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ІНСТРУКЦІЯ
з ведення Чергової довідкової карти України
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Інструкція встановлює загальні вимоги до змісту, складу та порядку
ведення Чергової довідкової карти України (далі - Чергова карта).
1.2. Ведення Чергової карти здійснюється з метою постійного відстеження
та обліку змін у зображені Державного кордону України, меж адміністративнотериторіальних одиниць, населених пунктів, інших географічних об’єктів
України, визначених цією Інструкцією та їх назвах.
1.3. Чергова карта призначається для забезпечення інформацією органів
державної влади, місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання, які
здійснюють топографо-геодезичну та картографічну діяльність.
2. ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК РОБІТ
2.1. У процесі здійснення чергування проводиться:
- збір і систематизація офіційних даних Верховної Ради України, обласних
рад, міністерств та відомств, геодезичних та картографічних матеріалів для
відображення змін в адміністративно-територіальному устрої і географічних
об’єктах та їх назвах;
- відстеження графічного зображення на аркушах Чергової карти
Державного кордону України;
- внесення змін на аркуші Чергової карти у зображення меж
адміністративно-територіальних одиниць та географічних об’єктів, що
підлягають чергуванню;
- оформлення
1:100 000;

аркушів-документів

топографічної

карти

масштабу

- ведення аркушів Чергової карти;
- ведення формулярів аркушів Чергової карти;
- заміна аркушів Чергової карти аркушами нового видання;
- чергування Довідника адміністративно-територіального устрою України
останнього року видання та Тарифного керівництва залізниць України;
- видача в установленому порядку інформації про елементи чергування
суб’єктам господарювання, які здійснюють топографо-геодезичну та
картографічну діяльність та іншим організаціям.
3. МАТЕРІАЛИ ТА ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЧЕРГУВАННЯ
3.1. Основними офіційними документами, які використовуються при
веденні Чергової карти є:
- матеріали делімітації, демаркації та редемаркації Державного кордону
України;
- аркуші-документи топографічної карти масштабу 1:100 000;
- аркуші топографічної карти масштабу 1:100 000 останнього року видання;
- формуляри до аркушів Чергової карти;
- Довідник адміністративно-територіального устрою України останнього
року видання, що чергується за рішеннями Верховної Ради України;
- Відомості Верховної Ради України;
- Тарифне керівництво залізниць України;
- відомчі довідники, схеми та альбоми.
4. ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТУ КАРТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЧЕРГУВАННЮ
4.1. Чергування здійснюється на аркушах топографічної карти масштабу
1:100 000 останнього року видання за період між виданнями цього аркушу на
територію України.
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4.2. На аркушах Чергової карти за офіційними даними, картографічними
матеріалами, геодезичними та іншими відомостями показують зміни і
доповнення таких елементів:
- положення лінії Державного кордону України;
- положення меж адміністративно-територіальних одиниць України;
- межі державних заповідників, національних парків та заказників;
- населені пункти (адміністративне значення, тип, місцеположення,
утворення нових, об’єднання або приєднання населених пунктів, зняття з обліку
тощо);
- назви географічних об’єктів ( найменування та перейменування);
- залізниці, залізничні станції, зупинкові пункти, платформи, роз’їзди;
- гідротехнічні споруди (канали, водосховища, гідровузли, морські, річкові
порти та пристані);
- аеродроми;
- автомобільні дороги (класифікація, індекс та номер, протяжність,
матеріал покриття);
- магістральні нафтопроводи, газопроводи та продуктопроводи та лінії
електропередачі напругою 300 кВ і вище.
5. ЧЕРГУВАННЯ ЛІНІЇ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ ТА МЕЖ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
5.1. Зображення Державного кордону України відстежують на аркушах
Чергової карти за матеріалами делімітації, демаркації та редемаркації.
5.2. Межі адміністративно-територіальних одиниць наносять та чергують
на аркушах Чергової карти тільки відповідно до рішень Верховної Ради України.
