
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕЛЕНИМИ 

НАСАДЖЕННЯМИ МІСТА



• з 2003 року

• сертифікація ISO 9001:2008

• підтримка проектів з відкритим кодом

• успішні проекти в світі

Розробники платформи

• з 2012 року

• розробка, впровадження та підтримка

системи електронного обліку

деревини для ДАЛРУ

• локалізація GreenSpaces



Допомогти містам у 
ефективно 
управляти своїми 
міськими зеленими 
зонами, 
покращуючи 
життєдіяльність та 
забезпечуючи 
безпеку

Мета платформи GreenSpaces



Мета платформи GreenSpaces

• Ефективне управління міськими зеленими зонами

• Зниження ризику та відповідальності у випадку інцидентів, 

спричинених деревами або обладнання на майданчиках

• Збереження досвіду

• Залучення громадян та активістів



Кому потрібна платформа?

47%

28%

25%

Арбористи та 
приватні 
компанії

Міські ради, 
включаючи 
комунальні 

підприємства
Обслуговуючі 

компанії



Для чого потрібне рішення?

Зручний 
щоденний 

інструмент для 
роботи

Програмне 
забезпечення

інвентаризація

Для ефективного управління

зеленими зонами потрібна:

• детальна інвентаризація

всіх активів

• потужна і гнучка

платформа управління

• адекватні робочі процеси

та кваліфікований

персонал

Кожен зможе зробити свій 

вагомий внесок



Якими об'єктами можна керувати?

Будь-якими.

Гнучка та ієрархічна модель даних дозволяє налаштувати конфігурацію 

системи для управління деревами, ігровими майданчиками та всіма 

активами міських зелених зон.



МОДЕЛЬ РОБОТИ З ДАНИМИ



Модель роботи

Зелені зони

газон

Звичайний

спортивний

На пагорбах

На трамвайних 

коліях

Модель даних міста Модель даних зелених зон Активності 

з обслуговування

Косити газон

Косити 

спортивний 

газон

Косити пагорби

Косити біля 

колій

Активи класифікуються за типом діяльності з обслуговування. Це дозволяє точні 

розрахунки витрат на обслуговування та допомагає оновлювати геометрію.

…….. ……………..



РОСЛИННІСТЬ
ВУЛИЧНІ 

МЕБЛІ

УПРАВЛІННЯ

Шари моделі даних



Приклад моделі даних

Результат – детальне представлення 

зеленої зони та всіх її активів.

Кошторис дозволяє розраховувати 

витрати на обслуговування.



Планування

Роботи з обслуговування плануються на рік і 

приводять до детальної програми та оцінки 

витрат:

- газонокосіння

- Перевірка стійкості дерев

- Обрізка дерев

- Збирання листя восени

- Обслуговування вуличних меблів та ігрових 

майданчиків 

- .....

Діяльність може бути спланована, моніторинг 

відбувається прозорим способом



Програмна частина платформи



Мультиплатформа

Усі зацікавлені сторони отримують необхідні інструменти для роботи, а 
всі дані зберігаються в єдиній базі даних



Інтерфейс мапи



Інтерфейс платформи



Управління даними

Управління 

деревами

Підтвердження 

несумісності

Управління 

роботами

Візуальна оцінка

Додаток для роботи зі смартфону

OFFLINE

Управління 

обладнанням



ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 

ТА БЕЗПЕКА ДЕРЕВ



Форма даних для кожного дерева

Позиціонування

Таксономія

Розміри та вік

Додаткова 

інформація



Форма даних для кожного дерева

Додаткова 

інформація

Нотатки

Візуальна оцінка, 

постановка робіт, 

документація



Внесення нові дерева через додаток

• Номер дерево вноситься автоматично

• Тег дерева вноситься автоматично відповідно до налаштувань

• Можливість вимірювання окружності дерева

• Точність GPS-позиціонування

• Можливість зробити світлини за допомогою смартфону або планшету



Ключові моменти



Ключові моменти

Безпека

Інформація та 
документація

Ефективне 
управління

Визначення та 
оптимізація 

екосистемних
послуг

Інтеграція з 
технологіями 

(супутникові дані, 
датчики)

Залучення
громадян



Хто і де вже викопистовує GreenSpaces?

• 200 клієнтів в Італії, Австрії, Швейцарії, 

Польщі, Тайвані, Фінляндії, Словенії та 

Ізраїлю

• Міські ради

• Комунальні підприємства

• Обслуговуючі компанії

• Арбористи



• Антон Михальський

• Директор з розвитку проекту

• 0 (67) 59-179-29

• am@latschbacher.com.ua

• https://www.latschbacher.com.ua/gis/

Впровадження в Україні

• Андрій Вороний

• IT-директор проекту

• 0 (67) 238-04-35

• avoronoy@wfpro.com.ua

mailto:am@latschbacher.com.ua
https://www.latschbacher.com.ua/gis/
mailto:avoronoy@wfpro.com.ua


Запрошуємо до співпраці!


