
 

            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від    02.11. 2011р.  № 650 
 
 
 
 
 
 
              
                   

 
Керуючись ст.22 Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності", відповідно до Типового положення про Службу містобудівного 
кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 №559 "Про містобудівний кадастр", керуючись ч.І п.б п.п.2 ст.31 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 
РІШАЄ: 

 
1. Створити Службу містобудівного кадастру м. Коростеня у складі відділу 

архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету 
Коростенської міської ради та затвердити її склад (додається). 

 
2.Затвердити Положення про Службу містобудівного кадастру міста 

Коростеня у складі спеціально уповноваженого органу відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Коростенської 
міської ради (додається). 
                                                                                                                                                
Перший заступник міського голови                                              В.Вигівський  
 

              
Начальник відділу архітектури,  

                                                                                                        містобудування та земельних ресурсів 
С. Тумаш 

 
    Начальник юридичного відділу 

Т. Камінська 
 

Про створення Служби містобудівного 
кадастру міста Коростеня у складі 
спеціально уповноваженого органу 
відділу архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів виконавчого 
комітету Коростенської міської ради  
 

 



 

Додаток  
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням виконавчого комітету 
 Коростенської міської ради  

від 02.11.2011р.№ 650 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Службу містобудівного кадастру міста Коростеня 
у складі спеціально уповноваженого органу відділу архітектури, 

містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

 
1. Загальні положення                   
1.1.Служба містобудівного кадастру  це - джерело інформації про міське 

середовище, яке використовується для визначення міською радою 
містобудівної політики, пріоритетних напрямків розвитку міста. 

1.2.Містобудівний кадастр - це державна система даних про територію та 
її функціональні зони їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, 
інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, 
характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності міста 
Коростеня. 

1.3.Функції щодо ведення містобудівного кадастру покладаються на 
Службу містобудівного кадастру міста Коростеня (далі - Служба), яка 
підпорядковується спеціально уповноваженому органу - відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів Коростенської міської ради. 

1.4.Положення про Службу - визначає організаційно-правові засади 
створення та ведення містобудівного кадастру міста Коростеня для задоволення 
інформаційних потреб органу місцевого самоврядування, фізичних і 
юридичних осіб. 

1.5.Служба створюється за рішенням виконавчого комітету Коростенської 
міської ради.  

1.6.Служба є підзвітним і підконтрольним спеціально уповноваженому 
органу відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого 
комітету Коростенської міської ради. 

1.7.Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Цивільним, Господарським і Земельним кодексами України, Законом України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України „Про основи 
містобудування", Законом України "Про архітектурну діяльність", Законом 
України "Про регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 №559 "Про містобудівний кадастр", 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №556 „Про порядок 
обміну інформацією між містобудівним і державним земельним кадастром", 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішенням обласної 
ради, розпорядженням голови облдержадміністрації, рішенням міської ради та 
її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням 
та іншими нормативно-правовими актами. 



 

1.8. Положення про Службу, її склад затверджується рішенням 
виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

1.9.  Посадові інструкції працівників Служби затверджує міський голова. 
1.10.Забезпечення Служби приміщеннями, комп'ютерною і іншою 

технікою, меблями, програмними засобами, фінансування кадастрової 
діяльності, фінансуються в межах кошторисних видатків на утримання 
виконавчих органів міської ради. 

1.11.На основі даних містобудівного кадастру, Службою формується 
геоінформаційна система та геопортал містобудівного кадастру. 

1.12.Геоінформаційна система та геопортал містобудівного кадастру - це 
сукупність засобів інформатизації, що поєднують модельне зображення 
території міста (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень 
земної поверхні) 

1.13.Власником бази даних містобудівного кадастру, а також 
геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру              м. 
Коростеня є територіальна громада міста в особі Коростенської міської ради. 

1.14.Ліквідація та реорганізація Служби  здійснюється на підставі 
рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

 
2.Мета створення та завдання 
2.1. Служба створюється для здійснення моніторингу забудови та іншого 

використання територій і надання в установленому порядку необхідної 
інформації для потреб органу місцевого самоврядування, суб'єктам 
містобудівної діяльності за їх запитом. 