5.3. Після прийняття Верховною Радою України рішення щодо зміни межі
Автономної Республіки Крим, обласних меж - до відповідних органів виконавчої
влади Автономної республіки Крим, суміжних областей надсилається аркуш
топографічної карти масштабу 1:100 000 із зміненим графічним зображенням
межі. Нанесене графічне зображення межі засвідчуються підписами
представників та печаткою органів виконавчої влади суміжних областей або
Автономної Республіки Крим.
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5.4. Нанесення та зміна зображення на аркушах Чергової карти межі
Автономної Республіки Крим та обласних меж здійснюється відповідно до
аркушів-документів (додаток № 1).
Аркуші-документи зберігаються постійно без права видачі.
5.5. На підставі попередніх постанов Верховної Ради України щодо змін
межі Автономної Республіки Крим та обласних меж, аркуші-документи
оформляються тільки тоді, якщо вони раніше не були оформлені. У цьому
випадку на узгодження відсилаються аркуші топографічні карти масштабу 1:100
000 останнього року видання, а зображені межі заздалегідь не виправляються.
Перезасвідчення аркушів-документів не проводиться.
5.6. Межі районів, міст із спеціальним статусом, республіканського в
Автономній Республіці Крим, обласного, районного значень наносять і
змінюють на Черговій карті згідно з аркушами топографічної карти масштабу
1:100 000, на яких зображення межі засвідчено підписом представників та
печаткою відповідних органів виконавчої влади.
5.7. Засвідчені аркуші топографічної карти масштабу 1:100 000 з межами
районів, міст зі спеціальним статусом, республіканського в Автономної
Республіки Крим, обласного, районного значень зберігають окремо від аркушівдокументів.
5.8. Зміни в положенні державного кордону та меж адміністративнотериторіальних одиниць зображують на Черговій карті відповідно до умовних
позначень (додаток № 2).
Графічне зображення межі на черговій карті змінюють встановленим
умовним знаком.
5.9. Графічне зображення межі на аркуші Чергової карти виправляють
погашенням попередньої лінії умовним позначенням “х” та зображенням нової
лінії згідно з встановленим умовним знаком.
Між зовнішньою та внутрішньою рамками карти, паралельно до них, біля
виходів меж зазначають підписи назв Автономної Республіки Крим або
відповідної області - чорним кольором, підписи районів – червоним.
5.10. У тих випадках, коли лінія межі, що проходить по фарватеру річки
або інших водойм, виключає можливість нанесення її по дійсному положенню
через зображення об’єкта в масштабі карти, умовні позначення межі
розташовують поперемінно на обох берегах річки, іншої водойми однаковою
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групою ланок так, щоб межа чітко визначала адміністративну підпорядкованість
об’єктів, зображених на карті.
5.11. Якщо лінія межі проходить по берегу річки, озера, водосховища тощо,
межа зображується з розривом по декілька ланок умовного знаку на
відповідному (одному) березі гідрографічного об’єкта.
5.12. Дотично до лінійних позначень меж дається фонове забарвлення,
смугу якого розташовують на суміжній від основної території, зберігаючи чітке
зображення межі й змісту карти вздовж неї.
Якщо межа проходить по середині річки, фонове забарвлення дають по
берегу.
Якщо межа проходить по островах, фонове забарвлення дають від
штрихових позначень межі.
Якщо межа проходить по будь-яких інших лінійних об’єктах, фонове
забарвлення дають дотично до відповідного об’єкту (дороги, каналу тощо) на
суміжній території.
5.13. Межі державних заповідників, національних парків, заказників тощо
відображаються за офіційними даними відповідного органу центральної
виконавчої влади.
6. ЧЕРГУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
6.1. Адміністративне значення, тип та назви населених пунктів
приймаються на чергування відповідно до Довідника адміністративнотериторіального устрою України останнього року видання.
6.2. У період між виданнями Довідника адміністративно-територіального
устрою України в його зміст вносяться зміни і доповнення згідно з рішеннями
Верховної Ради України та рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних рад, які затверджені Верховною Радою України.
