Положення про порядок редакційно-контрольного перегляду,
затвердження “до друку” та “у світ” картографічної продукції
(Затверджено наказом Укргеодезкартографії від 30.07.1998 р, № 85)
1. Це Положення встановлює порядок редакційно-контрольного перегляду, затвердження “до
друку” та “у світ” картографічної продукції всіх видів, які створюються підприємствами
Укргеодезкартографії.
Порядок контролю і приймання цифрової картографічної продукції регламентується окремими
нормативно-технічними документами.
2. Підприємства, які створюють чи оновлюють картографічну продукцію будь-якого виду несуть
повну відповідальність за її якість відповідно до участі у створенні (зйомка, оновлення, підготовка
до видання тощо).
Контроль і приймання картографічної продукції у підприємствах на всіх етапах створення,
регулюється відповідними нормативно-технічними документами по кожному виду робіт.
3. Редакційно-контрольний перегляд картографічної продукщї здійснюється з метою
підвищення її якості, дотримання установлених вимог при створенні картографічних видань з
обмеженим доступом, правильного та достовірного зображення державних кордонів, меж
адміністративних одиниць, географічних назв, вихідних даних та інших основних елементів змісту
картографічних видань.
4. Видавничі оригінали топографічних карт масштабів 1:10000 — 1:1000000 створені чи
оновлені за державним /галузевим/ замовленням підлягають редакційно-контрольному перегляду у
відділі експертизи та редакційно-технічного контролю Укркартгеофонду.
Підприємства, які здійснюють підготовку до видання топографічних карт, направляють в
Укркартгеофонд комплекти видавничих оригіналів для редакційного контролю і подальшого друку
тиражу.
5. Відділ експертизи та редакційно-технічного контролю Укркартгеофонду здійснює вибірковий
редакційний контроль видавничих оригіналів шляхом перевірки за черговою картою та іншими
довідковими матеріалами основних елементів змісту, оформлення, вихідних даних, комплектності
та технічної якості оригіналів.
У випадку встановлення грубих помилок чи інших недоліків, які суттєво впливають на якість
топографічних карт і планів, оригінали повертаються у підприємства на доопрацювання.
6. Після друку тиражу Укркартгеофонд здійснює вхідний контроль на предмет відповідності
тиражних відбитків видавничим оригіналам та їх технічної якості.
У випадку встановлення браку тиражу чи інших суттєвих помилок передрукування
здійснюється за рахунок коштів підприємства, з вини якого допущено брак.
7. При створенні чи оновленні топографічних карт з зображенням державного кордону України,
лінія кордону зображується у повній відповідності з матеріалами демаркації /делімітації/
державного кордону або картами більш крупного масштабу.
Правильність нанесення державного кордону завіряється відповідним записом на польових
оригіналах і в формулярі карт за підписом перших керівників підприємств.
8. Всі видавничі оригінали топографічних карт з зображенням державного кордону України
підлягають 100% контролю у відділі експертизи та редакційно-технічного контролю
Укркартгеофонду за матеріалами демаркації /делімітації/ державного кордону з відповідним
записом /штампом/ у формулярі карти: “Положення державного кордону перевірив”. Директор
/головний інженер/ Укркартгеофонду: /число, підпис/.
9. Плани міст, тематичні, спеціальні та інші картографічні видання, призначені для службового
користування, а також картографічні видання відкритого публікування, якщо при їх створенні були
використані картографічні матеріали з обмеженим доступом, підлягають контрольному перегляд в
Інспекції держгеонагляду.
Для цього в інспекцію надсилаються два примірники штрихових проб карт і планів міст разом з
пояснювальною запискою, в якій зазначаються основні і додаткові картографічні матеріали, що
були використані при створенні цих видань.
Подальші видавничі роботи та друк тиражу дозволяється тільки після затвердження штрихових
проб інспекцією.
10. Затвердження “до друку” картографічних видань відкритого публікування, створених за
державним /галузевим/ замовленням, здійснюється Укргеодезкартографією.
Для редакційно-контрольного перегляду цих видань два примірники кольорових проб згаданих
карт, атласів і планів міст надсилаються в Укркартгеофонд. У випадку, коли ці видання проходили
контрольний перегляд в Інспекції державного нагляду, разом з кольоровими пробами в Укркартгеофонд надсилається одна штрихова проба, затверджена інспекцією.
Відділ експертизи та редакційно-технічного контролю Укркартгеофонду здійснює контрольний
перегляд кольорових проб і передає на затвердження в Головне управління у встановленому

порядку. Один примірник кольорової проби повертається у підприємство для виправлення
зауважень.
11. Картографічні видання відкритого опублікування, створені підприємствами за власні кошти
чи за договорами із замовниками затверджуються “до друку” керівниками підприємств, які виконали
підготовку до видання цих видань.
12. Політико-адміністративні карти України /дві кольорові проби/, починаючи з масштабу
1:1000000 і крупніше, надсилаються на редакційно-контрольний перегляд в Укркартгеофонд
незалежно від джерела фінансування їх створення. Затвердження “до друку” цих карт здійснюється
керівниками підприємств в порядку, встановленому цим Положенням.
За окремими розпорядженнями Ургеодезкартографії, ініціативою підриємств чи іншою необхідністю редакційно-контрольного перегляду картографічних видань, створених за позабюджетні
кошти, Укркартгеофонд здійснює контрольний перегляд цих видань на додаткових умовах.
13. Для затвердженая “у світ” картографічних видань, створених за галузевим замовленням,
Державна картографічна фабрика надсилає три сигнальні примірники цих видань в Головне
управління.
Сигнальні примірники карт, атласів і планів міст, затверджених “до друку” керівниками
підприємств, надсилаються в підприємства-виробники цих видань.
У випадку тиражування картографічної продукції, створеної за бюджетні кошти, на поліграфічних підприємствах, не підпорядкованих Укргеодезкартографії, сигнальні примірники
направляються в Головне управління для затвердження на вихід “у світ” безпосередньо
підприємствами.
14. Підприємства-виробники картографічної продукції надсилають в Головне управління /відділ
картографії та стандартизації географічних назв/ інформацію та перелік картографічних видань
/крім топографічних карт/, підготовлених до видання та затвердження “до друку” незалежно від
джерела фінансування, щорічно, не пізніше кінця звітного року.
15. Відділ експертизи та редакційно-технічного контролю Укркартгеофонду надсилає в Головне
управління /відділ картографії та стандартизації географічних назв/ інформацію про результати
редакційно-контрольного перегляду картографічних видань всіх видів, включаючи топографічні
карти, щоквартально.
16. Розрахунки підприємств за послуги, пов’язані з редакційно-контрольним переглядом
картографічних видань здійснюються в порядку і за розцінками, затвердженими
Укргеодезкартографією.

