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Інструкція користувача веб-ресурсу PMAP у відкритому доступі   
 

1. Загальні положення  

 
1.1. Веб-ресурс http://pmap.minregion.gov.ua/ (далі - PMAP) створений з метою 

реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 354, якою внесені зміни до 

Положення про містобудівний кадастр та Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних, проектною групою громадської організації “Офіс 

ефективного регулювання” (BRDO) у рамках проекту “Відкрите просторове планування”, що 

реалізується спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (Мінрегіон) за технічної підтримки проекту “МATRA” 

посольства Королівства Нідерландів.  

 

1.2. PMAP призначений для швидкого пошуку будь-якою фізичною особою 

опублікованої у мережі Інтернет діючої містобудівної документації по території України, а 

також перегляду аналітики про стан розроблення та опублікування містобудівної 

документації.  

 

1.3.PMAP створюється для таких рівнів користувачів:  

- користувачі центрального рівня (Мінрегіону); 

- користувачі обласного або районного рівня; 

- користувачі відомостей у відкритому доступі.  

 

1.4. Користувачі відомостей у відкритому доступі переглядають інформацію про діючу 

містобудівну документацію, розміщену на PMAP та можуть надсилати повідомлення до 

користувачів обласного або районного рівня стосовно доповнення, оновлення чи виправлення 

відомостей про містобудівну документацію.  

Користувачі обласного або районного рівня створюють записи у PMAP та оновлюють 

інформацію про містобудівну документацію і відповідають на повідомлення користувачів 

відомостей у відкритому доступі.  

Користувачі центрального рівня використовують аналітику веб-ресурсу та звертають 

увагу користувачів обласного або районного рівня на їх рівень активності у PMAP у разі якщо 

останні припинили його використання та відомості про містобудівну документацію не 

оновлюється вчасно.   

 

1.5. Ця інструкція розроблена з метою ознайомлення із функціями PMAP користувачів у 

відкритому доступі.  

 

2. Пошук та перегляд відомостей про містобудівну документацію  

 
2.1.  Для пошуку необхідної адміністративної-територіальної одиниці, ОТГ та 

містобудівної документації застосовується електронна карта.  

 

2.2. На електронній карті виокремлені шари даних про:  

- області;  

- райони;  

- населені пункти; 

- об’єднані територіальні громади (ОТГ).  

http://pmap.minregion.gov.ua/
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2.3. Якщо обрати такі шари як “райони”, “населені пункти” чи “територіальні 

громади”, з’явиться строка пошуку, за допомогою якої можливо більш швидше віднайти 

необхідну адміністративно-територіальну одиницю чи ОТГ.  

 

 
2.4. На карті адміністративно-територіальні одиниці та ОТГ відмічені зеленими та 

червоними маркерами. Червоний маркер інформує, що відомості про містобудівну 

документацію по адміністративно-територіальній одиниці чи ОТГ у PMAP відсутні. Зелений 

маркер, свідчить, що по адміністративно-територіальній одиниці чи ОТГ зазначені відомості 

мінімум про одну містобудівну документацію.  

 

2.5.  Якщо натиснути на зелений маркер, можна у спливаючому вікні переглянути 

інформацію про:  

основну містобудівну документацію для адміністративно-територіальної одиниці (для 

населеного пункту – генеральний план, для району – схему планування району та для області 

– схему планування області, для ОТГ - схема планування території, на якій реалізуються 

повноваження сільських, селищних, міських рад);  

всі види містобудівної документації, у разі якщо по адміністративно-територіальній 

одиниці створено декілька їх видів, натиснувши кнопку “Перегляд всіх документацій”.  
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2.6. За допомогою ярлика у вигляді ока можливо переглянути більш детально та у 

повному вікні інформацію по кожній містобудівній документації.  

 

 
2.7.  Під час використання сервісу перегляду, відомості про містобудівну документацію 

також зручно роздрукувати. Під час друку рекомендується використовувати масштаб – 85 %.  
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2.8.  У разі якщо до містобудівної документації вносились зміни та основні відомості 

про них зазначені у PMAP, їх можна переглянути натиснувши на слово “Зміни”: 

 

 

 

 
3.  Направлення пропозицій та зауважень до PMAP 

 
3.1. Будь який користувач PMAP у відкритому доступі може надіслати працівнику 

органу містобудування та архітектури в області або районі, який вносить до PMAP відомості 

про містобудівну документацію, повідомлення щодо:  
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- повноти, достовірності та якості запису про містобудівну документацію;  

- створення запису до містобудівну документацію (у разі його відсутності у PMAP).  

 

3.2. Рекомендується надсилати повідомлення із зауваженнями чи пропозиціями у разі 

якщо:  

- відсутній запис про містобудівну документацію, але заявнику відомо, що діюча 

містобудівна документація по адміністративно-територіальній одиниці чи ОТГ існує;  

- у записі про містобудівну документацію допущена помилка;  

- запис про містобудівну документацію не повний – не вистачає окремих даних, для 

яких передбачені строки у PMAP.  

 

3.3. Для направлення повідомлення, користувач у відкритому доступі знаходить на карті 

PMAP необхідну адміністративно-територіальну одиницю чи ОТГ, в тому числі за допомогою 

строки пошуку.  

 

 
 

3.4. Також повідомлення можливо надіслати після перегляду відомостей по окремій 

містобудівній документації  
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3.5. Користувач у відкритому доступі, для направлення повідомлення повинен зазначити 

свої:  

- прізвище,  

- ім’я,  

- електронну адресу,  

- зміст повідомлення.  

Також користувач у відкритому доступі може натиснути кнопку “Запам’ятати мене” для 

того, щоб відслідковувати в подальшому стан розгляду своїх повідомлень у власному 

електронному кабінеті.  

 

 
 

3.6. У разі якщо користувач залишив відмітку “Запам’ятати мене”,  йому на електронну 

адресу надходить інформація про його логін та пароль, за допомогою яких він може 

авторизуватися на веб-ресурсі у власному електронному кабінеті та відслідковувати стан 

опрацювання власних повідомлень.  
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3.7. Відповіді на повідомлення, які надіслані за допомогою PMAP, можливо отримати на 

електронну адресу.  

За допомогою електронної адреси рекомендується підтримувати зв’язок із працівником 

органу містобудування та архітектури на рівні області та району, з метою забезпечення 

повноти та актуальності записів про містобудівну документацію у PMAP.  



Адреса:

+38 (044) 332 49 12   |   +38 (066) 118 68 62   |   office@brdo.com.ua

вул. Григорія Сковороди, 21/16   |   вул. Хорива, 55K

Київ, 04071, Україна

Веб-ресурси:

www.pmap.minregion.gov.ua

www.brdo.com.ua