6.3. Доповнення в Довіднику адміністративно-територіального устрою
України розміщуються на вільних місцях, а зміни - чітко над назвами,
закреслюючи їх так, щоб не порушити їх написання. Доповнення і зміни
супроводжуються записом дат відповідних постанов або рішень, на підставі яких
вони зроблені.
6.4. У разі перевидання Довідника адміністративно-територіального
устрою України, черговий довідник попереднього видання зіставляється з
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виданим, після чого останній приймається на чергування. Попередній довідник з
чергування знімається та зберігається постійно.
6.5. Адміністративне значення та тип населених пунктів Автономної
Республіки Крим та областей, районів, міських, селищних і сільських рад на
Черговій карті відображаються відповідним підкресленням їх назв згідно з
умовними знаками (додаток № 3).
У разі зміни адміністративного значення або типу населеного пункту
підкреслення, що було під назвою населеного пункту на карті, замінюють на
нове, відповідно до нового статусу населеного пункту.
6.6. Зміна назви (перейменування) населених пунктів на Черговій карті
здійснюється відповідно до рішень Верховної Ради України, рішень Верховної
Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад, затверджених Верховною
Радою України, шляхом закреслення старої назви і підписом нової.
6.7. Контури і назви населених пунктів, що припинили своє існування та
зняті з обліку за рішеннями Верховної Ради України, рішеннями Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та обласних рад, затверджених Верховною Радою
України, на Черговій карті закреслюються.
6.8. У разі назви залізничних станцій і назви населених пунктів, в яких, або
поряд з якими вони розташовані однойменні, а населені пункти знімаються з
обліку, на Черговій карті закреслюються контури і назви населених пунктів та
одночасно підписуються назви даних залізничних станцій відповідним шрифтом
чорного кольору.
6.9. У разі об’єднання населених пунктів за рішеннями Верховної Ради
України, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних
рад, затверджених Верховною Радою України, на Черговій карті залишають ту
назву населеного пункту, яку було присвоєно відповідним рішенням, іншу назву
закреслюють. Від закресленої назви позначають стрілку до нової назви, щоб
показати, які населені пункти об’єдналися.
6.10. Новоутворені населені пункти зображують на Черговій карті
суцільним контуром за даними місцевих органів виконавчої влади. Їх назви
підписуються відповідно до рішень Верховної Ради України, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та рішень обласних рад, затверджених Верховною
Радою України.
6.11. Усі зміни, доповнення та
уточнення місцеположення,
адміністративного значення, типу і назв населених пунктів, які внесені на
Чергову карту, заносять до формулярів. Крім документів, на основі яких
зображений населений пункт, зазначають посади та прізвища осіб, які
засвідчили графічні дані.
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7. ЧЕРГУВАННЯ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ
7.1. Залізниці України, назви залізничних станцій, зупинкових пунктів,
платформ, роз’їздів чергуються за Тарифним керівництвом залізниць України
останнього року видання.
7.2. У період між виданнями Тарифного керівництва проводиться його
чергування, доповнення і зміни вносяться згідно з розпорядженнями
відповідного органу центральної виконавчої влади.
7.3. Зміни розміщують над назвами, що є в Тарифному керівництві,
закреслюючи останні у такий спосіб, щоб не порушити їхнє написання. Запис
супроводжують номерами і датами розпоряджень, на підставі яких їх виконано.
7.4. Автомобільні дороги (магістральні, регіональні та територіальні), їх
класифікація, протяжність, індекси, номери і матеріал покриття чергуються на
аркушах Чергової карти згідно з схемами, альбомами та іншими офіційними
матеріалами і документами відповідного органу центральної виконавчої влади.
8. ЧЕРГУВАННЯ ІНШИХ ЕЛЕМЕНТІВ
8.1. Гідротехнічні споруди (канали, водосховища, гідровузли, морські й
річкові порти та пристані), їх назви, підпорядкування, технічні характеристики
чергують та наносять на Чергову карту за галузевими довідниками, схемами і
альбомами, що періодично перевидаються, а також за іншими офіційними
матеріалами та документами відповідних органів центральної виконавчої влади.
