МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
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НАКАЗ
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Про затвердження Кодексу усталеної практики.
Зображення державного кордону та меж
адміністративно-територіального устрою України
на топографічній карті

У відповідності з пунктом 4.9. Основних положень створення та оновлення
топографічних карт масштабу 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000,
1:500 000, 1:1 000 000, з метою забезпечення єдиного підходу до зображення на
топографічній карті державного кордону та меж адміністративно–
територіального устрою України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Кодекс усталеної практики. Зображення державного кордону
та меж адміністративно-територіального устрою України на топографічній карті
(далі – Керівний технічний матеріал), що додається.
2. Укргеодезкартографії (Заєць І.М.) забезпечувати здійснення нагляду за
дотриманням вимог цього Керівного технічного матеріалу державними
картографо-геодезичними підприємствами, що входять до сфери управління
Мінприроди, в процесі виконання топографо–геодезичних та картографічних
робіт.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
1) Директивний лист від 11.12. 1995 р. № 07–04/1530 „Про нанесення
державного кордону” //Топографо–геодезична та картографічна діяльність.
Законодавчі та нормативні акти, 2000 р., ч. 1, ст. 390//.
2) Директивний лист від 23.07.1997 р. № 141–17/853 „Про нанесення
державного кордону” //Топографо–геодезична та картографічна діяльність.
Законодавчі та нормативні акти, 2000 р., ч. 1, ст. 391//.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова

В.П. Ткаліч
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Затверджено
наказ Державної служби
геодезії, картографії та кадастру
від 25 листопада 2008 року № 151

КОДЕКС УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ

ЗОБРАЖЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА МЕЖ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
НА ТОПОГРАФІЧНІЙ КАРТІ
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей Кодекс усталеної практики „Зображення державного кордону та
меж адміністративно-територіального устрою України на топографічній карті”
(далі – Кодекс усталеної практики) встановлює основні вимоги до нанесення та
зображення державного кордону, меж одиниць адміністративно-територіального
устрою України, а також кордонів суміжних держав на топографічній карті.
1.2 Вимоги цього Кодекс усталеної практики є обов’язковими для установ,
підприємств та організацій, які здійснюють діяльність, пов’язану зі створенням
та оновленням топографічних карт, незалежно від форм власності та їхньої
відомчої належності.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Цей Кодекс усталеної практики містить посилання на такі основоположні
нормативні документи:
2.1 Закон України „Про топографо–геодезичну і картографічну діяльність”
// Відомості Верховної Ради, 1999. – № 5 – 6, Ст. 46.
2.2 Закон України “Про державний кордон України” // Відомості Верховної
Ради України. – 1992. – № 2 . – Ст. 5.
2.3 Закон України “Про виключну (морську) економічну зону” // Відомості
Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – Ст. 152.
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2.4 Закон України “Про ратифікацію Конвенції ООН з морського права
1982 р. та Угоди про імплементацію Частини ХІ Конвенції ООН з морського
права 1982 р.” // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 31. – Ст. 254.
2.5 Про поліпшення картографічного забезпечення державних та інших
потреб в Україні. Указу Президента України № 575 від 1 серпня 2001 року.
2.6 Про Програму дій, спрямованих на підтримання режиму державного
кордону України і прикордонного режиму, розвиток Прикордонних військ
України та митних органів України, на період до 2005 року. Указ Президента
України № 1241/2000 від 16 листопада 2000 року.
2.7 Державна науково-технічна програма розвитку топографо-геодезичної
діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України № 37 від 16 січня 2003 року.
2.8 Договір між Україною і Республікою Польща про правовий режим
українсько-польського кордону, співробітництво та взаємну допомогу з
прикордонних питань від 12 січня 1993 року. // Збірник документів про правове
оформлення державних кордонів України та співробітництво з прикордонних
питань. – Вип. 1. – К: Державний комітет у справах охорони державного кордону
України, 1996. – С. 15-49.
2.9 Договір між Україною і Словацькою Республікою про режим
українсько-словацького
державного
кордону,
співробітництво
та
взаємодопомогу з прикордонних питань від 14 жовтня 1993 року // Збірник
документів про правове оформлення державних кордонів України та
співробітництво з прикордонних питань. – Вип. 1. – К: Державний комітет у
справах охорони державного кордону України, 1996. – С. 104-113.
2.10 Договір між Україною і Словацькою Республікою про спільний
державний кордон від 14 жовтня 1993 року // Збірник документів про правове
оформлення державних кордонів України та співробітництво з прикордонних
питань. – Вип. 1. – К: Державний комітет у справах охорони державного кордону
України, 1996. – С. 113-114.
2.11 Договір між Україною та Угорською Республікою про режим
українсько-угорського державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу
з прикордонних питань 1995 року // Збірник документів про правове оформлення
державних кордонів України та співробітництво з прикордонних питань. – Вип.
1. – К.: Державний комітет у справах охорони державного кордону України. –
1996. – С. 139-157.
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2.12 Соглашение между Правительством СССР и Правительством Турецкой
Республики о разграничении континентального шельфа между СССР и Турецкой
Республикой в Чёрном море от 23 июня 1978 года. // Ведомости Верховного
Совета СССР. – 1981. – № 6. – Ст. 136.
2.13 ДСТУ 2757-94 Картографія. Терміни та визначення.
2.14 Основні положення створення та оновлення топографічних карт
масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000,
1:1 000 000. Укргеодезкартографія, 1999 р.
2.15 Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних
та картографічних робіт. Укргеодезкартографія, 2000 р.
2.16 Положення про порядок надходження, зберігання, використання та
обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України.
Постанова Кабінету Міністрів України № 1344 від 22.08.1999 р.
2.17 Руководство по картографическим и картоиздательским работам.
Часть 1. Составление и подготовка к изданию топографических карт масштабов
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. – М.: РИО ВТС, 1978 г.
2.18 Руководство по картографическим и картоиздательским работам.
Часть 3. Составление и подготовка к изданию топографических карт масштабов
1:1 000 000. – М.: РИО ВТС, 1985 г.
2.19 Умовні знаки для
Укргеодезкартографія, 2002 р.

