
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

Про створення системи зберігання  

і використання геопросторових даних  

на території міста Ужгород 

 

 

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пп. 7 статті 1, пп. 10, 11 п. 1, п. 3, статті 2, п. 3 статті 10, п. 2, п. 3,       

п. 4 статті 16, пп. 3, п. 3 статті 18 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», з метою актуалізації картографо-геодезичної основи, 

приведення містобудівної документації у відповідність із вимогами 

законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних 

стандартів і правил, впорядкування та наповнення геодезичної карти міста 

Ужгорода для подальшої передачі до відділу містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури геопросторових даних щодо 

нанесення інженерних мереж, будівель та споруд на об’єктах будівництва, що 

за класом наслідків (відповідальності) належать до СС1 та СС2, на генеральний 

план міста Ужгорода відповідно до вимог чинного законодавства,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. При здачі об’єкта в експлуатацію надавати до управління державного 

архітектурно-будівельного контролю виконавче знімання забудованої території 

відповідно до генерального плану забудови та виданих технічних умов 

експлуатуючими організаціями з відміткою КП «Архітектурно-планувального 

бюро» про нанесення таких інженерних мереж на карту міста; 

          2. Комунальному підприємству «Архітектурно-планувальне бюро»: 

- приймати виконавче знімання від забудовників на електронних носіях 

(флешках, дисках) з подальшим нанесенням отриманих геопросторових даних 

на карту міста; 

- проставляти  відповідну відмітку на таке виконавче знімання, яке потім 

подається до управління державного архітектурно-будівельного контролю; 

- з моменту роботи містобудівного кадастру при управлінні 

містобудування та архітектури КП «Архітектурно-планувальне бюро» передати 

геопросторові дані, які були збережені раніше; 



3. Департаменту міського господарства, управлінню капітального 

будівництва отримувати від підрядних організацій геопросторові дані з 

відміткою КП «Архітектурно-планувальне бюро», що такі дані нанесені на 

карту міста. Заборонити підписувати акти прийняття робіт без відповідної 

відмітки; 

4. Забудовникам, які мають об’єкти, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до СС1 до декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації надавати топогеодезичне знімання з відміткою КП «Архітектурно-

планувального бюро», що такий об’єкт нанесений на карту міста; 

5. КП «Водоканал м. Ужгорода», ПрАТ «Закарпаттяобленерго», ПАТ 

«Закарпатгаз» подати виконавчі схеми мереж до КП «Архітектурно-

планувальне бюро» для нанесення їх на карту міста.  

          6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.  

 

 

 

Міський голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 


