


проведення перевірки інформаційних ресурсів, їх реєстрацію, облік, зберігання, 
актуалізацію та надання користувачам; 

- метадані містобудівного кадастру – довідкова інформація про інформаційні 
ресурси та про сервіси інформаційних систем містобудівного кадастру;  

- містобудівний кадастр – державна система зберігання та використання 
геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, 
інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних 
стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та 
будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів; 

- паспорт містобудівного об'єкта – документ установленої форми, що містить 
відомості про містобудівні регламенти та довідкову інформацію про містобудівний об'єкт; 

- публічні інформаційні ресурси містобудівного кадастру – відкрита електронна 
топографічна основа та частина відкритих інформаційних ресурсів містобудівного 
кадастру, до якої відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» забезпе-чується загальна доступність шляхом розміщення на веб-сайті 
Костянтинівкаської міської ради та у місцевих періодичних друкованих засобах масової 
інформації;  

- реєстрація документа в містобудівному кадастрі – дія, у результаті здійснення якої 
документ або його частина включається в інформаційні ресурси містобудівного кадастру, 
а містобудівні регламенти, що реєструються та зберігаються в ньому, здобувають статус 
обов'язкових для дотримання усіма учасниками містобудівної діяльності, власниками та 
користувачами земельних ділянок і власниками розташованих на них об'єктів 
нерухомості;  

- сервіси інформаційних систем – програмно-технічні засоби, за допомогою яких 
надаються для використання дані містобудівного кадастру та здійснюються операції з їх 
оброблення; 

- система класифікації та кодування об'єктів містобудування – система, що 
встановлює опис класів об'єктів та їх властивостей з визначенням їх кодів, що підлягають 
обліку в містобудівному кадастрі, а також правил цифрового опису геопросторових 
об'єктів у базі даних містобудівного кадастру;  

- уніфікована система електронного документообігу для кадастрового обліку та 
обміну кадастровими даними – сукупність нормативних документів, що містять 
формалізований опис структурованих електронних документів з об'єктами та 
відомостями, що підлягають реєстрації в базі даних інформаційної системи 
містобудівного кадастру, структурованих вихідних електронних документів, що 
формуються на основі інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та передаються в 
інші інформаційні системи або надаються коритувачам, а також програмні засоби 
формування, ведення, контролю  та оброблення електронних документів у інформаційній 
системі містобудівного кадастру.  

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Земельному кодексі України, 
Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності", інших законах України, що 
регулюють відносини у сфері містобудування, земельні відносини, а також відносини у 
сфері інформації та інформатизації.  

3. Комплексність, повнота та достовірність даних системи містобудівного кадастру 
повинні забезпечувати прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного 
середовища життєдіяльності населення, захисту території від наслідків надзвичайних си-
туацій техногенного і природного характеру, запобігання надмірній концентрації на 
певній території населення та об'єктів виробництва, зниження рівня забруднення 
навколишнього природного середовища, ефективне і надійне функціонування об'єктів 
будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне 
використання природних ресурсів і територій з особливим статусом, у тому числі 
ландшафтів, об'єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського 
призначення,  водних ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку території.  

4. Ведення містобудівного кадастру здійснюється за принципами:  



- узгодженості завдань із створення та розвитку містобудівного кадастру із 
завданнями створення та розвитку державного земельного кадастру, національної 
інфраструктури геопросторових даних та Національної програми інформатизації;  

- обов'язковості реєстрації та обліку в містобудівному кадастрі документів, 
необхідних для провадження містобудівної діяльності;  

- внесення відомостей до містобудівного кадастру на підставі та в порядку, 
визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та цим 
Положенням;  

- єдності методології ведення містобудівного кадастру;  
- актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності та обґрунтованості 

інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;  
- відкритості та доступності інформації з містобудівного кадастру, законності її 

одержання, поширення і зберігання;  
- безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей про об'єкти 

містобудування, що змінюються;  
- інтероперабельності з інформаційними системами державного земельного кадастру 

та інших галузевих кадастрів і реєстрами, що належать до державних інформаційних 
ресурсів;  

- координації діяльності суб'єктів містобудівного кадастру, які забезпечують 
виробництво, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання 
інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.  