8.2. Магістральні нафтопроводи, газопроводи, продуктопроводи (головна
лінія системи) та лінії електропередачі напругою 300 кВ і вище наносяться на
Чергову карту за офіційними матеріалами та документами відповідного органу
центральної виконавчої влади.
8.3. Усі елементи та об’єкти чергування на Черговій карті відображаються
згідно з умовними знаками (додаток № 4).
8.4. Об’єкти новобудов, що проектуються відображають тільки на окремій
схемі.
8.5. Об’єкти, що будуються та їхні назви наносять на Чергову карту
відповідними умовними знаками, що прийняті для відображення цих об’єктів, за
даними та матеріалами зйомок проектних і будівельних організацій, а також за
даними підприємств, що здійснюють топографо-геодезичну та картографічну
діяльність.
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9. ВЕДЕННЯ ФОРМУЛЯРІВ
9.1. На кожний аркуш Чергової карти ведеться формуляр (додаток № 5).
Усі зміни, виправлення і доповнення, внесені на аркуші Чергової карти,
одночасно заносять до формуляру та позначають відповідним порядковим
номером.
9.2. Зміни, виправлення і доповнення супроводжуються інформацією щодо
документів, на підставі яких вони зроблені на Черговій карті, з зазначення
посади особи, яка засвідчила графічні дані та дати.
9.3. Записи в формулярах повинні бути короткими, чіткими і повністю
відображати зміст виправлення. Особа, яка здійснила запис, ставить свій підпис
та дату заповнення. Дата у формулярі вказується на момент заповнення. Зміни,
виправлення і доповнення, що мали одне загальне обґрунтування, даються під
одним номером.
10. ЗАМІНА АРКУШІВ ЧЕРГОВОЇ КАРТИ
10.1. З виданням оновлених аркушів топографічної карти масштабу 1:100
000, аркуші Чергової карти замінюють аркушами нового друку.
10.2. На замінені аркуші Чергової карти оформляють нові формуляри.
10.3. У разі заміни аркушів Чергової карти елементи чергування
засвідчуються у такій послідовності:
- Державний кордон України;
- межі Автономної Республіки Крим та областей;
- межі районів, міст із спеціальним статусом, республіканського в
Автономній Республіці Крим, обласного, районного значень;
- межі державних заповідників, національних парків та заказників;
- адміністративне значення та тип населених пунктів;
- назви географічних об’єктів;
- шляхи сполучення та об’єкти на них;
- гідротехнічні споруди;
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- магістральні нафтопроводи, газопроводи та продуктопроводи та лінії
електропередачі напругою 300 кВ і вище;
- запроектовані та затверджені об’єкти або новобудови, де розпочато
будівництво.
10.4. Аркуші нового друку звіряють з аркушами Чергової карти, які
знімаються з чергування та переносяться зміни, які не було внесено на них під
час оновлення.
10.5. Зображення лінії Державного кордону України на аркушах, що
приймаються на чергування, відстежують за матеріалами делімітації та
демаркації (протоколи-описи проходження державного кордону, координати
прикордонних знаків). У разі відсутності демаркації, використовують офіційні
документи і картографічні матеріали, які додаються до договорів і конвенцій,
або дані про кордон, що фактично охороняється.
10.6. На аркушах, що приймаються на чергування, відстежуються
зображення лінії межі Автономної Республіки Крим, обласних меж відповідно
до аркушів-документів та рішень Верховної Ради України.
10.7. Графічне зображення межі Автономної Республіки Крим та обласних
меж, яке засвідчено на аркушах-документах, може уточнюватись на підставі
нових топографічних зйомок (у випадках, коли межі проходять по вододілах,
річках, дорогах та інших лінійних об’єктах, які змінили своє положення на
місцевості).
10.8. На оновлених аркушах Чергової карти перевіряються адміністративне
значення та тип населених пунктів, їх назви відповідно до чергового Довідника
адміністративно-територіального устрою України останнього року видання.
