
 

                                                                          
 

РІШЕННЯ                                                                                                    
одинадцята   сесія VIІ скликання 

 

 від  22.12.2016 р.  № 505                        

  
Про затвердження Програми  із створення, розроблення містобудівної                      
та проектної  документації  територій м. Коростеня на період 2017-2019 р.
     
 Для забезпечення  містобудівною та проектною документацією з метою 
ефективного використання та створення інвестиційної привабливості територій 
міста Коростеня, відповідно до Законів України “Про регулювання 
містобудівної діяльності”, «Про архітектурну діяльність», «Порядку 
розроблення історико -архітектурного опорного  плану населеного пункту», 
затвердженого наказом  Мінрегіону від 02.06.2011р. №64, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 24.06.2011 за №781/19519, у зв’язку з тим, що               
м. Коростень Житомирської області включено до Списку історичних населених 
місць України, затвердженого Постановою Кабінетів Міністрів України від 
26.07.2001р. за №878 та п.22  ч.1 ст. 26 Закону України  “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

  1. Затвердити Програму із створення, розроблення  містобудівної 
документації територій міста Коростеня  на період 2017 – 2019 р. згідно з 
додатком. 

 

Міський голова                                                     В. Москаленко 
 

 
 

         
                                              

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення одинадцятої сесії 
Коростенської міської ради                 
VІІ скликання 
від  22.12.  2016 р. № 

Секретар міської ради                                                                                              В.Вигівський 
Начальник фінансового управління                                                                        Л.Щербанюк 
Начальник управління економіки                                                                           О.Жилін 
Начальник юридичного відділу                                                                               Т.Камінська 
Начальник  відділу організаційного  
забезпечення  діяльності міської ради                                                                     О. Заєць 
Начальник відділу архітектури,  
містобудування та земельних ресурсів                                                                   С. Тумаш 



 

Програма із створення, розроблення  
 містобудівної та проектної документації територій міста Коростеня 

на період 2017 – 2019 рр. 
 

1. Загальна характеристика програми 
1. Ініціатор розроблення  

програми 
Відділ  архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів виконавчого комітету 
Коростенської міської ради  

2. Дата, номер і назва  
розпорядчого документа 
про розроблення 
програми 

Доручення секретаря міської ради  
від “____”__________2016 р. 

3. Розробник програми Відділ архітектури,  містобудування та 
земельних ресурсів виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

4. Співрозробники 
програми 

                                     - 

5. Відповідальний 
виконавець програми 

Відділ архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

6. Учасники програми Відділ архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

7. Термін реалізації 
програми 

2017 – 2019 р. 

7.1 Етапи виконання 
програми 

                                     - 

8. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у  
виконанні програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього: 

2 850,00 тис. грн 

 у тому числі:  
9.1. коштів міського бюджету 2 850,00 тис. грн 
9.2. коштів інших джерел ПДП – зацікавлені особи 

 
2. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма 

На даний час в місті є ряд не вирішених проблем: 
Генеральний план міста  Коростеня розроблений у 2008 році Київським 

інститутом проектування міст «Дніпромісто». Не затверджена містобудівна 
документація «Внесення змін до генерального плану міста Коростеня» та  



 

«План зонування територій» що розроблена науково-дослідницьким  
інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. Б. Білоконя. 

Картографічна основа виконана у 1992 році. 
       В сучасних умовах і потребах у містобудівній діяльності, використанні 
територіальних ресурсів, зміни напрямків і пріоритетів в господарській 
діяльності на території міста виникає об'єктивна необхідність коригування 
наявної мiстобудiвної документації. 

 
3. Мета Програми. 

              Основною метою Програми є розроблення і затвердження 
містобудівної документації на територію Коростенської міської ради на 2017-
2019 роки для забезпечення сталого соціально – економічного розвитку міста. 

Дослідження та систематизація матеріалів, які стосуються культурної 
спадщини міста. 

