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Електронний землевпорядник FieldBI –

це система для обліку, візуалізації, 

аналізу та ефективного управління

землями сільськогосподарського

призначення малих фермерських

господарств та великих агрокомпаній
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FieldBI – комплексна експертно-

аналітична система, яка включає в себе:
1. Геоінформаційні системи (ГІС)

2. Набір функціоналу для обліку полів та земельних ділянок

3. Управління договорами та взаємовідносинами з контрагентами та їх

характеристиками

4. Візуалізацію та інтерактивне редагування контурів полів і земельних

ділянок на карті

5. Автоматичний аналіз всіх можливих відхилень в режимі реального 

часу

6. Фінансовий блок для автоматизації взаєморозрахунків з 

контрагентами

7. Таскборд землевпорядника для контролю всіх ключових елементів

системи та постановки задач

8. Електронний кабінет власника земельної ділянки

9. Функціонал доступу до відкритих реєстрів ДЗК та Міністерства юстиції

України (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та Державний реєстр речових прав на нерухоме майно)
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Базовий функціонал

системи
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Розділ МАПА включає в себе функції

відображення полів та ділянок у розрізі

станів договорів, шар кадастрової карти

України, а також 7 додаткових інформативних

шарів:

1. «Незареєстровані території» - це шар територій за межами населених

пунктів, інформація про які не внесена до автоматизованої системи

Державного земельного кадастру

2. Шар «Ґрунти» містить інформацію про ґрунтовий покрив України.

3. «Державний нагляд за землями» відображає контури земельних

ділянок, по яких згідно з Річним планом здійснення заходів державного

нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії,

картографії та кадастру на відповідний рік здійснюються заходи

державного нагляду (контролю).
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4. «Архівні ділянки» - відображає контури земельних

ділянок, які набули статусу архівних.

5. «Обмеження у використанні земель» відображає

межі обмеження у використанні земель, встановлені

законом, які внесено до Державного земельного

кадастру.

6. «Розпорядження с/г землями» відображає земельні

ділянки, на які видано наміри (накази про надання

дозволу на розробку документації із землеустрою) та

накази про надання земельної ділянки у власність

(накази про затвердження документації із землеустрою

та надання земельної ділянки у власність).

7. «Ділянки з помилками геометрії» відображає межі

земельних ділянок, які мають помилки у значеннях

координат поворотних точок меж цих об’єктів від

значень, що відповідають їх фактичному місцю

розташування в натурі (на місцевості), і щодо яких

проводяться заходи із коригування таких відомостей.



ЕЛЕКТРОННИЙ 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК

«Аналітичний блок» включає

інформацію про те, що

відбувається із земельним

банком: які поля

перетинаються, де відсутні

договори, за якими ділянками

договори не зареєстровані чи

завершили строк дії, які

перебувають в оренді, в обміні,

які є відхилення площі

фактичного обробітку від

облікової, аналізувати договори

за цільовим призначенням,

видами землі, роками

завершення договорів тощо.
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Пошук за ЄДРПОУ. Користувачі системи можуть отримувати максимум прозорої інформації з відкритих

джерел, як по своїм, так і по іншим земельним ділянкам. Нова опція надає дані по юридичним особам

в розрізі ділянок, а також про орендодавців земельних ділянок з відкритих реєстрів Міністерства

юстиції України (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та Державний

реєстр речових прав на нерухоме майно).

Електронний кабінет власника земельної ділянки. Принципово новий канал комунікації з власниками

земельних ділянок - відтепер через систему можна відправити запрошення власнику земельної

ділянки до електронного кабінету, де йому буде доступна інформація щодо контактної інформації,

договорів та додаткових угод, фінансових реквізитів, контурів та інших даних по земельним ділянкам,

а також розрахунків по оренді та багато іншого. Також реалізована можливість обміну

повідомленнями, функції замовлення довідок та виплат у товарному вигляді тощо.
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Розділ «Задачі», у якому можна ставити, відслідковувати та отримувати завдання по роботі у системі.

Створюйте завдання одразу, перебуваючи у картках договорів, полів, ділянок чи контрагентів.

Відтепер немає необхідності використовувати альтернативні канали зв’язку, окрім вбудованого до

системи інструменту, а значить, завдання вже не будуть «забуватися» та «губитися» по дорозі до

виконавця.
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В «Полях» представлена візуальна та

текстова інформація про поля, у якому вони

стані, чи не накладаються одна межа на

іншу. Це базова інформація, потрібна для

розуміння ситуації з земельним банком.

У блоці «Ділянки» повністю відображена

інформація про ділянки, їхні контури,

реквізити, площу, де вони знаходяться, у

якому перебувають стані, чи накладаються

на поля, чи не накладаються одна на одну

тощо. Візуально видно всі ділянки, які

перетинають конкретне поле. Всі дані

потрапляють в аналітику, де у зручному

проаналізованому форматі чітко видно

знайдені невідповідності та недоліки.

Залишається по черзі брати їх в роботу та

виправляти.
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Блок «Договори» — це набір істотних умов договору. Всі ці дані мають бути

дійсними, як то дата закінчення договору чи дата укладання договору.

Система показує на карті, за якими ділянками договори зареєстровані, за

якими вже не діють, де потребують переукладання, які договори закінчать

термін дії у яких роках і багато іншого у різних розрізах.

Блок «Фінанси» включає в себе облік та нарахування орендної плати. Це

суттєва перевага системи, тому що обліковувати і нараховувати орендну

плату — досить складний процес. Система дозволяє це якісно та швидко

проводити та має повну інтеграцію з 1С. Тож для того, щоб завантажити

дані в систему, знадобиться досить небагато часу. І все — потім тільки

працювати і виправляти всі невідповідності та наповнювати систему

новими даними. Всі дані легко вивантажити та експортувати в інші

програмні продукти, як варіант, якщо треба використовувати контури полів

чи ділянок, чи інформацію по ним в іншій, наприклад, агрономічній

системі.
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Безпека даних

1. Для доступу використовується захищений протокол 

HTTPS.

2. Для кожного клієнта використовується окремий сервер.

3. База Даних кожного клієнта зберігається окремо.

4. Вхідні паролі користувачів зберігаються у зашифрованому

вигляді за допомогою криптостійкого алгоритму.

5. При кожній авторизації користувача для нього

генерується унікальний JWT- токен.

6. Сервери фізично знаходяться в датацентрах на території

Європейського союзу, що гарантує безпеку збереження

даних.

7. Основна частина управління всіма аккаунтами SaaS 

здійснюється через Amazon Web Services з відповідними

гарантіями безпеки.
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Мобільні 

додатки
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http://vfc.com.ua/
0800 21 11 99