10.9. Назви населених пунктів, що є на карті, але відсутні в черговому
Довіднику адміністративно-територіального устрою України, приймаються на
чергування виключно на підставі відповідних рішень Верховної Ради України.
10.10. Якщо на оновлених аркушах топографічної карти масштабу 1:100
000 показано населені пункти, які раніше було знято з обліку, і під їх назвами
дано пояснювальний підпис “нежитл.” або “окремі двори”, підписи назв
населених пунктів на Черговій карті не закреслюються.
10.11. Проектні дані новобудов, які не зображено на оновлених аркушах,
попередньо уточнюються у відповідних організаціях, а потім переносяться їх з
аркуша Чергової карти на аркуш, що приймається на чергування. Уточнення
даних про новобудови не повинно затримувати прийняття на чергування аркуша
оновленої карти.
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10.12. З метою досягнення ідентичності зображення межі Автономної
Республіки Крим та обласних меж, аркуші топографічної карти однієї і тієї ж
номенклатури Чергової карти суміжних областей або Автономної Республіки
Крим замінюються одночасно.
10.13. Усі зміни, виправлення та доповнення на аркушах, які приймають на
чергування, вносять до формуляру і позначають відповідним порядковим
номером.
10.14. Усі аркуші Чергової карти, які знято з чергування, незалежно від
наявності на них елементів чергування, разом з формулярами, зберігаються
постійно.
11. ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
11.1. Документація Чергової карти включає такі матеріали:
- альбоми з матеріалами делімітації та демаркації Державного кордону
України;
- папки з аркушами-документами топографічної карти масштабу 1:100 000
з зображенням меж Автономної Республіки Крим та областей, засвідчено
підписами і печатками представників органів виконавчої влади та
укомплектовані за номенклатурами розграфлення масштабу 1:100 000;
- папки з аркушами топографічної карти масштабу 1:100 000 з зображенням
меж районів та міст зі спеціальним статусом, республіканського в Автономній
Республіці Крим, обласного, районного значень, засвідчені підписами
представників і печатками органів виконавчої влади, укомплектовані за
областями та Автономній Республіці Крим за номенклатурами розграфлення
масштабу 1:100 000;
- папки з аркушами Чергової карти;
- папки з формулярами до аркушів Чергової карти;
- справи з постановами Верховної Ради України та рішеннями Верховної
Ради Автономної Республіки Крим і обласних рад (зберігаються постійно);
- справа з листуванням з Верховною Радою України, Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, обласними Радами та районними державними
адміністраціями з питань чергування;
- справа з листуванням з міністерствами, відомствами, установами та
організаціями з питань чергування;
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- черговий Довідник адміністративно-територіального устрою України
останнього року видання;
- галузеві довідники;
- Довідники адміністративно-територіального устрою України, що знято з
чергування (зберігаються постійно);
- папки з аркушами-документами топографічної карти масштабу 1:100 000,
що знято з чергування (зберігаються постійно);
- папки з аркушами Чергової карти, що знято з чергування (зберігаються
постійно);
- папки з формулярами до аркушів Чергової карти, що знято з чергування
(зберігаються постійно);
- папки аркушів топографічної карти масштабу 1:100 000, що знято із
чергування, на яких показано Державний кордон України (зберігаються
постійно);
- схеми наявності матеріалів щодо лінії державного кордону, меж
адміністративно-територіальних одиниць України, заміни аркушів Чергової
карти тощо.
11.2. Аркуші Чергової карти (додаток № 6) та формуляри до них
комплектуються в папках по областях та Автономній Республіці Крим у
послідовності номенклатур. Аркуші і формуляри однієї і тієї ж номенклатури,
які відносяться до суміжних областей, включаються до папки кожної з цих
областей.
11.3. Схеми графічного обліку ведуть на бланкових картах масштабів
1:25 000 та 1:50 000, на яких повинно бути показано державний кордон та межі
адміністративно-територіальних одиниць України і розграфлення аркушів
топографічної карти масштабу 1:100 000.

В.о. голови Державної служби
геодезії, картографії та кадастру

Володимир Ткаліч

11