топографічних

карт

масштабів

1:10 000.

2.20 Умовні знаки для топографічних карт масштабів 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000. Укргеодезкартографія, 2002 р.
2.21 Условные знаки для топографических карт масштабов 1:200 000,
1:500 000. – М.: РИО ВТС, 1983 г.
2.22 Чергова довідкова карта масштабу 1:100 000 Укркартгеофонду.
2.23 Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального
України, ДК 014-97 (в трьох томах), Київ, 1997 р.

устрою

2.24 Словник гідронімів України. Наукова думка, 1979 р.
2.25 Словарь географических названий Украинской ССР (в п’яти томах).
„Наука”, М., 1976 г.
2.26 Словарь названий орографический объектов СССР, изд. 1976 г.
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2.27 Географічна енциклопедія України (в трьох томах), вид. „Українська
енциклопедія”, 1989-1993 рр.
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому документі застосовуються такі терміни і визначення:
3.1 делімітація
Договірне визначення проходження лінії державного кордону
великомасштабних картах та опис її проходження відносно місцевості.

на

3.2 демаркація
Точне визначення на місцевості лінії державного кордону на основі
договору про державний кордон та позначення її на місцевості прикордонними
знаками.
3.3 державний кордон
Лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають
межі території держави – суші, вод, надр, повітряного простору. Державні
кордони встановлюються за взаємною згодою між державами шляхом
делімітації та демаркації, що юридично закріплюється у системі міжнародних
договорів про державний кордон, який визначає межу суходільної та водної
території держави за угодами між зацікавленими державами.
3.4 міжнародні договірні документи
Офіційні договірні документи, що встановлюють кордони держави, це
делімітаційні, демаркаційні та редемаркаційні документи, які складаються, як
правило, із протоколу–опису проходження лінії державного кордону та, як
додатків до нього, альбому карт державного кордону, протоколів прикордонних
знаків, списку координат прикордонних знаків та інших документів.
3.5 редемаркація (перевірка)
Перевірка раніше визначеної лінії державного кордону з відновленням або
заміною прикордонних знаків.
3.6 прикордонний знак
Система з кількох стовпів, стовпчиків, віх, буїв тощо, що призначена для
позначення державного кордону на місцевості
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3.7 умовний знак державного кордону
Картографічний умовний знак, прийнятий для відображення державного
кордону на топографічних картах.
3.8 межі адміністративно-територіальних одиниць
Лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають
межі території адміністративно-територіальних одиниць
3.9 умовний знак меж адміністративно-територіальних одиниць
Картографічний умовний знак, прийнятий для відображення меж
адміністративно-територіальних одиниць різних порядків на топографічних
картах.
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Державний кордон та межі адміністративно-територіальних одиниць є
одними з головних елементів змісту топографічної карти, які поряд із
семантичним змістом несуть в собі політичну, правову та міжнародну функції.
4.2 На топографічній карті зображують:
– державні кордони;
– межі автономних республік, областей та міст із спеціальним статусом;
– межі адміністративних одиниць першого порядку зарубіжної території (на
топографічних картах масштабу 1:25 000 і дрібніше);
– межі районів;
– межі міських земель;
– межі земель селищних та сільських рад.
4.3 Державний кордон України наноситься на топографічну карту за
офіційними договірними матеріалами делімітації або демаркації (редемаркації)
між Україною і суміжними державами, вказаними у додатку А.
4.4 Зображення лінії державного кордону України нанесене за документами
делімітації повинне точно відповідати протоколу–опису (опису) та
делімітаційній карті.
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4.5 За відсутності матеріалів делімітації чи демаркації положення лінії
державного кордону наноситься за даними Чергової довідкової карти України
або даних відповідних центральних органів виконавчої влади.
4.6 Правильність нанесення державного кордону України на топографічній
карті перевіряється та затверджується в установленому порядку.
4.7 Нанесення меж адміністративно-територіальних одиниць України на
топографічну карту здійснюється на підставі рішень Верховної Ради України за
офіційними картографічними (землевпорядними) матеріалами відповідних
органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
4.8 Кордони та межі адміністративних одиниць першого порядку
зарубіжних держав наносяться на топографічну карту за офіційними
документами, що встановлюють їх місцеположення, а при їх відсутності – за
національними топографічними картами.
5 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗОБРАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА
МЕЖ ОДИНИЦЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
УКРАЇНИ НА ТОПОГРАФІЧНІЙ КАРТІ
5.1 Основними вимогами до зображення державного кордону та меж
адміністративно-територіальних одиниць України на топографічній карті є:
– максимальна точність нанесення кордону і ретельне узгодження його
зображення з елементами змісту карт;
