ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом
комунального
підприємства
«Київський інститут земельних відносин» від
«__»_________2019 №____

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
ПРО НАДАННЯ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ ПУНКТІВ МІСЬКОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ МІСТА
КИЄВА
Відповідно до статті 634, 641, 644 Цивільного Кодексу України Комунальне підприємство «Київський
інститут земельних відносин», код за ЄДРПОУ 32348604, (далі – Адміністратор) оголошує Публічну
пропозицію про можливість приєднання фізичними особами-підприємцями та юридичними особами,
які є виконавцям землевпорядних, кадастрових, топографо-геодезичних, геологічних картографічних,
маркшейдерських і геоінформаційних робіт на території міста Києва, що використовують координати
та висоти геодезичних пунктів для виконання відповідних робіт (далі - Користувач) до Договору про
надання прав на використання пунктів міської геодезичної мережі міста Києва (далі - Договір) на
умовах, що викладені в Договорі. Адміністратор, діючи на підставі ст. 634, 641, 644 Цивільного кодексу
України, звертається з цією Публічною пропозицією та бере на себе зобов’язання перед
Користувачами, які приймуть (акцептують) цю Публічну пропозицію Адміністратора про приєднання до
Договору, надавати послуги з надання прав на використання пунктів міської геодезичної мережі міста
Києва в порядку та на умовах, передбачених нижченаведеним Договором. Акцептування даної
Публічної пропозиції здійснюється Користувачем шляхом подання до Адміністратора Заяви про
приєднання до Договору про надання прав на використання пунктів міської геодезичної мережі міста
Києва, https://mgm.kyivland.gov.ua/docs/dogovor.pdf Ця Публічна пропозиція Адміністратора про
приєднання до Договору набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на веб-порталі
Адміністратора та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про її відкликання на веб-порталі
Адміністратора.

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ ПУНКТІВ МІСЬКОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ МІСТА
КИЄВА
Цей Договір про надання прав на використання пунктів міської геодезичної мережі міста Києва (далі Договір) із всіма додатками до нього: Тарифи (у випадку встановлення оплати за надання послуги),
Заява про приєднання до Договору про надання прав на використання пунктів міської геодезичної
мережі міста Києва, Заявки Користувача на надання в користування копії (частини) інформації про
пункти міської геодезичної мережі, Регламенту щодо надання в користування координат геодезичних
пунктів Комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин», а також будь-які інші
додатки, додаткові угоди тощо, що укладаються в період дії Договору, разом складають єдиний
документ - Договір про надання прав на використання пунктів міської геодезичної мережі міста Києва.
Сторонами за цим договором є Комунальне підприємство «Київській інститут земельних відносин»
(далі –Адміністратор) в особі директора Долинського Ігоря Миколайовича, який діє на підставі Статуту
та розпорядження Київського міського Голови від 27.05.2019 № 456, та особа, що приєдналась до
зазначеного Договору, шляхом підписання Заяви про приєднання, в подальшому – Користувач, спільно
іменовані як Сторони і окремо як Сторона.
При виконання цього Договору Сторони керуються Земельним кодексом України, Законами України
"Про землеустрій", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", "Про місцеве
самоврядування в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1259 "Деякі питання
застосування геодезичної системи координат", від 07.08.2013 N 646 "Деякі питання реалізації частини
першої статті 12 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", рішенням
Київської міської ради від 15.02.2018 № 47/4111 «Про питання міської геодезичної мережі» та іншими
нормативно-правовими актами України.
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1.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕННЯ

1.1.
Користувачі МГМ - виконавці землевпорядних, кадастрових, топографо-геодезичних,
геологічних картографічних, маркшейдерських і геоінформаційних робіт на території міста Києва, що
використовують координати та висоти геодезичних пунктів для виконання відповідних робіт.
1.2.
Об’єкт – зазначена в Заявці на надання в користування копії (частини) інформації про пункти
міської геодезичної мережі територія, обмежена вулицями, або кадастровий квартал, або земельна
ділянка, якій присвоєно кадастровий номер.
1.3.

