• Відновлення доступу до Інтернету завдяки
технології Старлінк

• Медійні міжнародні проєкти

Гуманітарна місія ONOVA



+380 67 652 81 88
info@onova.org.ua

Україна, Київ, вул. Генерала Алмазова 18/7

Дякуємо 
за увагу!

Контактна особа:

Голова правління громадської спілки
"Український фонд енергоефективності
та енергозбереження"
Єгор Стефанович


