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про взаємодію та співробітництво
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та Державної служби геодезії, картографії та кадастру
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Угода укладена Державним агентством земельних ресурсів України
(Держземагентство) та Державною службою геодезії, картографії та кадастру
(Укргеодезкартографія), в межах своїх повноважень і з метою ефективнішого
використання засобів та ресурсів, що знаходяться в їх розпорядженні для
створення
державного
земельного
кадастру,
розвитку
національної
інфраструктури геопросторових даних та вирішення інших питань що
відносяться до їх компетенції.
1.2. Сторони виходять з того, що:
одним із основних завдань Держземагентства є формування державної
політики у сфері регулювання земельних відносин, використання , охорони та
проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру,
встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища та
забезпечення її реалізації;
головними завданнями Укргеодезкартографії є проведення державної
політики в галузі топографо-геодезичного і картографічного забезпечення
економіки, освіти та оборони країни на основі розвитку національної
інфраструктури геопросторових даних, включаючи топографо-геодезичне та
картографічне забезпечення земельної реформи, ведення державного земельного
кадастру та реєстрації прав на нерухоме майно.
1.3. Угода регулює загальні питання взаємодії між Держземагентством та
Укргеодезкартографією, між територіальними (обласними, районними,
міськими) підрозділами Держземагентства та підвідомчими підприємствами
Укргеодезкартографії. Вказані підрозділи взаємодіють на основі двосторонніх
договорів про виконання робіт, що укладаються ними, в межах цієї Угоди у
відповідності до чинного законодавства.

1.4. Дія Угоди розповсюджується на такі сфери діяльності:
Ініціювання робіт по удосконаленню системи законодавчих актів, узгодженню
галузевих нормативно-правових документів;
обгрунтування та здійснення спільних науково-дослідних та дослідно-виробничих
проектів, що узгоджено фінансуються за рахунок коштів сторін;
поглиблення спеціалізації і взаємодії підрозділів сторін;
створення інтегрованих баз геопросторових даних ;
топографо-геодезичне забезпечення робіт для ведення державного земельного
кадастру, землеустрою та моніторингу земельних ресурсів; розроблення нормативнотехнічної документації;
налагодження спільної видавницької діяльності.
1.5. Угода передбачає координацію дій та співробітництво
Держземагентством та Укргеодезкартографією з таких питань:

між

планування робіт та підтримка на сучасному рівні топографо-геодезичного
забезпечення ведення державного земельного кадастру;
створення національної інфраструктури геопросторових даних;
організація робіт по забезпеченню цифровою топографо-геодезичною та
картографічною інформацією системи автоматизованого ведення державного
земельного кадастру
використання топографо-геодезичної та картографічної інформації при створенні
земельно-кадастрової документації;
розроблення та впровадження оптимальних картографічних проекцій та систем
координат для ведення державного земельного кадастру;
стандартизації геопросторової та земельно-кадастрової інформації; створення
та видання спеціальних і тематичних карт;
використання земельно-кадастрової інформації при оновленні топографічних
карт і планів;

співробітництво у міжнародних проектах, пов'язаних з реформуванням
земельних відносин в Україні;
спільне розроблення та погодження нормативних актів і нормативних
документів по топографо-геодезичному і картографічному забезпеченню
державного земельного кадастру.
1.6. Координація взаємодії та вирішення інших питань здійснюється
Координаційною радою, яка складається з представників Сторін (рівною
кількістю і за посадою), призначених розпорядженнями керівників
Держземагентства та Укргеодезкартографії. Рішення Координаційної ради щодо
питань взаємодії затверджуються відповідними наказами керівництва
Держземагентства та Укргеодезкартографії.
2. ПЛАНУВАННЯ РОБІТ У МЕЖАХ ВЗАЄМОДІЇ
2.1. З метою виключення дублювання окремих робіт та ефективного
використання їх результатів Держземагентство та Укргеодезкартографія
узгоджують проекти спільних річних та перспективних планів виконання робіт.
2.2. Проекти річних та перспективних планів виконання робіт
передбачених цією Угодою, та джерела її фінансування розглядаються
Координаційною
радою
і
затверджуються
Держземагентством
та
Укргеодезкартографією.
2.3.

Спільні плани складаються для таких основних видів робіт:

аерофотозйомочні роботи;
оброблення космічних знімків та результатів ДЗЗ;
створення та оновлення топографічних карт і планів масштабів 1:10 000 і
більше;
• створення базових наборів геопросторових даних
створення цифрових карт і планів;
інвентаризація земель;
створення та видання спеціальних та тематичних карт;
розроблення нормативно-технічних документів та стандартів;
уніфікація подання та обміну геопросторовими та земельно-кадастровими
даними.