МГМ – міська геодезична мережа.

1.4.
Прийомні години Адміністратора – понеділок – четвер з 9:30 до 12:30 та з 14:00 по 17:30,
п’ятниця – з 9:30 до 12:30 та з 14:00 по 16:30, напередодні святкових днів часи прийому скорочуються
на годину.
1.5.

Адреса Адміністратора: м. Київ, вул. Хрещатик 32-А.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.
За цим Договором Адміністратор надає інформацію про пункти МГМ (включаючи опис їх
центрів, місцезнаходження, значення координат, висот і вимірів, якими вони зв'язані із суміжними
геодезичними пунктами) (далі - Послуги), а Користувач приймає Послуги, використовує геодезичну
інформацію про пункти МГМ та звітує Адміністратору про її використання на умовах, в строки та в
порядку, які визначені цим Договором.
2.2.
Мета використання міської геодезичної мережі та об’єкт встановлюється в Заявці на надання в
користування копії (частини) інформації про пункти МГМ (далі - Заявка), форма якої встановлена у
додатку 2 до Договору та є його невід’ємною частиною.
3.

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

3.1.
Приєднання до Договору здійснюється шляхом заповнення, підписання та скріплення печаткою
(за наявністю) Користувачем Заяви про приєднання до Договору про надання прав на використання
пунктів міської геодезичної мережі міста Києва (далі – Заява про приєднання), у формі визначеній у
додатку 1 до Договору, яка є невід’ємною частиною Договору, та подання її за адресою Адміністратора
в прийомні години Адміністратора.
3.2.
-

До заяви додаються такі документи:

-

перелік оптико-електронних та інших приладів Користувача, які обліковуються на балансі (або
орендовані);
копії документів, які підтверджують право Користувача на виконання землевпорядних,
кадастрових, топографо-геодезичних, картографічних, геологічних, маркшейдерських,
геоінформаційних робіт тощо, кадастрової та містобудівної діяльності.
документи, необхідні відповідно до чинних нормативно-правових актів для одержання
матеріалів, що відносяться до інформації з обмеженим доступом, якщо МГМ містить зазначені
відомості;
документ, що підтверджує повноваження представника на укладання та підписання Договору;

-

копія паспорту (1-4 сторінка) особи, уповноваженої на укладання та підписання Договору;

-

копія ідентифікаційного коду (для фізичних осіб - підприємців).

-

3.3. Підтвердженням укладання Договору є отримання Користувачем від Адміністратора, засобами
електронної пошти за електронною адресою, вказаною Користувачем у Заяві про приєднання,
повідомлення про внесення Користувача в реєстр приєднаних користувачів (далі - Реєстр), з
зазначенням дати реєстрації та облікового запису в Реєстрі. Дата реєстрації та обліковий запис в
Реєстрі визнаються Сторонами Договору датою укладання та номером Договору відповідно.
3.4. В укладанні Договору може бути відмовлено, якщо за наданими із Заявою про приєднання
документами встановлено, що особа, яка подала Заяву про приєднання, не відповідає критеріям
Користувача, визначеним у п. 1.1. Договору та/або не надала (не в повному обсязі надала) документи
зазначені у п. 3.2. Договору, або у випадку встановлення недостовірності наданих документів. Про
відмову в укладанні Договору та/або про необхідність підтвердження відомостей, чи надання
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документів, Адміністратором повідомляє Користувача засобами електронної пошти за електронною
адресою, вказаною Користувачем у Заяві про приєднання.
4.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1.
Послуги надаються на підставі Заявки https://mgm.kyivland.gov.ua/docs/zayavka.docx, виключно
для цілей з метою та для виконання робіт/надання послуг за об’єктом, які зазначенні у Заявці. До
кожної Заявки Користувача, на вимогу Адміністратора та/або у випадку, якщо з моменту приєднання
до Договору відбулася зміна інформації, що міститься в документах, доданих до Заяви про
приєднання, Користувачем подаються актуальні документи, перелік яких зазначений у п. 3.2. Договору.
Заявка подається на паперовому носії за підписом уповноваженої особи Користувача, скріпленої
печаткою (за наявності) за адресою Адміністратора у прийомні години Адміністратора.
4.2.
Рішення про надання або про відмову в наданні прав на використання пунктів МГМ приймається
Адміністратором протягом одного робочого дня. Про прийняте рішення Адміністратор повідомляє
Користувача в день прийняття рішення, шляхом направлення повідомлення з зазначенням
реєстраційного номеру Заявки, засобами електронної пошти, адреса якої зазначена в Заяві про
приєднання. Таке повідомлення вважається належним повідомленням Користувача про прийняте
рішення та Адміністратор не несе відповідальності за неотримання повідомлення Користувачем.
4.3.
Якщо для ухвалення рішення потрібно отримання додаткової інформації відповідно до чинних
нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності або інших
суміжних з нею сфер, то строк ухвалення рішення може бути продовжений Адміністратором в
односторонньому порядку, про що він повідомляє Користувача у порядку визначеному п. 4.2. цього
Договору.
4.4. Адміністратор приймає рішення про відмову в наданні доступу до інформації про пункт МГМ у
випадках:
-