 
4. Шляхи і засоби розв'язання проблем, обсяги та джерела 

фінансування 
       Обсяги фінансування розробки містобудівної документації вказані у цінах 
станом на 2016 рік і розраховані на підставі орієнтовної вартості проектно- 
вишукувальних робіт, визначеної за даними проектних організацій, які є 
виконавцями схем планування територій районів та генеральних планів 
населених пунктів. Черговість виконання проектно-вишукувальних робіт на 
період 2017-2019 років встановлена з урахуванням пріоритетних напрямків 
розвитку територій, актуальності вирішення означених Програмою проблем 
щодо розвитку територій та ефективності використання коштів на виконання 
передбачених заходів, а також на підставі пропозицій відділу архітектури і 
містобудування  та земельних ресурсів Коростенської   міської ради. 
      На фінансування Програми можуть буди залучені кошти з інших джерел, не 
заборонених законом. 
       Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 
проекту міського бюджету на відповідний рік. 
       Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом:   розроблення 
та затвердження генерального плану міста, плану зонування території,  
детальних планів територій. 

Досягнення задекларованої мети передбачається здійснювати наступним 
шляхом: 

 
 
4.1. Проведення державної експертизи містобудівної документації 
Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності ст. 17 п. 12 експертизі містобудівній документації на місцевому рівні 
підлягають виключно генеральні плани міст. Проведення експертизи  
містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану міста 



 

Коростеня» що розроблені науково-дослідницьким  інститутом проектування 
міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. Б. Білоконя. 

Вартість виконання робіт становить  - 100,00 тис. грн. 
 

4.2. Розроблення науково-проектної документації «Історико-архітектурний 
опорний план з визначенням історичних ареалів  м. Коростень»  

Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної 
діяльності ст. 17 в межах  історичних ареалів  розробляється  історико-
архітектурний опорний план, в якому  зазначається  інформація про об’єкти 
культурної спадщини   у зв’язку  з тим, що м. Коростень  включено до Списку 
історичних  населених  місць України затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 26. 07.2001 № 87. згідно кошторису представленого  
Науково-дослідний інститут містобудування.(Роботи розпочаті у 2016 році і 
частково профінансовані. 

Вартість виконання робіт становить  - 30,00 тис. грн. 
 

4.3. Розроблення науково-проектної документації «Зони охорони пам’яток 
культурної спадщини  м. Коростеня»  

Вартість виконання робіт становить  - 70,00 тис. грн. 
 

4.4. Розроблення проектно-кошторисної документації замовником якої 
виступає міськвиконком  
         Вартість виконання робіт становить  - 500,00 тис. грн. 

 
4.5. Розроблення детальних планів територій міста 

Розроблення детальних планів відіграє важливе значення для 
впорядкування території міста. Детальні плани територій визначають 
параметри можливої забудови територій, встановлюють обмеження та умови 
використання територій.                                                

Наявність детальних планів сприяє реалізації проектних рішень 
генерального плану міста, заохоченню інвестицій в будівельну галузь. Визначає 
загальні техніко-економічні показники будівництва.  

Загальна вартість виконання робіт становить  - 1 000,00 тис. грн. 
   
4.6. Оновлення топографічної зйомки міста М1:2000 в новій системі 
координат УСК 2000 

На даний час топографічна зйомка  території міста у М 1:2000 виконана  в 
1992 році ДП «Укргеоінформ» застаріла і не відповідає діючим законодавчим 
актам. Плани м. Коростень  масштабу 1: 500 існують лише на паперових носіях, 
зображення поступово втрачається (планшети використовуються на протязі 30 
років). 

Створення електронної версії вирішить питання терміну зберігання та 
якості матеріалів за допомогою сучасних програмних комплексів. 

Вартість виконання робіт становить    - 800,00 тис. грн. 
 



 

4.7.Створення каталогу  координат і висот пунктів міської геодезичної 
мережі 

Вартість виконання робіт становить — 150,00 тис. грн. 
 
4.8. Програмне забезпечення ведення містобудівного кадастру 

       Дані містобудівного кадастру використовуються суб’єктами 
містобудування під час вирішення питань: прогнозування розвитку, планування 
і забудови населених пунктів; розміщення, проектування, будівництва й 
реконструкції об’єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та 
іншого призначення; створення соціальної, інженерної і транспортної 
інфраструктури; охорони пам’яток архітектури і містобудування, регенерації 
історичних поселень; регулювання земельних відносин на відповідних 
територіях; визначення зон економічної оцінки територій, обґрунтування 
розмірів оподаткування і вартості земельних ділянок, будинків і споруд з 
урахуванням місцевих умов; обліку власників і користувачів будинків і споруд; 
контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів, аналізу 
реалізації затвердженої містобудівної документації та інших питань. 

Вартість виконання робіт становить  - 200,00 тис. грн. 
 