5. Містобудівний кадастр створюється як розподілена геоінформаційна система і 
ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру та інших даних, 
відповідно до законодавства, на рівні міста Костянтинівки.  

6. Геопросторові дані створюються в державній системі координат або місцевих 
системах координат, що має зв'язок з державною системою координат на відповідній 
картографічній проекції відповідно до єдиної системи класифікації та кодування об'єктів 
містобудування.  

7. Містобудівний кадастр ведеться Службою містобудівного кадастру, яка діє у 
складі відділу архітектури та містобудування Костянтинівської міської ради. 

8. Цілісність системи містобудівного кадастру забезпечується шляхом розроблення 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України єдиних правових, нормативних і методичних документів щодо 
створення та ведення кадастру на відповідному рівні.  

 
Структура системи містобудівного кадастру 

 
9. Система містобудівного кадастру включає:  
- організаційну структуру;  
- технічні та програмні засоби;  
- інформаційні ресурси;  
- каталоги та бази метаданих;  
- сервіси геопросторових даних;  
- будівельні норми, технічні регламенти та державні стандарти.  
10. З урахуванням відповідної території, складу та ступеня деталізації кадастрових 

даних у системі ведення містобудівного кадастру містобудівний кадастр міста 
Костянтинівки віднесено до міського рівня.  

11. В організаційній структурі системи містобудівного кадастру визначаються базові 
суб'єкти, які відповідають в межах своїх повноважень за постачання інформаційних 
ресурсів для системи містобудівного кадастру, в тому числі:  

- відділ архітектури та містобудування Костянтинівської міської ради, відповідає за 
інформацію баз даних "функціональні, інженерно-будівельні та інші зони містобудівного 
регулювання", "тимчасові споруди, засоби зовнішньої реклами", "інвестиційна 
(будівельна) діяльність на території м. Костянтинівка", "картографічна основа", 



"функціональні, інженерно-будівельні та інші зони містобудівного регулювання" в частині 
інформації щодо Генерального плану розвитку м. Костянтинівка; 

- відділ регулювання земельних відносин управління комунального господарства 
Костянтинівської міської ради та управління Держкомзему у Костянтинівському районі 
Донецької області відповідають за інформацію баз даних "земельні ділянки", 
"адміністративно-територіальний устрій" та "дані фактичного стану та використання 
території"; 

- міський відділ культури Костянтинівської міської ради відповідає за інформацію 
баз даних "особо охоронні природні території", "соціально-культурні об'єкти"в частині 
інформації щодо історико-культурної цінності територій та будівель; 

- відділ з питань надзвичайних ситуацій, оборонної і мобілізаційної роботи 
відповідає за інформацію бази даних "природні системи та господарські об'єкти, що є 
джерелами небезпечних природних та техногенних процесів" та "території та об'єкти, що 
схильні до небезпечного впливу природних і техногенних процесів, що здатні привести до 
надзвичайних ситуацій" в частині потенційно небезпечних об'єктів, їх характеристик, 
видів загроз, оцінки можливих наслідків та збитків; 

- комунальне підприємство «Костянтинівське міське бюро технічної інвентаризації 
Костянтинівської міської ради», відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно реєстраційної служби Костянтинівського міськрайонного управління юстиції, 
відповідають за інформацію бази даних "будівлі і споруди"; 

- управління комунального господарства Костянтинівської міської ради, комунальне 
підприємство «Служба єдиного замовника Костянтинівської міської ради» відповідають 
за інформацію баз даних "особо охоронні природні території" та "рекреаційні території та 
об'єкти" в частині інформації про озеленені і рекреаційні території; 

- виробнича одиниця «Костянтинівкатепломережа» обласного комунального 
підприємства «Донецьктеплокомуненерго», Костянтинівське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода 
Донбасу», Костянтинівське управління по газопостачанню та газифікації відкритого 
акціонерного товариства «Донецькоблгаз», невідокремлений підрозділ «Костянтинівський 
район електричних мереж» публічного акціонерного товариства «Донецька топливо-
енергетична компанія Донецькобленерго», відповідають за інформацію бази даних, 
"територія транспортних комунікацій", "ділянки та вузли інженерних комунікацій", в 
частині відповідних та інженерних мереж. 