не надання на вимогу Адміністратора документів, зазначених у п. 3.2. Договору;
не достовірності наданих документів, зазначених в п. 3.2. Договору;
не виконання Користувачем умов п. 4.6., 4.7. Договору;
порушення Користувачем умов пункту 6.3. Договору;
недотриманням нормативно-технічних вимог під час проведення геодезичних робіт або у
випадках, передбачених законодавством України;
недотримання Регламенту щодо надання в користування координат геодезичних пунктів
Комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» (далі - Регламент)
https://mgm.kyivland.gov.ua/docs/reglament.pdf

Даний перелік не є вичерпний та Адміністратор залишає за собою право відмовити в наданні доступу
до інформації про пункти МГМ у випадку виявлення будь-яких інших порушень зі сторони Користувача.
4.5. Інформація про пункти МГМ надається Адміністратором Користувачу в день прийняття рішення,
шляхом надання витягу у паперовому вигляді, за умови наявності у Користувача реєстраційного
номеру Заявки. За необхідності, витяг може бути скріплений підписом та печаткою Адміністратора.
4.6. Після закінчення строку виконання робіт/надання послуг Користувачем, зазначеного у Заявці,
Користувач протягом 10 (десяти) робочих днів надає Адміністратору у порядку, за формою та в обсязі
визначеному Регламентом:
4.6.1. Матеріали виконаних робіт на електронних носіях.
4.6.2. Акт обстеження та оновлення пунктів МГМ (акт супроводжується фотозображенням), у форму
встановленій додатком 4 Договору, які є невід’ємною частиною цього Договору.
4.7. В разі не підтвердження геодезичної інформації про пункт МГМ на місцевості, яку отримав
Користувач у Витязі, Користувач не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це Адміністратора
шляхом подання повідомлення за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 32-А. каб. 219 з додаванням
фотозображення.
5. ЦІНА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Послуги на умовах цього Договору надаються Адміністратором на безоплатній основі. Зміна умов
щодо ціни надання Послуг здійснюється в односторонньому порядку Адміністратором та доводиться
до Користувачів у порядку, визначеному розділом 10 Договору.
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6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Адміністратор зобов’язується:
6.1.1. Надавати Послуги в строки та у порядку передбаченому цим Договором.
6.1.2. Вживати заходів щодо забезпечення якості результатів геодезичних робіт при відновленні,
перенесенні або створенні нових пунктів діючої МГМ.
6.1.3. Вести базу геодезичних даних на території міста Києва та виконувати роботи зі створення,
відновлення та реконструкції МГМ.
6.1.4. Здійснювати контроль за цілісністю та актуальністю інформації про пункти МГМ (включаючи опис
їх центрів, місцезнаходження, значення координат, висот і вимірів, якими вони зв'язані із суміжними
геодезичними пунктами).
6.1.5. Використовувати геодезичну інформацію про пункти МГМ, отриману від Користувача, виключно
в рамках виконання цього Договору, згідно з вимогами законодавства України.
6.2. Адміністратор має право:
6.2.1. На проведення перевірок виконання умов Договору.
6.2.2. У випадках порушення Користувачем умов цього Договору, зокрема, але не виключно:
використання та поширення інформації про пункти МГМ з метою відмінної від мети, зазначеної в
Заявці, не надання документів зазначених у пункті 4.1. Договору, не виконання пунктів 4.6., 4.7.
