


ECO Platform 
УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМИ ОБМЕЖЕНИМИ РЕСУРСАМИ ЛІС

ЗБИТКИ ДЕРЖАВИ 

від незаконних рубок 

за 5 років - 1 млрд 

гривень

«ЛІСОВИЙ ПОРТАЛ» - зниження незаконних 
рубок

«ЛІС У СМАРТФОНІ» -оперативна інформація 
щодо лісових насаджень у яких планується 

здійснювати заготівлю деревини

ПРОЗОРІСТЬ, можливість перевірки 
законності здійснення рубок

МОЖЛИВІСТЬ ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРИРОДООХОРОННИХ ОРГАНІВ про 
здійснення незаконних рубок

БУЛО СТАНЕ



ЕЛЕКТРОННІ ЗВІТИ

✓ Щорічна економія для суб’єктів 

господарювання 905600 гривень та 

✓ Щорічна економія для суб’єктів 

господарювання 32000 годин

ПЕРЕВЕДЕННЯ ПАПЕРОВИХ ДАНИХ 

У «ЦИФРУ»

✓ Збереження 34 дерев.

✓ Забезпечення 2190 людей киснем 

в рік

«ПАПЕРОВИЙ БАГАЖ»

паспорти водних об’єктів 

розробляються в паперовому 

вигляді,

архів складає близько 2 т. 

паперу

ЗВІТИ № 2ТП-ВОДГОСП (РІЧНА) 

подаються в письмовій формі

ECO Platform 
УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМИ ОБМЕЖЕНИМИ РЕСУРСАМИ ВОДА

БУЛО СТАНЕ



ECO Platform 
УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМИ ОБМЕЖЕНИМИ РЕСУРСАМИ РИБА

ВІДСУТНІ ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСНІ 
ПОСЛУГИ в рамках отримання 
права на промисловий вилов 
водних біоресурсів 

Необхідність багаторазового 
звернення до регулятора

ВІДСУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ЗВІТНОСТІ

ВІДСУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПРОСТЕЖУВАНОСТІ

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСНИХ 
ПОСЛУГ
✓ Щорічна економія для суб’єктів господарювання 

107776 гривень 

✓ Щорічна економія 3807 годин

1 клік 

ВВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ
✓ Щорічна економія для суб’єктів господарювання 226400 

гривень

✓ Щорічна економія 8000 годин

✓ Переведення паперових даних у «цифру»

✓ Збереження 57 дерев щороку

✓ Забезпечення 3467 людей киснем в рік

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ 
ПРОСТЕЖУВАНОСТІ ПОХОДЖЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

✓ Прозорість

✓ Державі не завдаються щорічні збитки у розмірі 839,3 млн. 

гривень від ННН рибальства

✓ Державі не завдаються щорічні збитки у розмірі 250 млн. 

гривень від тіньового обігу аквакультурних водних біоресурсів

БУЛО СТАНЕ



ECO Platform 
УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМИ ОБМЕЖЕНИМИ РЕСУРСАМИ

БУЛО СТАНЕ

НАДРА

Необхідність САМОСТІЙНО шукати об’єкт для 
інвестування

ЗНАЧНІ МАТЕРІАЛЬНІ ТА ФІНАНСОВІ ВТРАТИ 
ДЛЯ ІНВЕСТОРА під час підготовки 
пропозиції для виставлення ділянки на 
аукціон

НЕОБХІДНІСТЬ БАГАТОРАЗОВОГО 
ЗВЕРНЕННЯ ДЛЯ ПОДАННЯ ПАКЕТУ 
ДОКУМЕНТІВ на отримання спеціального 
дозволу на користування надрами

В СЕРЕДНЬОМУ 500 КІЛОМЕТРІВ 
НЕОБХІДНО ПОДОЛАТИ СГ для отримання 
права на спеціальне користування 
надрами

АТЛАС НАДРОКОРИСТУВАЧА – це сервіс, 
який включає перелік готових для 

інвестування об’єктів, які виставляються на 
прозорий аукціон

1 клік 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ 
НАДРОКОРИСТУВАЧА. 
✓ Економія 128,5 тис. гривень 
✓ Економія 4540 годин часу
✓ 1 клік

ЕКОНОМІЯ
✓ близько 50 тис. гривень та 1 місяця у разі 

ініціації ділянки з Атласу 
надрокористувача для винесення на 
аукціон



ECO Platform

СЛІДКУЙ. КОРИСТУЙСЯ. РЕАГУЙ.



WHY ECO Platform?

