
City Climate
Давай зробимо твоє місто ECO!



Проблема

На території Житомирської області спостерігається низка типових проявів зміни
клімату, які мають значний вплив на міську екологічну систему. Зокрема, поява
острівців спеки, повені, стихійні лиха тощо.

Виникнення острівців спеки, повеней і 
стихійних лих.



Проблема

Вплив кліматичних змін на міську систему створює об’єктивну необхідність 
розробки інформаційної платформи, яка підтримуватиме процес міського 
планування, зокрема у сферах:

❖ покращення системи озеленення;
❖ планування міського простору;
❖ екологізації міської транспортної інфраструктури;
❖ екологізація міського простору. 

Аналогічні проблеми характерні не лише для Житомирської ОТГ. Тому 
розроблене рішення може бути масштабоване на інші міста України і у 
перспективі інших країн. 



Наші клієнти

Місцева влада Екологічні
організації

Послуги з 
благоустрою 

міста



На основі обробки даних супутникових знімків, датчиків якості повітря та 
вимірювання окремих екологічних показників пропонується обґрунтувати
найкращі рішення щодо адаптації та пом’якшення кліматичних змін у містах.

Рішення



Рішення

Функції Зміст

Вибір придатного типу 
рослинності

На основі аналізу даних та існуючих обмежень обирається тип 
рослинності, що може бути використано при озелененні конкретної 
території.

Підтримка прийняття рішень Виходячи із отриманої інформації обираються рішення планування 
міського середовища для конкретних територій



Рішення

Дані:
рівень шуму;
температура повітря і землі;
вологість;
показники якості повітря;
кількість транспортних
засобів;
затоплення.

Тип 
рослин

Білі/
зелені
дахи

Фонтани
струмки

Еко-
парков

ки
Лавки

Сонячні 
панелі

Рішення 
на основі 

даних



• 46 населених пунктів у Житомирській області

• 272 міста районного значення в Україні

• 1469 об’єднаних територіальних громад в Україні

• міста по всьому світу в найближчій перспективі

Об’єм ринку



Дорожня карта

1. Створення бази зображень, їх обробка та визначення необхідних даних,
класифікація результатів дистанційного зондування Землі в ближньому
інфрачервоному діапазоні за інтенсивністю відбитого інфрачервоного
випромінювання, форматування отриманих зображень

2. Підбір датчиків для контролю необхідних показників

3. Складання моделі автоматизованої обробки зображень (створення
технології обробки інформації)



Контакти
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