- проектні, вишукувальні та будівельні організації - за матеріали і дані щодо 
проведених проектних інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних, будівельних та 
інших вишукувальних робіт та інформацію про встановлені обмеження використання 
території в затверджених проектах;  

- управління статистики у місті Костянтинівці - за відомості щодо галузевої 
структури господарства територіального об'єкта, населення, наявності та споживання 
природних ресурсів тощо; 

- галузеві кадастрові та інші інформаційні служби - за дані, що стосуються 
відповідних одиниць обліку територіальних об'єктів. 

12. До технічних та програмних засобів системи містобудівного кадастру належить 
мережа міського геопорталу та геоінформаційна система містобудівного кадастру, що 
забезпечують проведення перевірки інформаційних ресурсів, їх реєстрацію, облік, 
зберігання, актуалізацію та надання користувачам.  

13. Інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру складаються з 
інформаційних ресурсів міського рівня містобудівного кадастру, узагальнений склад та 
підстави внесення даних для яких визначено в пунктах 23, 24 цього Положення.  

14. Метадані містобудівного кадастру містять довідкову інформацію про 
інформаційні ресурси, в тому числі про склад, структуру, якість, окремі частини території, 
умови використання геопросторових даних та їх виробників. Залежно від виду 
містобудівної документації та від виду геопросторових даних метадані можуть містити 
іншу довідкову інформацію.  



15. Бази метаданих, що містять упорядковані набори метаданих, виробляються і 
розміщуються службою містобудівного кадастру у мережі геопорталів для забезпечення 
пошуку, оцінювання якості, умов доступу та використання геопросторових даних і 
сервісів інформаційних систем.  

16. У системі містобудівного кадастру створюється та обслуговується мережа 
геопорталів з такими сервісами інформаційних систем:  

- сервіси пошуку, що забезпечують виявлення наборів та сервісів геопросторових 
даних в інформаційних мережах;  

- сервіси перегляду наборів геопросторових даних, інформації про характеристики 
геопросторових об'єктів та змісту метаданих;  

- сервіси доступу, що забезпечують безпосередній доступ до кадастрових даних або 
одержання їх копій;  

- сервіси перетворення, що забезпечують перетворення координат геопросторових 
даних з однієї системи координат або картографічної проекції в іншу.  

17. Методичні, лінгвістичні, технічні та програмні засоби повинні забезпечити 
автоматизоване виконання таких основних операцій в процесі створення та ведення 
містобудівного кадастру:  

- обмін документованими відомостями з іншими кадастровими та інформаційними 
системами з використанням уніфікованої системи електронного документообігу та обміну 
кадастровими даними;  

- резервне копіювання  та захист даних, що зберігаються в інформаційній системі 
містобудівного кадастру;  

- актуалізація інформаційних ресурсів за допомогою реєстрації та обліку нових 
документів та відомостей, а також переведення в архівний режим зберігання документів 
та відомостей, які в установленому порядку визнано недіючими;  

- введення, редагування та підтримка бази геопросторових даних об'єктів 
містобудівного кадастру, формування, виведення та використання електронних карт 
містобудівного кадастру;  

- пошук інформації за адресою об'єкта капітального будівництва або його 
реєстраційним номером, координатами земельної ділянки, кадастровим номером 
земельної ділянки, найменуванням та реквізитами документа;  

- складення аналітичних звітів, формування та виведення вихідних документів в 
друкованому та/або електронному вигляді;  

- ведення реєстру вхідних/вихідних документів, що були введені або сформовані та 
виведені з використанням інформаційних ресурсів містобудівного кадастру в друкованому 
та/або електронному вигляді.  

18. Для  створення  і  функціонування  системи містобудівного кадастру 
розробляються будівельні норми,  технічні  регламенти  та державні   стандарти   щодо  
виробництва  інформаційних  ресурсів, уніфікованої системи електронного 
документообігу для  кадастрового обліку   та  обміну  кадастровими  даними,  створення  і  
розвитку містобудівного кадастру.  

 
Ведення містобудівного кадастру 

  
19. Правову основу формування та ведення містобудівного кадастру становлять:  
- Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";  
- це Положення, а також Порядок обміну інформацією між містобудівним та 

державним  земельним кадастрами, Положення про порядок надходження, зберігання, 
використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України;  

- затверджене Положення про Службу містобудівного кадастру, про реєстри адрес, 
вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості, про інформаційні ресурси єдиної 
цифрової топографічної основи території;  



- нормативно-правові акти Костянтинівської міської ради та її виконавчого комітету 
щодо визначення умов прямого доступу та встановлення категорії користувачів, що мають 
право на прямий доступ до інформації містобудівного кадастру.  