– генералізація зображення кордону та меж, обумовлена масштабом карти
та її призначенням, відпрацюванням прямолінійних ділянок та поворотів
кордону;
– узгодження лінії кордону, який проходить по гірських хребтах, із
зображенням рельєфу;
– чіткість та однозначність належності, тій чи іншій територіям, зображених
на карті об’єктів;
– правильність вибору умовного знаку для відображення розмежувань при
збігу кордону та меж різних порядків;
– відповідність зображення загальногеографічних елементів карт та назв
географічних об’єктів документам делімітацій, демаркацій (редемаркацій) та
нормативним актам України про найменування та перейменування географічних
об’єктів в прикордонній смузі;
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– правильність підписів назв одиниць адміністративно-територіального
устрою України;
– правильність підписів назв держав, суміжних з Україною.
6 ЗОБРАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА МЕЖ ОДИНИЦЬ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ НА
ТОПОГРАФІЧНІЙ КАРТІ
6.1 Державний кордон на топографічній карті зображується в прийнятих
умовних знаках відповідного масштабу з мінімальним узагальненням елементів
змісту в межах графічної точності карти.
6.2 Зображення меж адміністративно-територіальних одиниць України на
топографічній карті регламентується вимогами умовних знаків відповідного
масштабу, нормативних та керівних документів.
6.3 Зміна стану місцевості, порівняно з її відображенням у документах
делімітації або демаркації (редемаркації), на момент оновлення (складання)
відображається якомога детальніше. При цьому положення лінії кордону та
прикордонних знаків щодо координатної сітки показується на карті у точній
відповідності з документами делімітації або демаркації (редемаркації).
6.4 Якщо масштаби створюваної та делімітаційної або демаркаційної карти
однакові, то генералізація або узагальнення змісту карти в смузі, що відповідає
демаркаційній карті, не допускається.
6.5 Лінія проходження кордону та зображення місцевості у смузі кордону
при складанні карт приймається з основного картографічного матеріалу, для
складання якого використовувались наявні делімітаційні або демаркаційні
(договірні) матеріали. При цьому положення лінії державного кордону потребує
обов’язкової перевірки.
6.6 Якщо карта складається на основі топографічної карти, в процесі
створення якої матеріали демаркації (договірні матеріали) не використовувались,
то для зображення місцевості в смузі кордону використовуються чинні
демаркаційні (договірні) карти, як основний картографічний матеріал. Копії з
них монтуються за позначенням прикордонних знаків.
6.7 Лінія державного кордону, яка проходить по великих водних об’єктах
(морях, водосховищах, озерах) обов’язково зображується з точним збереженням
усіх поворотів та згинів, які є на основному картографічному матеріалі,
відповідно до масштабу карти.
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6.8 Географічні об’єкти (річки, острови, протоки, елементи рельєфу тощо),
по яких проходить державний кордон показуються якомога детальніше, із
збереженням усіх характерних особливостей.
6.9 Політико-адміністративна належність територій позначається на карті
підписами назв держав та адміністративно-територіальних одиниць у заголовку
аркуша та з обох сторін виходів умовного знаку кордону або межі на внутрішню
рамку.
6.10 Назви держав та адміністративно-територіальних одиниць підписують,
як правило, без скорочення.
6.11 Скорочення назв допускається, якщо повну назву розмістити не
вдається.
Скорочені назви адміністративно-територіальних одиниць України дають
відповідно до переліку, розміщеного в умовних знаках.
7 ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗОБРАЖЕННЯ КОРДОНІВ ТА МЕЖ НА
ТОПОГРАФІЧНІЙ КАРТІ
7.1 Зображення кордону повинне бути чітким на усій його протяжності, усі
повороти та згини кордону, які відображаються у масштабі карти, показуються з
максимальною точністю та фіксуються точками, згинами ланки умовного знаку
кордону згідно з вимогами умовних знаків відповідного масштабу.
7.2 Найбільш ретельно відображають усі згини та повороти кордону,
особливо на ділянках, де може виникнути сумнів щодо державної належності
того чи іншого об’єкта місцевості.
7.3 При зображенні кордону спочатку наносять прикордонні знаки, а потім
між ними розміщують ланки умовного знака. Довжина окремих ланок та
проміжків між ними при необхідності може мінятися у невеликих межах, що
повинно бути обумовлено редакційними вказівками на район робіт. Ланки
умовного знаку кордону наносяться таким чином, щоб державна належність
території не викликала сумніву.
7.4 Положення на картах умовних позначень прикордонних знаків повинне
відповідати їх координатам у каталогах, які додаються до матеріалів демаркації
(договірних матеріалів).
У разі необхідності координати перераховуються у систему координат
УСК-2000.
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7.5 Позначення усіх прикордонних знаків супроводжуються підписами їх
номерів або власних назв.
На карті масштабу 1:100 000 окремі знаки дозволяється залишати без
підпису за умови, що їх номери можна легко встановити за найближчим
підписаним знаком та з урахуванням того, що найближчий до рамки