2.2. Моніторинг забудови та іншого використання територій                     м. 
Коростеня полягає у здійсненні спостережень за реалізацією відповідної 
містобудівної документації та зміною об'єктів містобудування, проведенні 
виконавчої зйомки і коригування топографо-геодезичних, а також 
картографічних та інших матеріалів. 

2.3. Служба призначена для забезпечення органів місцевого 
самоврядування інформацією, необхідною для прийняття управлінських 
рішень. 

2.4. Основними завданнями Служби є забезпечення: 
-  взаємодії 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 
містобудування та архітектури; 

-  узагальнення інформації та складення аналітичних звітів про стан 
використання території, стан та зміни об'єктів архітектурної, містобудівної і 
будівельної діяльності на відповідній території; 

-  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 в 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. 
2.5. Інформація Служби є джерелом інформації про міське середовище 

яке використовується для визначення міською радою містобудівної політики, 
пріоритетних напрямків розвитку міста. 

 
3.Зміст і склад бази даних Служби 
3.1.  Служба містобудівного кадастру міста Коростеня містить дані 

Генерального плану м. Коростеня, про належність територій до відповідних 
зон, правовий статус, допустимі види забудови та іншого використання 
земельних ділянок, єдині умови та обмеження забудови окремих земельних 
ділянок, відомості про функціональне призначення, поверховість та матеріал 
стін будівель, магістральні інженерні мережі, інші відомості згідно з 
державними будівельними нормами. 

3.2.  База даних Служби включає текстові, цифрові та графічні матеріали, 
які містять систему основних відомостей 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 завершеного 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, плани зонування (зонінг) 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, рішень виконавчого 
комітету Коростенської міської ради про найменування (перейменування) 
вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості; 

-  реєстр адрес на території міста на підставі топографічних планів та 
рішень виконавчого комітету Коростенської міської радипро 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 виконавчого комітету Коростенської 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, гідро-метеорологічних, 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. 

 
4.Порядок створення містобудівного кадастру 
4.1.Створення містобудівного кадастру здійснюється у два етапи. 

Перший етап включає: 
-  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 містобудівного кадастру; 
-  придбання та встановлення технічного комплексу геоінфор-маційної 

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 та містобудівного кадастру; 
-  встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією 

розподіленими базами даних; 
- організацію системи захисту інформації та доступу до інфор-маційних 

ресурсів містобудівного кадастру; 
-  організацію робіт з планового введення даних до баз даних 

містобудівного кадастру та формування і видача на запит кадастрових 
документів та довідок; 

-  експлуатацію геоінформаційної системи містобудівного кадастру і 
геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру; 

-  постійне забезпечення органів місцевого самоврядування, 
зацікавлених підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною 
інформацією. 

 
5. Порядок внесення інформації до Служби 
5.1. Інформація про земельні ділянки формується на основі даних 

державного земельного кадастру, документації із землеустрою; 



 

5.2.  Інформація про надра міста Коростеня формується на основі 
матеріалів геологічних вишукувань. 

5.3.  Інформація про територіальні межі міста Коростеня його 
функціональні зони, допустимі види забудови та іншого використання 
земельних ділянок, єдині умови та обмеження забудови окремих земельних 
ділянок формується на основі даних Генерального плану міста Коростеня. 

5.4.   Інформація про стан навколишнього природного середовища, про 
об'єкти, що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан навколишнього 
природного середовища, про природоохоронні зони, формується на основі 
екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних та 
інших досліджень, матеріалів обліку та моніторингу довкілля, які проводяться 
відповідно до законодавства України. 

5.5.  Інформація про межі історико-культурних заповідників, зони 
охорони пам'яток культурної спадщини, формується на основі історико-
архітектурних опорних планів затверджених в установленому порядку. 

5.6.  Інформація про інженерні мережі та споруди, їх охоронні зони 
формується на основі топографо-геодезичної зйомки, про їх стан на основі 
відомостей про їх обстеження проведених компетентними органами та 
балансоутримувачами. 