20. Костянтинівською міською радою затверджується Положення про Службу 
містобудівного кадастру та визначаються умови виділення штатних одиниць, 
забезпечення їх приміщеннями, комп'ютерною та іншою технікою, меблями, програмними 
засобами, фінансування кадастрової діяльності, інші умови.  

21. Відділ архітектури та містобудування Костянтинівської міської ради спрямовує 
роботу Служби містобудівного кадастру за такими напрямами:  

- створення та ведення містобудівного кадастру, в тому числі містобудівний 
моніторинг об'єктів, із залученням науково-дослідних і проектних організацій;  

- визначення пріоритетів у формуванні містобудівного кадастру і черговості 
виконання робіт;  

- розроблення типових форм містобудівного паспорта об'єкта та кадастрових 
довідок; 

- впровадження у практику служб містобудівного кадастру єдиних організаційно-
правових, нормативно-методичних та програмно-технологічних основ ведення 
містобудівного кадастру;  

- впровадження використання керівних документів щодо містобудівного кадастру, 
дія яких поширюється на відповідну територію;  

- підготовка та подання органам виконавчої влади щорічної аналітичної доповідної 
записки щодо стану ведення містобудівного кадастру та результатів кадастрової 
діяльності.  

22. Ведення містобудівного кадастру здійснюється Службою містобудівного 
кадастру шляхом формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного 
кадастру відповідного рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації 
відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного кадастру, 
визначених у пункті 11 цього Положення, рішень органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів 
містобудівного моніторингу.  

23. На міському рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:  
- єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі топографічних 

карт і планів та планово-картографічної основи державного земельного кадастру на 
територію міста, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершенних 
будівництвом об'єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу;  

- межі населеного пункту та його адміністративно-територіальних одиниць на 
підставі даних державного земельного кадастру;  

- генеральний план міста Костянтинівка, плани зонування (зонінги) територій, 
історико-архітектурний опорний план міста та детальні плани територій;  

- межі кадастрових зон і кварталів, межі економіко-планувальних зон нормативної 
грошової оцінки земель міста, межі земельних ділянок, кадастрові номери земельних 
ділянок, угіддя земельних ділянок (із зазначенням контурів будівель, споруд, 
розташованих на земельних ділянках), цільове призначення земельних ділянок, вид 
функціонального використання земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земельних 
ділянок, розподіл земель між власниками і користувачами (зазначається форма власності 
та вид речового права), обмеження у використанні земельних ділянок на підставі даних 
державного земельного кадастру;  

- інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і планів, 
даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, 
результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів 
інфраструктури;  

- будинки і споруди, їх правовий режим, технічний стан, архітектурну та історико-
культурну цінність на підставі топографічних карт і планів, даних технічної інвентаризації 
та проектних рішень таких об'єктів;  



- пам'ятки історико-культурної спадщини на підставі даних обліку пам'яток, що 
ведеться відповідним органом охорони культурної спадщини;  

- реєстр назв вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості на підставі 
топографічних планів, офіційних довідників та рішень органів місцевого самоврядування 
про найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості;  

- реєстр адрес на території міста на підставі топографічних планів та рішень органів 
місцевого самоврядування про присвоєння та зміну адрес об'єктів на території міста;  

- затверджені містобудівні програми, схеми та проекти розвитку інфраструктури, 
охорони пам'яток історії, культури і природи, озеленення, благоустрою та захисту 
території, інвестиційні програми та проекти на підставі відповідних рішень 
Костянтинівської міської ради про їх затвердження (погодження); 

- іншу містобудівну документацію, матеріали проектної документації, дозволи 
(декларації) про будівництво, акти контрольних перевірок, документи на прийняття 
об'єктів в експлуатацію на підставі рішень про затвердження (погодження) відповідної 
документації, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих 
декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та інших документів щодо об'єктів 
містобудування і будівництва відповідно до Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності";  

- червоні лінії та лінії регулювання забудови;  
- екологічні та інженерно-геологічні  характеристики окремих територій і земельних 

ділянок, можливість провадження на них містобудівної діяльності з урахуванням 
планувальних обмежень на підставі відповідної містобудівної документації, даних 
екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних та інших 
досліджень, а також на підставі даних, отриманих з відповідних галузевих кадастрів та 
інформаційних систем щодо питань використання територій, їх екологічного, інженерно-
геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території міста; 

- нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, 
державні стандарти і правила на підставі рішень про їх затвердження відповідно до 
законодавства.  