прикордонний знак підписується в обов’язковому порядку.
7.6 Біля позначень прикордонних знаків вказуються позначки висот та
власні назви об’єктів рельєфу, на яких знаходяться знаки, при наявності цих
даних на картографічних матеріалах.
7.7 Якщо кордон проходить по річці, каналу, вузькій протоці, то на карті з
обох боків річки, каналу тощо наносять встановлені на місцевості прикордонні
знаки, номери яких у цьому випадку підписують лише з одного боку (на
дрібномасштабних картах).
При зображенні державного кордону між Україною і суміжними державами
номери прикордонних знаків у першу чергу підписують на території України.
7.8 Якщо кордон проходить по річках, озерах, протоках, водосховищах чи
інших водоймищах, де є острови, умовний знак державного кордону необхідно
наносити навпроти зображення острова з боку території суміжної держави.
Острови на річках, по яких проходить кордон, показуються усі, незалежно
від їх розміру, з чітким і точним позначенням їх державної належності.
При неможливості точного відображення берегової лінії суміжної держави
(відсутність аерофотозйомки тощо), берегова лінія показується умовно
(схематично), умовним знаком 153 (берегові лінії невизначені). При цьому на
східній стороні рамки карти давати підпис: „Берегова лінія р. …….. за
державним кордоном України зображена умовно”.
7.9 Кордон, що проходить по річках, озерах з островами та мілинами, по
протоках, старицях і дрібних озерах, а також по суходолу поблизу населених
пунктів, доріг, стежок та інших об’єктів місцевості, зображується так, щоб не
виникало сумніву в державній належності цих об’єктів.
7.10 Підписи назв усіх об’єктів у смузі державного кордону на створюваній
(оновлюваній) карті повністю узгоджуються з підписами на делімітаційній або
демаркаційній (договірній) карті.
7.11 При офіційних перейменуваннях прикордонних об’єктів на
створюваних картах під підписами нових назв у дужках необхідно вказати назви
з топографічної карти, яка була використана для нанесення лінії кордону.
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7.12 Графічні зображення умовного знаку державного кордону не повинні
перетинатись підписами географічних назв.
Підпис назви об’єкта розміщується з тієї сторони умовного знака кордону,
де розташований об’єкт.
7.13 Якщо лінія кордону проходить по звужених ділянках річок, проток, а
також в населених пунктах, то товщина лінії умовного знака кордону може бути
зменшена до 0,2-0,3 мм, при цьому умовний знак проводиться ретельно і чітко,
щоб не виникало сумнівів щодо державної належності будь-якого об’єкта.
7.14 Позначення кордону в гірській місцевості узгоджується із зображенням
рельєфу, особливо відносно положення структурних ліній і точок рельєфу
(вододільних ліній хребтів, тальвегів долин, вершин, перевалів тощо).
7.15 При збігу меж різних порядків зображується межа адміністративнотериторіальної одиниці вищого порядку.
7.16 Графічне зображення умовного знаку кордону чи межі повинне
приєднуватися до рамки аркуша карти частиною ланки, а не крапкою чи
проміжком.
7.17 Лінія кордону, яка збігається з лініями картографічної сітки або
внутрішньої рамки карти, показується без розривів, а лінії картографічної сітки
та рамки на відповідних ділянках не проводять.
7.18 Лінія межі адміністративно-територіальної одиниці, що збігається з
внутрішньою рамкою карти, показують групами ланок з обох сторін від лінії
рамки.
7.19 Якщо умовний знак державного кордону або межі збігається з
точковим контуром, то контур не наноситься, а зображується лише умовний знак
кордону або межі.
7.20 На топографічній карті масштабу 1:10 000 територія (об’єкти
місцевості) суміжних держав показується в повному об’ємі аркуша карти при
наявності картографічних матеріалів.
У разі відсутності картографічних матеріалів на територію суміжної
держави, аркуш топографічної карти картографується в межах території
України, при цьому:
– лінія кілометрової сітки дається на всій площі номенклатурного аркуша;
– наносяться пункти геодезичної основи (за наявності даних);
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– якщо державний кордон проходить вздовж річок, каналів, струмків
берегова лінія та прикордонні знаки показуються як на своїй, так і на суміжній
території. Острови та мілини показуються всі;
– на лінії державного кордону, біля виходів умовних знаків залізниць та
шосейних доріг, вказується їх напрямок підписом назви найближчого
залізничного вузла – для залізниць; міста, адміністративного центру – для
автомобільних доріг, а на автомобільних дорогах місцевого значення –
найближчого населеного пункту. Поряд з підписом напрямку розміщується
підпис відстані (в км), починаючи відлік від лінії державного кордону (як
правило відлік іде від рамки карти).
7.21 Топографічні карти масштабу 1:25 000 та дрібніше створюються з
показом місцевості суміжних держав на всій площі номенклатурного аркуша.
7.22 Як вихідний матеріал на суміжну територію можуть бути використані:
– видавничі оригінали карт масштабу 1:25 000 зйомок або оновлення
останніх років;
– тиражні відбитки;
– видавничі оригінали карт масштабу 1:50 000, збільшені до потрібного
масштабу;
– матеріали аерофотозйомки (при їх наявності);
– картографічні та інші довідкові матеріали на суміжну територію.

