
Проект  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від               2021 р. № 

 

Порядок 

ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт 

 

Загальна частина 

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення державного обліку топографо-

геодезичних і картографічних робіт. 

Цей Порядок поширюється на юридичних та фізичних осіб, що є суб’єктами 

топографо-геодезичної і картографічної діяльності, які виконують на території 

України топографо-геодезичні і картографічні роботи загальнодержавного та 

спеціального призначення (далі – виконавці робіт). 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі 

України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність». 

3. Державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт 

здійснюється Держгеокадастром безоплатно. 

4. Державному обліку підлягають геодезичні, топографічні, картографічні, 

гідрографічні та аерозйомочні роботи загальнодержавного та спеціального 

призначення, встановлені статтями 11 і 13 Закону України «Про топографо-

геодезичну і картографічну діяльність». 

 

Організація ведення державного обліку топографо-геодезичних і 

картографічних робіт 

5. Виконавці топографо-геодезичних і картографічних робіт  протягом трьох 

робочих днів після укладання договору на їх виконання зобов’язані повідомити 

Держгеокадастр про початок виконання таких робіт.  

Повідомлення про виконання топографо-геодезичних і картографічних 

робіт подається до Держгеокадастру сертифікованим інженером-геодезистом                   

в електронній формі, яка наведена у додатку 1 до цього Порядку. 

6. У повідомленні про виконання топографо-геодезичних і картографічних 

робіт наводиться така інформація: 

відомості про замовника робіт; 
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відомості про виконавця робіт; 

відомості про наявність у виконавця робіт технічного та технологічного 

забезпечення; 

відомості про наявність у виконавця сертифікованого інженера-геодезиста, 

який працює у виконавця за основним місцем роботи та є відповідальним за 

якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт; 

відомості про види топографо-геодезичних і картографічних робіт, які 

заплановані до виконання; 

відомості про строки виконання топографо-геодезичних і картографічних 

робіт; 

адміністративна та географічна прив’язка району виконання топографо-

геодезичних і картографічних робіт; 

картограма ділянок аерозйомки, технічні характеристики аерозйомочного 

обладнання та параметри аерозйомки; 

відомості про результати топографо-геодезичних і картографічних робіт, які 

планується отримати. 

7. Відповідальність за достовірність наданих відомостей несе 

сертифікований інженер-геодезист, який надав такі відомості. 

8. Держгеокадастр здійснює державний облік топографо-геодезичних і 

картографічних робіт протягом трьох робочих днів з дня реєстрації повідомлення 

про виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.  

9. Держгеокадастром надається виконавцю робіт електронна довідка про 

взяття на державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт за 

формою, яка наведена у додатку 2 до цього Порядку. 

10. Довідка про взяття на державний облік топографо-геодезичних і 

картографічних робіт є обов’язковою складовою звітних матеріалів про 

виконання цих робіт. 

11. Відмова у здійсненні державного обліку топографо-геодезичних і 

картографічних робіт надається у разі з’ясування факту подання неправдивих 

відомостей, дублювання таких робіт, призупинення дії сертифіката або 

невідповідності кваліфікації сертифікованого інженера-геодезиста напряму 

виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.  
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Оприлюднення інформації про топографо-геодезичні і картографічні 

роботи, які взято на державний облік 

12. Держгеокадастр забезпечує оприлюднення на своєму офіційному 

вебсайті інформації про топографо-геодезичні і картографічні роботи, які взято 

на державний облік, а саме: 

реєстраційного номера робіт; 

видів робіт; 

районів виконання робіт; 

строків виконання робіт; 

відомостей про виконавців робіт та сертифікованих інженерів-геодезистів, 

відповідальних за якість цих робіт; 

результатів робіт; 

відомостей про передачу виконавцями до Державного картографо-

геодезичного фонду України результатів топографо-геодезичних і 

картографічних робіт, відповідно до Положення про порядок надходження, 

зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-

геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 1999 р. № 1344. 

За рішенням Держгеокадастру можуть оприлюднюватися інші відомості про 

топографо-геодезичні і картографічні роботи, які взято на державний облік. 

________________________ 

 