2.4. Перспективні та річні плани складаються на основі державних цільових
програм, заявок заінтересованих міністерств і відомств з урахуванням можливостей
найповнішого забезпечення замовлень всіх заінтересованих організацій.
2.5. Для розробки спільних перспективних та поточних планів
Держземагентство та Укргеодезкартографія обмінюються необхідною інформацією.
3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Держземагентство:
вивчає і аналізує стан топографо-геодезичного та картографічного забезпечення
реформування земельних відносин по областях (регіонах) і на основі цього формує
замовлення на виготовлення вказаних матеріалів;
розробляє і погоджує у встановленому порядку нормативні та нормативнотехнічні документи щодо проведення земельно-кадастрових зйомок, землеустрою та
інвентаризації земель;
при необхідності замовляє в Укргеодезкартографії роботи щодо створення
топографо-геодезичної та картографічної інформації;
сприяє впровадженню у виробництво новітніх технологій, в тому числі шляхом
здійснення спільних пілот-проектів по окремих об'єктах (регіонах);
розповсюджує топографо-геодезичну, картографічну, земельно-кадастрову
інформацію згідно з чинним законодавством України;
надає Укргеодезкартографії геопросторові дані про об'єкти земельного кадастру,
необхідні для створення та оновлення топографічних карт і планів;
передбачає співробітництво з Укргеодезкартографією у міжнародних проектах,
що виконуються в Україні.
3.2.

Укргеодезкартографія:

надає інформацію про стан топографо-геодезичного забезпечення території та
формування замовлень на виконання робіт;
на основі поданих Держземагентством замовлень організовує виконання
необхідних робіт;
розробляє і погоджує у встановленому порядку нормативні та нормативнотехнічні документи щодо збору топографо-геодезичної та картографічної

інформації та розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних;
сприяє впровадженню у виробництво новітніх технологій шляхом виконання
спільних пілот-проектів;
розповсюджує топографо-геодезичну, картографічну інформацію згідно з
чинним законодавством;
передбачає співробітництво з Держземагентством у міжнародних проектах,
що виконуються в Україні.
4. ВЗАЄМОДІЯ В ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ РІЧНИХ І
ПЕРСПЕКТИВНИХ ПЛАНІВ
4.1. Держземагентство
та
Укргеодезкартографія
забезпечують
співробітництво з питань здійснення комплексу робіт, пов'язаних із веденням
державного земельного кадастру, реформуванням земельних відносин,
проведенням природоохоронних заходів, моніторингу земель.
4.2. Держземагентство та Укргеодезкартографія сприяють успішному
виконанню завдань, які стоять перед ними, шляхом своєчасного розв'язання
питань, що виникають при виконанні топографо-геодезичних, картографічних та
земельно-кадастрових робіт, проводять регулярні взаємні консультації з
організаційних, наукових і технічних питань.
4.3. Підвідомчі підприємства Укргеодезкартографії і підрозділи
Держземагентства обмінюються у порядку, встановленому чинними нормативноправовими актами, необхідними геопросторовими даними, геодезичними,
картографічними, аеро та космозйомочними, кадастровими матеріалами.
4.4. Держземагентство замовляє Укргеодезкартографії роботи, пов'язані з
топографо-геодезичним і картографічним забезпеченням ведення державного
земельного кадастру та землеустрою.
4.5. Укргеодезкартографія забезпечує оперативне і якісне виконання
топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок.
4.6. З метою забезпечення єдиних вимог та стандартів при виконанні робіт
Держземагентство та Укргеодезкартографія спільно погоджують нормативнотехнічні документи щодо топографо-геодезичного та картографічного забезпечення
ведення державного земельного кадастру, землеустрою та моніторингу земель і
затверджують їх спільними рішеннями.
4.7. Укргеодезкартографія і Держземагентство взаємно узгоджують та
координують проведення спеціальних космічних та аерофотозйомочних, топографогеодезичних робіт для забезпечення ведення державного земельного кадастру.

4.8. Укргеодезкартографія та Держземагентство об'єднують зусилля щодо
розробки міжнародних та міжгалузевих пілот-проектів по створенню земельноінформаційної системи та виконання консалтингових послуг з цих робіт.
4.9. Держземагентство і Укргеодезкартографія взаємодіють в питаннях
ліцензування усіх видів робіт та вишукувань, що виконуються з метою збору інформації
для ведення державного земельного кадастру.
4.10. Розповсюдження топографо-геодезичних, картографічних матеріалів та
земельно-кадастрової інформації здійснюється відповідно до законодавства про
авторське право та чинних нормативних актів.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Держземагентство та Укргеодезкартографія прикладатимуть всіх зусиль та
прийматимуть необхідні заходи для належного виконання усіх умов та зобов'язань,
передбачених цією Угодою.
5.2. Усі розбіжності та непорозуміння, що можуть виникнути у ході виконання
умов Угоди, будуть вирішуватися шляхом обговорення Координаційною радою,
керівництвом Держземагентство та Укргеодезкартофафії для вироблення
оптимальних рішень.
5.3. Дія цієї Угоди може бути зупинена у випадку невиконання або неналежного
виконання однією із Сторін взятих зобов'язань. Сторона, що виступає з ініціативою
зупинити дію Угоди, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону, вказавши
причини, не пізніше трьох місяців перед запропонованою датою зупинення дії
Угоди. Суперечливі питання розглядаються Координаційною радою, яка виносить
свої рекомендації на розгляд керівництва Держземагентства, Укргеодезкартофафії та
Міністра охорони навколишнього природного середовища.
5.4. Угода набуває чинності з дня її затвердження.
5.5. Припинення дії Угоди здійснюється за згодою Сторін.