Перший заступник
Голови Державної служби геодезії,
картографії та кадастру

І.М. Заєць
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Додаток А
до п. 4.3 цього Кодексу
усталеної практики

СУЧАСНИЙ СТАН
КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
КОРДОНУ УКРАЇНИ

Основні картографічні матеріали та їх характеристики
Держава,
довжина
кордону
Білорусь
1 084 км
Молдова
1 222 км
Польща
542 км
Росія
1 974 км
Румунія
633 км

Словаччина
98 км
Туреччина
397 км
Угорщина
137 км

Офіційні
вихідні картографічні
матеріали
Чергова довідкова карта
масштабу 1:100 000
Документи делімітації
1999 р.
Документи демаркації
між СРСР і Польщею:
1946–1947, 1951, 1957–1958,
1962, 1978–1979.
Документи делімітації
2003 р.
Документи демаркації
між СРСР і Румунією:
(1948–1949) – демаркація
(1961–1962) – перевірка
(1969–1973) – перевірка
(1979) – демаркація
Документи демаркації між
Україною та Словаччиною:
2004-2006 рр.
Угода про розмежування
континентального шельфу
між СРСР і Туреччиною в
Чорному морі 1978 р.
Документи перевірки
демаркації 2003 р.

Масштаб
основних карт
1:10 000
1:50 000
1:25 000

Примітки
Делімітація 1993–1997 рр. Не ратифікована
парламентом Білорусі
Делімітація 1995–1999 рр.
З 2002 року проводиться демаркація
Завершується підготовка до ратифікації
перевірки (редемаркації), проведеної у 19952004 рр.

1:50 000

Здійснюється делімітація морських просторів

1:25 000

Проводяться переговори з питань перевірки
сухопутної ділянки державного кордону

1:10 000

–

Морські карти
масштабу: 1:750 000
№ 500 (1977 р.) та
№ 501 (1976 р.)
1:10 000

–

–
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Перелік
офіційних картографічних матеріалів для нанесення державного кордону:
українсько-білоруського
1. Чергова карта масштабу 1:100 000 (до набуття чинності документів
делімітації 1997 р.).
українсько-молдовського
1. Альбом топографічних карт державного кордону між Україною та
Республікою Молдова, складений в результаті делімітації українськомолдавського кордону проведеної у 1995–1997 роках.
2. Протокол-опис проходження лінії державного кордону між Україною та
Республікою Молдова.
українсько-польського
1. Альбом карт государственной границы между Союзом Советских
Социалистических Республик и Польской Республикой демаркированной в
1946–1947 гг.
2. Список координат пограничных знаков по государственной границе
между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской
Республикой, демаркированной в 1946–1947 гг.
3. Альбом карт и схем геодезического обоснования государственной
границы между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской
Республикой, демаркированной в 1951 году.
4. Протокол-описание прохождения линии государственной границы между
Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой,
демаркированной в 1951 году.
5. Протоколы пограничных знаков, установленных на государственной
границе между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской
Республикой, демаркированной в 1951 году.
6. Альбом карт государственной границы между Союзом Советских
Социалистических Республик и Польской Республикой, составленный в
результате демаркации, проведенной в 1962 году на участках рек, ручьев и
каналов, где произошли изменения по сравнению с документами демаркации
1946–1947 годов.
7. Протокол–описание прохождения государственной границы между
Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Народной
Республикой, составленный в результате демаркации, проведенной в 1962 году
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на участках рек, ручьев и каналов, где произошли изменения по сравнению с
документами демаркации в 1946–1947 годов.
8. Альбом карт государственной границы между Союзом Советских
Социалистических Республик и Польской Республикой, составленный в
результате проведенной в 1978 и 1979 годах второй, совместной проверки
прохождения линии советско-польской государственной границы по рекам,
ручьям и каналам.
9. Протокол-описание прохождения линии государственной границы между
Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой на
участках рек, ручьев и каналов, где произошли изменения по сравнению с
демаркационными документами в 1946–1947, 1951, 1962 годов, составленный в
результате второй совместной проверки, проведенной в 1978–1979 годах.
10. Список координат и высот пограничных знаков, установленных на
государственной границе между Союзом Советских Социалистических
Республик и Польской Республикой, составленный в результате второй
совместной проверки прохождения линии советско-польской государственной
границы по рекам, ручьям и каналам, проведенной в 1978–1979 годах.
11. Протоколы пограничных знаков установленных на государственной
границе между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской
Республикой, составленные в результате второй совместной проверки
прохождения линии советско-польской границы по рекам, ручьям и каналам,
проведенной в 1978–1979 годах.
українсько-російського (сухопутної ділянки)
1. Альбом карт державного кордону між Україною та Російською
Федерацією, складений у результаті делімітації українсько-російського кордону
проведеної у 1998–2003 роках.
2. Опис проходження лінії державного кордону між Україною та
Російською Федерацією.
українсько-румунського
1. Альбом карт государственной границы между Союзом Советских
Социалистических Республик и Румынской Народной Республикой,
демаркированной в 1948–1949 гг.
2. Протокол-описание прохождения линии государственной границы между
Союзом Советских Социалистических Республик и Румынской Народной
Республикой, демаркированной в 1948–1949 гг.
3. Протоколы пограничных знаков государственной границы между Союзом
Советских Социалистических Республик и Румынской Народной Республикой,
демаркированной в 1948–1949 гг.
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4. Каталог координат пограничных знаков государственной границы между
Союзом Советских Социалистических Республик и Румынской Народной
Республикой, геодезических и полигонометрических пунктов, использованных
при демаркации границы и перечень пограничных знаков государственной
границы, демаркированной в 1948–1949 гг.
5. Альбом карт советско-румынской государственной границы по рекам
Тур, Тисса, Прут и Дунай, проверенной в 1961–1962 гг.
6. Протокол-описание советско-румынской государственной границы по
рекам Тур, Тисса, Прут и Дунай, проверенной в 1961–1962 гг.
7. Протоколы пограничных знаков советско-румынской государственной
границы по рекам Тур, Тисса, Прут и Дунай, проверенной в 1961–1962 гг.
8.
Редемаркация
советско-румынской
государственной
границы,
проходящей по реке Батар между пограничными знаками № 100-101,
осуществленная в 1967 году:
– Протокол с описанием линии государственной границы между Союзом
Советских Социалистических Республик и Социалистической Республикой
Румынии (приложение к тому 1);
– Протокол пограничного знака № 100;
– Протокол пограничного знака № 101.
9. Альбом карт государственной границы между Союзом Советских
Социалистических Республик и Румынской Народной Республикой на участке,
где произошли изменения по сравнению с демаркационными документами 1948–
1949 гг. и 1961–1962 гг.
10. Каталог координат пограничных знаков государственной границы
между Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической
Республикой Румынией, определенных при демаркации 1948–1949 гг. и 1979 г. и
проверке 1961–1962 гг. и 196–1973 гг.
11. Альбом карт государственной границы между Союзом Советских
Социалистических Республик и Социалистической Республикой Румынией по
плотине и водохранилищу гидроузла Костешты-Стынка на реке Прут.
12. Протокол-описание прохождения государственной границы между
Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической
Республикой Румынией по плотине и водохранилищу гидроузла Костешты–
Стынка на реке Прут от пограничного знака № 943 до пограничного знака
№ 978, установленной советско-румынским Протоколом от 3 сентября 1976 года
(изд. 1979 г.)
13. Протоколы пограничных знаков от № 944 до № 977.