5.7. Інформація про архітектурно-технічні та економічні характеристики 
будівлі та споруди які розташовані на території міста Коростеня формується на 
основі матеріалів топогеодезичної зйомки та технічної інвентаризації, 
затвердженої та погодженої в установленому порядку проектної документації, а 
також з інших джерел передбачених законодавством України. 

5.8.  Інформація про правовий статус нерухомого майна, що знаходиться 
на території міста Коростеня формується на основі відомостей Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно. 

5.9. Інформація про об'єкти дорожнього сервісу, про інженерне 
облаштування автомобільних доріг, про їх стан та характеристики формується 
на основі відомостей які надаються їх балансоутримувачами. 

5.10. Інформація про об'єкти благоустрою міста Коростеня (зокрема про 
тимчасові споруди, рекламні засоби тощо) формується на основі даних 
інвентаризації проведеної в установленому порядку, або документів наданих їх 
балансоутримувачами. 

5.11. Інформація для ведення містобудівного кадастру може бути 
одержана з інших джерел, в тому числі шляхом проведення спеціальних робіт, 
моніторингу та досліджень організованих компетентними органами. 

5.12. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру, 
розподіляється на обов'язкову та додаткову. Обов'язкова інформація 
отримується з визначених джерел і забезпечує розв'язання задач. Додаткова 
інформація представляє собою довідкову інформацію. 

5.13. Інформація вводиться шляхом виконання операції з приведення її до 
встановленого формату, зберігання та передачі до розподілених баз банку 
даних. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру, 



 

реєструється відповідно до стандарту про метадані, а результати вносяться у 
відповідну базу даних. 

5.14. Інформація, що надійшла до банку даних, обробляється для 
формування просторово-орієнтованих даних відповідних баз даних з 
визначенням ступеня їх оновлення, внесення до короткотривалого або 
довготривалого зберігання та до еталонної копії. У процесі обробки інформації 
проводиться відбір даних для забезпечення встановлених для Служби 
містобудівного кадастру моніторингових задач та формування їх наборів. 
Технологічний процес зберігання передбачає операції щодо захисту інформації 
від несанкціонованого доступу та операцій з ревізії інформації розподілених 
баз банку даних відповідно до встановленого графіка. 

 
6. Функції Служби та порядок надання інформації 
6.1. Завданням Служби є: 
-  інформаційне забезпечення суб'єктів містобудівної діяльності на 

відповідній території; 
-  надання документів для підтвердження стану та якості об'єктів як 

джерела даних для розвитку ринку нерухомості; 
-  проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і 

характеристиці об'єктів; 
-  організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних, 

техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням 
встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, 
спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копіювання 
та інше втручання до інформаційної системи). 

6.2. Служба здійснює: 
-  операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації; 
-  контроль стану кадастрової інформації; 
-  операції з первинної обробки даних, із зберігання та оновлення 

кадастрової інформації; 
-  операції з внесення даних до баз даних містобудівного кадастру; 
-  операції з обслуговування програмно-технічних комплексів ведення 

містобудівного кадастру; 
-  операції з обслуговування системи зберігання та архівації інформації; 
-  операції з інформаційного обміну з нормативно визначеними базами 

даних; 
-  заходи із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно 

до вимог законодавства; 
-  операції з формування кадастрових документів та їх видача за запитом; 
- операції з формування кадастрових довідок за запитом користувачів в 

межах санкціонованого доступу до бази даних містобудівного кадастру; 
-  операції із забезпечення безпосереднього санкціонованого доступу до 

кадастрових даних окремих користувачів за відповідним переліком, 
затвердженим розпорядником інформаційних фондів містобудівного кадастру; 



 

-  адаптацію і супроводження нормативно-правових та методичних 
документів містобудівного кадастру з урахуванням установлених особливостей; 

- розвиток та   вдосконалення містобудівного  кадастру на відповідній 
території; 

-  операції з ведення банка даних містобудівного кадастру; 
-  попередній розгляд заяв власників, користувачів та розпорядників 