 
 

Орієнтовний розрахунок коштів для фінансування Програми із 
створення, розроблення містобудівної  та проектної  документації   

територій м. Коростеня на період 2017-2019 р. 
 
 

Кошти,  
які пропонується 

залучити на 
виконання 
програми  

 
2017 р. 

(тис. 
грн) 

 
2018 р. 

(тис. грн) 

 
2019 р. 

(тис. грн) 

Всього 
витрат на 
виконанн

я  
програми 
(тис. грн) 

Обґрунтування витрат 
(розрахунок), нормативні 

документи 

1 2 3  4 5 
Обсяг  ресурсів 
всього 

1 700,
0 

650,00 500,00 2850,00  

В тому числі: 
1. Проведення 
державної 
експертизи 
містобудівної 
документації 
 
 
 
 

100,00 - 
 

- 100,00 Кошторис 
Укрдержбудекспертиза»  

виконання експертизи 
містобудівної документації 

«Внесення змін до 
генерального плану м. 

Коростень Житомирської 
обл.» 



 

1 2 3  4 5 
2. Розроблення 
науково-проектної 
документації 
«Історико-
архітектурний 
опорний план з 
визначенням 
історичних 
ареалів  м. 
Коростень» 
 

30,00 - - 30,00 Кошторис на розроблення 
науково-проектної 
документації «Історико-
архітектурний опорний план 
з визначенням  історичних 
ареалів м. Коростень 
Житомирської обл.» 

3. Розроблення 
науково-проектної 
документації 
«Зони охорони 
пам’яток 
культурної 
спадщини  м. 
Коростеня» 

70,00 
 
    
 

  70,00 Кошторис на розроблення 
науково-проектної 
документації «Зони охорони 
памяток культурної 
спадщини м. Коростень 
Житомирської обл.» 

4. Розроблення 
проектно-
кошторисної 
документації 
замовником якої 
виступає 
міськвиконком 

    
150,00 
    
 

 
200,00 

 
150,00 

500,00 
 

КП Коростень АрхБюро  

5. Розроблення 
детальних планів 
територій міста  
 
 
 
 
 

300,00 
  

 
 

400,00 
 
 

300,00 1 000,00 
 
 

Кошторис  на виконання  
робіт  КП Коростень 
АрхБюро згідно збірника 
ЗЦРП 40 «Районне 
планування . Планування і 
забудова населених пунктів.» 

6. Оновлення 
топографічної 
зйомки міста 
М1:2000 в новій 
системі координат 
УСК 2000 
 

800,00  - - 800,00 Кошторис на виконання  
робіт  ДП «Укргеоінформ» 
згідно Збірника  укрупнених 
кошторисних розцінок на  
топографо-геодезичні та 
картографічні роботи 

7. Створення 
каталогу  
координат і висот 
пунктів міської 
геодезичної 
мережі в системі 
УСК 2000. 
 
 
 

150,00 - - 150,00 
 

Кошторис на виконання  
робіт  ДП «Укргеоінформ» 
згідно Збірника  укрупнених 
кошторисних розцінок на  
топографо-геодезичні та 
картографічні роботи 



 

1 2 3  4 5 
8. Програмне 
забезпечення для 
організації та 
ведення 
містобудівного 
кадастру 

100,00 50,00 50,00 200,00 Вартість програмного 
забезпечення-70,000 тис. грн 
Вартість комп’ютерної 
техніки-100,000 тис. грн 
Додаткові  матеріали- 30,000 
тис. грн 

 
5. Строки та етапи виконання Програми 

Виконання  Програми передбачається здійснити протягом  2017 - 2019 
років. 
 

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
          Основним завданням цієї Програми є виконання заходів (актуалізація, 
оновлення або розроблення) щодо вирішення питання забезпеченості 
містобудівною документацією міста, яка визначить основні напрямки програми 
соціально-економічного розвитку території міста, організація постійного 
контролю стану реалізації містобудівної документації і використання територій 
для містобудівних потреб з урахуванням стратегічних напрямків розвитку 
міста. 
      Забезпечення міста   містобудівною документацією сучасного рівня 
спрямовано на: 
- обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів 
використання територій; 
-     визначення територій для містобудівних потреб з урахування  державних, 
громадських і приватних інтересів, територій пріоритетного розвитку                                 
( інвестиційно - привабливих),а також обґрунтування рішень щодо розподілу 
території за видами та режимами переважного використання, пропозицій щодо 
змін адміністративно- територіального устрою та меж населених пунктів, тощо; 
- обґрунтування розподілу земель за цiльовим призначенням та використання 
територій для мiстобудiвних потреб; 
- забезпечення раціонального розселення i визначення напрямів сталого 
розвитку населених пунктів; 
- визначення i раціональне розташування територій житлової та громадської 
забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, 
історико-культурних та інших територій i об'єктів, в тому числі й об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури; 
- обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та 
забудови територiй, на яких передбачена перспективна мiстобудiвна дiяльнiсть; 
- визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, 
історико-культурну цiннiсть, встановлення передбачених законодавством  
обмежень на їх планування, забудову та інше використання; 
- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів; 
- регулювання забудови населеного пункту та інших територій. 
  



