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Впровадження Державного адресного реєстру

України



Архітектура Державного адресного реєстру України

Кабінет Для ОМС 

Публічний Геопортал Система доступу та взаємодії 

База даних 
Адресного реєстру 

Картографічна основа НІГД



Адресні реєстри, які використовуються в

рамках систем МБК впроваджено у 11 громадах і

59 населених пунктах.

Готове рішення для ведення адресного реєстру

Адресний реєстр забезпечує автоматизацію таких функцій:

 автоматизація введення, збереження, обробку даних 

адресного реєстру;

 зручний пошук за допомогою фільтрів;

 формування документів про присвоєння адреси;

 збереження та відображення документів, що підтверджують

факт надання адреси;

 формування документів верифікації реєстру адрес;

 можливість здійснювати експорт реєстрів в формат CSV, XSL;

 можливість підключення за допомогою API.



• Велика кількість дубляжу даних у реєстрах  

• Відсутній порядок ведення адресного реєстру на 

державному рівні.

• Відсутній зв’язок з Національною 

інфраструктурою геопросторових даних України

• Кожен орган, служба, підприємство веде 

власний адресний реєстр

• Відсутній єдиний формат даних для обміну між 

адресними реєстрами та іншими системами

• Переважна більшість матеріалів у паперовому 

вигляді

Виявленні проблеми та помилки 

в існуючих адресних реєстрах



Готове геоінформаційне рішенняТопографічна основа = Базові набори даних

Нормативно-технічна базаМіжнародний досвід та стандарти

Фундамент для впровадження 

Державного адресного реєстру

INSPIRE, ISO19100 Порядок адміністрування, дата специфікація

Кабінет та сервіси50К, Ортофото, ЄЦТО міст та ОТГ



Структура даних Державного адресного реєстру України



Внесення адреси ОМС
Зручні форми та реєстри1

РІШЕННЯ ПІДПИСАНЕ ЄЦП
Формування та підпис рішення за допомогою ЄЦП

ДОСТУП ДО СЕРВІСІВ І 

ПУБЛІКАЦІЯ ДАНИХ НА КАРТІ

ОТРИМАННЯ ВИТЯГІВ З РЕЄСТРУ, РІШЕНЬ ПРО 

ПРИСВОЄННЯ АДРЕСИ ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ

Кабінет для органу місцевого самоврядування

2

3 4



Геопортал



1

2

вул. Миру, 2

3 5

Межа населеного пункту

1 км
2 км

споруда, 1 км дороги Н-11

Безшовність Державного адресного реєстру України

- зона впливу адреси

- об’єкт адресації - кілометрова позначка автомобільної дороги

- споруди 



Сервіси Державного адресного реєстру України

Сервіс пошуку Сервіс підключення API



Порядок додавання нових адрес:
1. Вибір населеного пункту (якщо відсутній, додати дані про нього)
2. Вибір вулиці (якщо відсутня, додати дані про неї)
3. Додати дані про адресу
4. Завантажити реєстраційні документи
5. Додати дані про інші поіменовані об’єкти

Єдина база Державного адресного реєстру



 Публічний адресний реєстр 24/7 з 

відкритим API;

 Автоматизація введення, збереження, обробку 

даних адресного реєстру;

 Однозначна ідентифікація об’єкта адресного 

реєстру;

 Зменшення навантаження на місцеві органи 

самоврядування, виконавчі комітети та органи 

виконавчої влади;

 Забезпечення інтероперабельності з іншими 

геоінформаційними системами та базами 

геопросторових даних.

ХХХХХХХХХХ:ХХ:ХХХ:ХХХХ

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

Результати після впровадження адресного реєстру