земельних ділянок, будівель і споруд, ділянок і вузлів інженерних та 
транспортних комунікацій щодо передбачених змін або реконструкції на 
відповідність діючим містобудівним регламентам, підготовку висновків; 

-  підготовку інформаційних матеріалів для складення містобудівних 
умов і обмежень забудови земельних ділянок, будівельних паспортів та інших 
початкових даних для проектування об'єктів архітектури; 

6.3.  Служба додатково забезпечує: 
-  оперативне програмно-технічне та технологічне обслуговування 

містобудівного кадастру; 
-  розвиток містобудівного кадастру шляхом організації проведення робіт 

з удосконалення структури даних, програмно-технічного блоку, способів 
введення, обробки, зберігання та надання даних тощо; 

-  участь у вдосконаленні науково-методичного і нормативно-правового 
забезпечення містобудівного кадастру; 

-  підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для органів державної 
влади, і органів місцевого самоврядування; 

-  вивчення попиту на кадастрову інформацію; 
-  участь у розвитку міжнародних відносин, створення умов для 

включення до міжнародних інформаційних систем, забезпечення їх сумісності і 
взаємодії; 

-  участь в організації науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт з розвитку і впровадження інформаційних технологій в систему 
управління територіями. 

6.4. Прийняття та облік запитів користувачів, відбір інформації, 
регулювання доступу до бази даних містобудівного кадастру, видача 
аналогових кадастрових документів, довідок та їх копій, даних на електронних 
носіях, облік послуг, що надавалися користувачам, здійснюються згідно з цим 
Положенням, погодженим із спеціально уповноваженим органом 
містобудування та архітектури вищого рівня (обласним управлінням 
містобудування та архітектури). 

6.5. Інформація, яка міститься у Службі, що не має обмеження в доступі, 
надається суб'єкту містобудівної діяльності за його запитом. Обмеження 
доступу до інформації містобудівного кадастру, що є власністю держави або 
представляє державну чи комерційну таємницю, встановлюється у порядку, 
передбаченому законодавством. 

6.6. Інформація, яка міститься у Службі, є відкритою та 
загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим 
доступом. Захист даної інформації здійснюється відповідно до законодавства. 



 

6.7. Інформація, яка міститься у Службі і не має обмеження в доступі, 
надається суб'єкту містобудівної діяльності за його запитом. Обмеження 
доступу до інформації містобудівного кадастру, що є власністю держави або 
представляє державну чи комерційну таємницю, встановлюється у порядку, 
передбаченому законодавством. 

6.8.  Органам державної влади та органам місцевого самоврядування всіх 
рівнів кадастрова інформація надається безкоштовно. Обмін інформацією між 
державними кадастрами здійснюється на безоплатній основі згідно з 
договорами про обмін інформацією. Видача кадастрових аналогових 
документів проводиться безоплатно. Довідкова інформація містобудівного 
кадастру заінтересованим суб'єктам містобудівної діяльності надається 
безоплатно. 

 
7. Джерела вихідної інформації для Служби. 
7.1 Джерелами вихідної інформації для Служби є: 
-спеціально уповноважений орган – відділ архітектури, містобудування 

та земельних ресурсів; 
-відділ Держкомзему в м. Коростені; 
-КП «Коростенське міжміське бюро технічної інвентаризації» 
-управління житлово-комунального господарства; 
-КП «Водоканал»; 
-КП «Теплозабезпечення»; 
-Коростенський район електричних мереж; 
-Коростенське управління експлуатації газового господарства ПАТ 

«Житомиргаз»; 
- Державний заклад “Коростенська районна санітарно-епідеміологічна 

станція; 
- Державний заклад «Коростенська лінійна санітарно-епідеміологічна 

станція на Південно-Західній залізниці”; 
-підприємства з виконання картографо-геодезичних робіт та інженерно-

будівельних вишукувань; 
-структурні підрозділи органів місцевого самоврядування, що ведуть свої 

регістри і бази даних; 
- інші підприємства, установи та організації, що виконують натуральні 