17

14. Список перемещенных пограничных знаков по линии государственной
границы между СССР и Румынией в 1965–1966 гг.
Продовження додатку А

українсько-словацького
1. Альбом документів про проходження державного кордону між Україною
та Словацькою Республікою.
2. Протокол-опис проходження державного кордону між Україною та
Словацькою Республікою.
3. Протоколи прикордонних знаків, встановлених на державному кордоні
між Україною та Словацькою Республікою.
українсько-турецького морського кордону континентального шельфу
1. Морська навігаційна карта масштабу 1:750 000 № 500, вид. 1977 р.
2. Морська навігаційна карта масштабу 1:750 000 № 501, вид. 1976 р.
українсько-угорського
1 Альбом карт державного кордону між Україною і Угорською
Республікою, складений за результатами першої спільної перевірки
проходження лінії державного кордону, проведеної у 1997–2003 роках.
2. Протокол-опис проходження лінії державного кордону між Україною і
Угорською Республікою, складений за результатами першої спільної перевірки
проходження лінії державного кордону, проведеної у 1997–2003 роках.
3. Протоколи прикордонних знаків, встановлених на державному кордоні
між Україною та Угорською Республікою складений за результатами першої
спільної перевірки проходження лінії державного кордону, проведеної у 1997–
2003 роках.
4. Список координат прикордонних знаків та вигинів, не позначених
прикордонними знаками, на державному кордоні між Україною і Угорською
Республікою, складений за результатами першої спільної перевірки
проходження лінії державного кордону, проведеної у 1997–2003 роках.
_______________________________________________________