 

 
  7. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми 

        Створення (оновлення) картографічної основи Планувальна документація 
розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на 
актуалізованій картографічній основі в цифровій векторній формі як 
просторово орієнтована інформація в державній системі координат на 
паперових і електронних носіях. Для розроблення планувальної документації 
необхідно виконання робіт з актуалізації картографічних планів масштабу  
1:5000 та створення планів масштабу 1:2000 
        Проведення експертизи  містобудівної документації «Внесення змін до 
генерального плану міста Коростеня» що розроблена науково-дослідницьким  
інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. Б. Білоконя 
обумовлено необхідністю виконання додаткових і проектних робіт з: 
- перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму; 
- розробки розділу інженерно - технічних заходів цивільного захисту у 
відповідності до вимог ДБН Б.1.1-5:2007; 
- прогнозування потреб у територіях для розміщення житла, громадського 
обслуговування, виробництва, транспорту і комунікацій, інженерного 
обладнання, озеленення і благоустрою, комунального господарства та інше; 
- визначення територій пріоритетного розвитку на першу чергу реалізації 
генерального плану та інше. 
         Розробка детальних планів територій 
Детальний план територій – є містобудівною документацією з планування 
території на місцевому рівні та розробляється для всієї території населеного 
пункту або її частини на основі затвердженого генерального плану міста. 
       Детальний план розробляється з метою: 
- деталізації і уточнення у більш крупному масштабі положень генерального 
плану міста; 
- формування принципів планувально-просторової організації забудови; 
- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови; 
- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів 
містобудівного використання; 
- обґрунтування потреб утворення нових земельних ділянок і визначення їх 
цільового призначення, зміни цільового призначення існуючих земельних 
ділянок, їх перепланування, а також зміни функціонального використання 
споруд на територіях реконструкції забудови; 
- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: 
інженерної підготовки території; 
- створення інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного  
забезпечення територій; 
-  розміщення об’єктів забудови всіх видів; 
-  організації транспортного і пішохідного руху; 
- охорони та поліпшення стану навколишнього середовища; 
 - комплексного благоустрою з організацією розвитку зелених зон; 



 

-  використання підземного простору тощо. 
      Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних 
результатів Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та 
відділом архітектури, містобудування та земельних ресурсів. 

Підсумковий звіт про виконання Програми вноситься на розгляд 
виконавчого комітету міської ради та міської ради. 

Щорічний звіт виконання відповідного етапу виконання Програми, а 
також підсумковий звіт відділ архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів розміщує на офіційному сайті міської ради у місячний термін після 
закінчення етапу або Програми. 

 
 

8. Очікувані результати виконання Програми 
         В результаті виконання заходів буде створено цілісну і логічну систему 
управління використання території Коростенської міської ради на базі її 
планування і зонування. 
      Очікуваними результатами виконання заходів Програми є: 
- налагодження дієвого контролю за дотриманням чинних законодавчих і 
нормативних актів у сфері містобудування, за регулюванням забудови та 
використанням територій міста  Коростеня, за врахуванням державних, 
громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому 
рівні; 
- забезпечення виконання положень законодавства у сфері містобудування при 
вирішенні питань забудови територій; 
- забезпечення доступної та повної інформації про наявність на території міста 
земель державної та комунальної власності, які не надані у користування та  
можуть бути використані під забудову, а також інформацію щодо 
містобудівних умов та обмежень земельних ділянок тощо; 
- місто отримає сприятливі умови для розробки інвестиційних та суспільно-
необхідних проектів. 

        
 
 
Секретар міської ради                     В. В. Вигівський 
 
 
 


