
ВІДКРИТЕ ПРОСТОРОВЕ 
ПЛАНУВАННЯ

pMAP



Україна: відкритість

2 166*
гіперпосилань на опубліковану 

містобудівну документацію 

*Станом на 01.07.2017

30 236
територіальних 
одиниць



Україна: наслідки

** Системні звіти Ради бізнес-
омбудсмена

Обмеження 
доступу

до документації**

Бар’єр для 
інвесторів 

при пошуку ділянки 
під проект** Невизначеність

з підключенням 
до енергомереж **

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ 
ГРОМАДИ 



Україна: отримання інформації

Дані у вільному доступі

Дані відсутні 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ПРОЕКТІНВЕСТОР

Пошук 
опублікованої 
містобудівної 
документації 

Консультації із 
органами 
місцевого 

самоврядування

Контакт та 
знайомство із 

місцевою владою 

Отримання копій 
та викопіювань

Порівняння 
документації із 

відомостями про 
земельні ділянки

Пропозиції щодо 
інвестиційного 

освоєння території 

1.1

1 2 3

1.2 1.3

Біла Церква  

 

Невідповідність 
чинному законодавству

Перешкода для 
розвитку територій

Бар’єр для інвестора

Підґрунтя для корупції



НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ ВИЗНАЧЕНО ОБОВ’ЯЗОК ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА 
МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ НАДАТИ ДОСТУП ДО ВІДКРИТИХ ДАНИХ 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЧЕРЕЗ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ПОРТАЛИ

Внаслідок внесених змін: 
органи містобудування та архітектури зобов’язані збирати відомості про  
містобудівну документацію: назву документації, рішення про її 
затвердження,  адресу веб-сайту на якому опублікована документація; 

набори відкритих даних, доповнились усіма видами містобудівної 
документації 

передбачено створення веб-ресурсу, за допомогою якого 
здійснюватиметься пошук та отримання доступу до опублікованої у 
мережі Інтернет містобудівної документації. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 354 внесені зміни до: 
 Положення про містобудівний кадастр;  
 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних.  

Законодавче підґрунтя
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Проаналізувати стан та консолідувати всі дані щодо 
оприлюдненої містобудівної  документації в Україні

Розробити інструкцію з оприлюднення містобудівної 
документації

Забезпечити загальний доступ до актуальної інформації про 
оприлюднену містобудівну документацію

Організувати інформування громадськості про стан та 
перспективи загального доступу до містобудівної 
документації

Задачі проекту



PMAP: Документація







Опублікування: низька якість

ФОТО

БРОШУРА З ІЛЮСТРАЦІЯМИ



Можливості ресурсу PMAP



   
   

  
  

  
  

Генеральна схема 
територій України

 Схеми 
планування 

території області 
та окремих 
територій

Схема планування 
території району

Документація для 
територій міст

Документація 
для територій 

селищ/ сіл

Документація 
для територій 

ОТГ

 

Перегляд

 

      Внесення 
та актуалізація 
відомостей про 

містобудівну 
документацію Скачування 

даних

Єдиний ресурс інформації про 
містобудівну документацію 



PMAP серед інших систем та проектів

2017
2018

2019
2020

2021

Проектування реєстру 
державних 
інформаційних 
продуктів 

Проектування 
містобудівного 
кадастру державного 
та обласного рівнів

Створення та 
вдосконалення 
електронних послуг у 
сфері будівництва

Створення реєстру 
державних 
інформаційних 
продуктів

Створення 
містобудівного 
кадастру державного 
та обласного рівнів

Створення водного 
кадастру

Створення 
адресного реєстру 

Створення лісового 
кадастру

Створення реєстру 
технічних відомостей 
про будівлі та споруди Активізація 

інформаційної 
взаємодії між 
ресурсами 

Створення 
Національної 
інфраструктури 
геопросторових даних

відкрите просторове планування

Створення веб-ресурсу 
для пошуку та доступу 

до містобудівної 
документації 

Вдосконалення та 
наповнення веб-

ресурсу для пошуку та 
доступу до 

містобудівної 
документації 

Веб-ресурс продовжує працювати та 
використовується громадянами. 

Результати проекту є вихідною 
інформація для кадастрових систем та 

геопорталів
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ДЯКУЮ 
ЗА УВАГУ!
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