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Рекомендації для оприлюднення наборів



Відкриті дані — це коли...

без запитів;
одразу і 24/7, а не за 5-ть робочих днів;
без реєстрації, без BankID, без ЕЦП, без капчі;
не DOC і PDF, а XLSX і CSV, не веб-сайт, а API;
не перелік, а повний реєстр;
можна поєднувати та порівнювати (інтероперабельні);
можна використовувати у комерційних продуктах;
на порталі відкритих даних або веб-сайті;
інше*

* Закон України “Про доступ до публічної інформації”, Постанова КМУ №835, The International Open Data Charter, The Annotated 8 Principles of Open Government Data.

умови відкритості даних

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
https://opendatacharter.net/
https://opengovdata.org/


Екосистема відкритих даних
громадянам не потрібні дані, їм потрібні сервіси

Набори 
даних

Сервіси Потреби

Розпорядники Розробники Громадяни



Екосистема відкритих даних

Helsinki Region Infoshare: https://hri.fi/

https://hri.fi/


Проблема №1: Відсутність даних



Проблема №1: Дані не є машиночитані



Проблема №3: Різна структура

№
з/п

Назва об’
єкта

Адреса 
об’єкта

Балансоут
римувач

Рік 
побудови 
або
постановки
на облік

Площа, 
кв. м

Балансова або 
оціночна 
вартість, грн

Залишков
а 
вартість, 
грн

Інформаці
я про 
земельну 
ділянку

Відомості 
про 
зареєстр
оване 
право 
власності

Цільове 
використ
ання

Назва 
орендаря, 
мета 
оренди, 
строк дії 
договору

Примітка

№ п/п Найменування
об’єкта

Адреса об’єкта Площа (кв.м) Розташування в межах 
будівлі

Функціональне призначення

№ п/п Назва підприємства, 
установи, закладу, 
управління

Назва об’єкта 
нерухомості

Кількість Адреса місцезнаходження 
об’єкта нерухомості

Площа, м²

Кропивницький

Івано-Франківськ

Житомир



Назва набору Посилання на методичні 
рекомендації

Перелік об’єктів комунальної власності http://cprods.rtfd.io/

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи 
інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в 
оренду)

http://ocdsforcp.rtfd.io/

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів 
(приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути 
передані в користування

http://ocdsforcp.rtfd.io/

Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення 
забудови

http://ocdsforcp.rtfd.io/

Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок http://ocdsforcp.rtfd.io/

Рекомендації для наборів відкритих

http://cprods.rtfd.io/
http://ocdsforcp.rtfd.io/
http://ocdsforcp.rtfd.io/
http://ocdsforcp.rtfd.io/
http://ocdsforcp.rtfd.io/


Якісні дані — корисні сервіси
табло для аналізу договорів оренди в Житомирі

Аналітику можна переглянути за посиланням.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWY0NzgxOWMtNDdkYi00ZTk5LTg3NTgtNWJkNzhhZjhjMTg2IiwidCI6Ijg5OGRkNTNiLWUyNDYtNGJjYS1hODA2LWQyNDljNzc1YzZiNyIsImMiOjl9