обстеження, зйомки та вишукування; 
- юридичні і фізичні особи, що мають матеріали, необхідні для 

формування містобудівного кадастру; 
 

8. Користувачі кадастрової інформації Служби 
8.1. Користувачами кадастрової інформації Служби можуть бути: 
-  замовники містобудівної документації, забудовники для надання земель 

під забудову, отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельних 
ділянок, завдання на проектування, технічних умов щодо інженерного 



 

забезпечення об'єкта будівництва, вишукування і проведення робіт з 
будівництва, формування будівельного паспорта; 

- проектні, вишукувальні, науково-дослідні та будівельні підприємства - 
для отримання вихідних даних на виконання відповідних робіт; 

- спеціально уповноважений орган – відділ архітектури, містобудування 
та земельних ресурсів для складення містобудівних умов і обмежень, контролю 
за розробленням містобудівної документації, відведення, містобудівного 
освоєння та використання земельних ділянок, забезпечення іншої містобудівної 
діяльності; 

- відділ Держкомзему в м. Коростені, організації встановлення меж 
населених пунктів і адміністративно-територіальних одиниць, окремих 
земельних ділянок, підготовки пропозицій щодо встановлення розміру платежів 
за землю і нормативної оцінки земельних ділянок з урахуванням містобудівної 
цінності території, ведення моніторингу земель поселень для розроблення 
природоохоронних заходів, проведення моніторингу, нагляду і контролю за 
використанням природних ресурсів і станом навколишнього природного 
середовища населених пунктів, їх систем; 

- органи державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі 
для контролю за використанням земельних ділянок відповідно до цільового 
призначення; 

- органи з управління та розпорядження державним майном - для 
проведення оцінки нерухомості з урахуванням її містобудівної цінності та 
пов'язаної з нею території; 

- фінансові установи, інвестори, страхові компанії - для визначення 
рентних платежів з урахуванням містобудівної цінності території, оцінки і 
страхування ризику інвестицій під час освоєння територій; 

- служби державних кадастрів і галузеві банки даних - для 
взаємоузгодження ведення розподілених баз даних і отримання кадастрової 
інформації; 

- органи, що ведуть державну реєстрацію прав на нерухоме майно; 
- інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

юридичні та фізичні особи - для отримання відповідної інформації для 
містобудівних потреб. 
 

9. Служба має право: 
-  отримувати в установленому порядку від органів місцевого 

самоврядування, які формують містобудівний кадастр, інформацію, що 
включена до переліку даних; 

-  отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і 
організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб (власників 
об'єктів нерухомого майна) матеріали та відомості, які необхідні для ведення 
містобудівного кадастру; 



 

-  відвідувати в установленому порядку будь-які об'єкти, що включені до 
структури кадастрової інформації, з метою підтвердження достовірності 
відомостей, які надійшли до містобудівного кадастру; 

-  вносити до відповідного спеціально уповноваженого органу - відділу 
архітектури, містобудування та земельних ресурсів або разом з ним до органів 
місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції; 

-  передавати в установленому порядку кадастрову інформацію до 
містобудівного кадастру вищого рівня. 

 
10. Відповідальність Служби 
Служба несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність 

надання даних містобудівного кадастру користувачам відповідно до 
законодавства. 
 

11.Основні засади функціонування геоінформаційної системи Служби 
 
11.1. Головними користувачами геоінформаційної системи Служби є 

структурні підрозділи виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
підприємства, установи та організації, які в установленому порядку надають 
дані для формування містобудівного кадастру міста Коростеня. 

11.2. Користувачами геоінформаційної системи відділу можуть бути 
підприємства, установи та організації всіх форм власності та підпорядкування, 
а також фізичні особи. 

11.3. Інформація що міститься в геоінформаційній системі в 
установленому порядку надається правоохоронним, судовим органам, органам 
виконавчої влади за запитами та у зв'язку з виконання покладених на них 
функцій. 

11.4 Геоінформаційна система Служби є об'єктом права інтелектуальної 
власності, що охороняється законом. 

 
 

Керуючий справами виконкому                                             А.В.Охрімчук 
 