Рівний доступ до 

природніх

ресурсів

Збільшення

інвестиційної

привабливості

Оцифрована 

інформація про 

природні

ресурси

Відкриті на 100% 

дані про природні

ресурси

Зменшення

корупції

Повні та 

своєчасні дані

моніторингу

Оперативна он-лайн

взаємодія

держави та 

суспільства

Прозоре та 

ефективне

екологічне

інспектування



БЛОКИ ECO Platform

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП
ДО АКТУАЛЬНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ПРИРОДНІ 

РЕСУРСИ

ЕЛЕКТРОННІ 
ПОСЛУГИ

ЕЛЕКТРОННА
ЗВІТНІСТЬ

ЕЛЕКТРОННА
ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНИЙ
МОНІТОРИНГ

FEEDBACK 
WINDOW

ЕКОЛОГІЧНЕ
ІНСПЕКТУВАННЯ



ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО АКТУАЛЬНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Карта місць заготівлі деревини (Ліс у

смартфоні)

Мисливські угіддя з відображенням доступних
дозволів на добування

Місця, в яких можливо проводити спеціальне користування
лісовими ресурсами

Карта рекреаційних місць

Карта лісовідновлення та лісорозведення

Реєстр постійних лісокористувачів

Карта водних об’єктів з описом інформації по 

кожному об’єкту

Карта розміщення зрошувальних систем, 

гідротехнічних споруд та насосних станцій

Реєстр водокористувачів

Реєстр водних об’єктів

Карта рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) та 

користувачів водних біоресурсів

Карта здійснення аквакультури

Реєстр суден

Реєстр рибалок

Реєстр субєктів здійснення аквакультури

Статистика виловів

Інформація про 

природні ресурси,

які надані у 

користування

Інформація про 

природні ресурси,

які можна взяти у 

користування

Інформація про 

природні ресурси,

які неможливо взяти у 

користування

Електронний атлас надрокористувача

Інтерактивні dataroom ділянок надр згідно

міжнародних стандартів

Реєстр користувачів

надр



ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ

Digital кабінет постійного лісокористувача

(видачі лісорубних квитків (Е - квиток), сертифікатів

походження лісоматеріалів (на основі перевірки

даних з системою ЕОД та ТТН - ліс)

Digital кабінет ведення мисливського

господарства

(видача мисливських дозвільних документів;

реєстрація мисливських господарств (Е - Дозвіл)

Digital кабінет надрокористувача

(отримання права на користування

надрами)

Digital кабінет водокористувача

(отримання та анулювання дозволів

на спеціальне водокористування, на

роботи на землях водного фонду)

Digital кабінет суб'єкта рибного господарства

• (розподіл часток/квот добування водних біоресурсів; 

• видача дозволів на спеціальне використання водних

біоресурсів;

• реєстрація торгових операцій;

• реєстрація/перереєстрація суден промислового

рибальства;

• реєстрація/перереєстрація місць базування суден 

флоту рибної промисловості)

Обрати об’єкт та 

подати заявку на 

оформлення

документів

Взяти участь в 

аукціоні

Відстежити етапи

отримання права 

на користування

природними

ресурсами



ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ

Звіт за формою № 3-гр (перелік робіт та 

досліджень з геологічного вивчення надр)

Звіт за формою № 5-гр, 6-гр, 7-гр (щодо

обліку запасів коисних копалин)

Інформація щодо стану виконання програми робіт

Інформування про кількість Видобутої

кожного виду Вуглеводневої сировини

Повідомлення про створення та/або

придбання геологічної інформації

Звітність з питань

ведення мисливського

господарства

Звіт за формою №

2ТП-водгосп (річна)

Звіт за формою 1А- риба (річна)

Звіт про спеціальне використання водних

біоресурсів

Доступ до 

системи 24/7

Електронні

документи

Відсутність контакту із

держслужбовцями



ЕЛЕКТРОННА ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Електронний облік деревини

Електронні ТТН-ліс (товарно-транспортні

накладні)

Моніторинг внутрішнього

споживання деревини

Персональний кабінет

«деревообробника»

Дистанційний моніторинг

використання водних

ресурсів за допомогою

інтернет технологій

(розміщених електронних

датчиків)

Система простежуваності

походження водних біоресурсів (реєстрація

права першого продажу;

реєстрація всіх

подальших операцій з

водними біоресурсами)

Система моніторингу

суден

Забезпечення

законного 

використання

природних ресурсів

Відслідковування

походження

природних ресурсів

Зменшення тіньового

ринку

Електронний облік обсягів

товарної прФодукції



ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

(МІНЕКОЕНЕРГО)

ОПРИЛЮДНЕННЯ

ДАНИХ 

МОНІТОРИНГУ В 

БЛОЦІ 

"ЕКОЛОГІЧНИЙ 

МОНІТОРИНГ"



ЕКОЛОГІЧНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ



FEEDBACK WINDOW

прослідкувати та перевірити чи законно 
здійснюється використання природних
ресурсів та у зворотньому режимі
повідомити про ризики здійснення
незаконного використання

надіслати електронний запит та отримати
електронну відповідь на свій запит

повідомити інформацію про порушення
чи удосконалення

оперативно відреагувати або спростувати
інформацію про легальність використання
природних ресурсів

передавати інформацію до спеціальних
уповноважених органів для їх виїзду на місце
здійснення незаконного використання природних
ресурсів та перевірки встановлених фактів

надавати відповіді на запити, отримувати,
оброблювати, використовувати та зберігати
інформацію надану громадянами