24. Дані, що подаються для ведення містобудівного кадастру, та періодичність їх 
поновлення визначаються відділом архітектури та містобудування Костянтинівської 
міської ради разом з базовими суб'єктами містобудівного кадастру та іншими 
заінтересованими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.  

25. Відповідальність за достовірність переданих у містобудівний кадастр даних 
несуть посадові особи, до повноважень яких віднесено їх подання.  

26. Служба містобудівного кадастру забезпечує:  
- взаємодію з базовими суб'єктами містобудівного кадастру та постійне отримання 

від них інформації, що підлягає реєстрації у містобудівному кадастрі;  
- первинне оброблення, вхідний контроль та систематизацію отриманих даних і 

документів та введення їх в базу даних інформаційної системи містобудівного кадастру;  
- обслуговування програмних та технічних засобів інформаційної системи і 

геопорталу містобудівного кадастру;  
- обслуговування системи зберігання та архівування інформації;  
- організацію робіт з обміну інформацією і обмін інформації з іншими кадастрами, 

реєстрами та інформаційними системами;  
- організацію робіт із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно 

до нормативних документів;  
- формування кадастрових документів та їх видачу у порядку, встановленому 

відповідним спеціально уповноваженим органом архітектури та містобудування;  
- узагальнення інформації та складення аналітичних звітів про стан використання 

території, стан та зміни об'єктів архітектурної, містобудівної і будівельної діяльності на 
території м. Костянтинівки;  



- створення та ведення бази метаданих про інформаційні ресурси містобудівного 
кадастру, формування відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та 
забезпечення доступу до них в мережі геопорталів;  

- формування кадастрових довідок на запити користувачів у межах санкціонованого 
доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та їх надання;  

- забезпечення прямого санкціонованого доступу до кадастрової системи окремих 
користувачів відповідно до переліку, затвердженого розпорядником інформаційних 
ресурсів містобудівного кадастру;  

- адаптацію та доповнення типових методичних та нормативних документів ведення 
містобудівного кадастру;  

- розвиток та вдосконалення засобів ведення містобудівного кадастру;  
- провадження іншої діяльності щодо створення та ведення містобудівного кадастру, 

визначеної цим Положенням.  
 

 
Порядок створення містобудівного кадастру 

та надання інформації з містобудівного кадастру 
 
27. Створення містобудівного кадастру включає вирішення таких основних завдань:  
- розроблення програми;  
- розроблення правового, нормативного та методичного забезпечення;  
- організація функціонування Служби містобудівного кадастру;  
- формування програмно-технічних комплексів;  
- організація робіт з інформаційного наповнення баз даних;  
- формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією;  
- кадрове забезпечення.  
28. Фінансування робіт з проведення заходів, визначених програмою щодо 

створення містобудівного кадастру та його ведення, формування і утримання Служби 
містобудівного кадастру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету або інших 
джерел, не заборонених законодавством.  

29. Створення містобудівного кадастру здійснюється у два етапи.  
Перший етап включає:  
- розроблення програми створення (оновлення) містобудівної документації відповід 

но до вимог законодавства та нормативно-технічних документів;  
- розроблення програми із створення містобудівного кадастру;  
- розроблення та прийняття нормативно-правових актів та нормативних документів, 

що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного 
кадастру;  

- проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до 
містобудівного кадастру;  

- формування Служби містобудівного кадастру;  
- розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та 

геопорталу містобудівного кадастру;  
- придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та 

геопорталу містобудівного кадастру;  
- розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового 

обліку та обміну кадастровими даними;  
- встановлення та розроблення програмного забезпечення геоінформаційної системи 

та геопорталу містобудівного кадастру;  
-формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в 

експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру.  
Другий етап включає:  
- удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру;  