Договору, невиконання інших умов цього Договору, недотримання нормативно-технічних вимог під час
проведення геодезичних робіт або у випадках, передбачених законодавством України, недотримання
Регламенту Адміністратор має право припинити надання послуг на строк до усунення Користувачем
порушення, чи розірвати Договір в односторонньому порядку, з направленням повідомлення
Користувачу засобами електронної пошти в день припинення надання послуг та на паперовому носії
не пізніше третього дня з дня припинення надання Послуг.
6.2.3. Достроково розірвати Договір на підставах, визначених цим Договором.
6.2.4. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору у порядку,
визначеному розділом 9 Договору.
6.2.5. Вимагати від Користувача усунення порушень умов цього Договору.
6.2.6. Здійснювати контроль за дотриманням Користувачем порядку використання інформації про
пункти МГМ (включаючи опис їх центрів, місцезнаходження, значення координат, висот і вимірів, якими
вони зв'язані із суміжними геодезичними пунктами).
6.2.7. Проводити реєстрацію, облік та збереження виконаних на території міста Києва робіт у базі
даних.
6.2.8. Розробляти додаткові умови та вимоги щодо використання та збереження цілісності МГМ, які не
суперечать чинному законодавству України.
6.2.9. Звертатися до компетентних органів із заявами про притягнення до відповідальності
Користувача, чиї дії/бездіяльність спричинили пошкодження або знищення пунктів МГМ.
6.2.10. Здійснювати контроль за дотриманням нормативно-технічних вимог під час проведення
геодезичних робіт та приймання їх результатів.
6.3. Користувач зобов’язується:
6.3.1. Використовувати результат наданих послуг одноразово, виключно на об’єкт з метою та у строки
визначені у Заявці.
6.3.2. Після виконання робіт надати Адміністратору акт обстеження та оновлення пункту МГМ (акт
супроводжується фото зображенням) у строк визначений п. 4.6 Договору.
6.3.3. У випадку виявлення пошкодженого або знищеного пункту МГМ, негайно повідомити
Адміністратора засобами електронної пошти та надати Адміністратору акт обстеження, пояснювальну
записку та опис, що підтверджує пошкодження або знищення пункту, з підтвердженням
фотозображенням.
6.3.4. Надавати Адміністратору матеріали виконаних робіт на електронних носіях для реєстрації і
зберігання у строк визначений п. 4.6 Договору, а саме:
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•

у форматі *.pdf (одним файлом, де ім’я файлу - це номер замовлення)
-

пояснювальну записку;
схему знімальної мережі (мережі згущення);
відомості вирівнювання точок знімальної мережі (мережі згущення);
протокол спостережень автономним супутниковим методом (у разі використання GPS
приймачів);
картограму робіт.

• Топографічний план у одному із форматів (Autodesk AutuCad(*.dwg), Mapinfo(*.tab, *.mif/msd),
Esri Shape(*.shp)).
• Обмінний файл кадастрової інформації *.xml (у разі виконання землевпорядних робіт та /або
кадастрової зйомки).
6.3.5. Здійснювати захист інформації про пункти МГМ, надані Адміністратором, від несанкціонованого,
неодноразового використання, копіювання або поширення.
6.3.6. Не передавати інформацію стосовно пунктів МГМ третім особам і не розголошувати дані щодо
них.
6.3.7. Не передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам.
6.3.8. Не надавати в тимчасове користування, не здавати в оренду або передавати свої права
використання геодезичної інформації стосовно пункту МГМ третім особам.
6.3.9. Не використовувати геодезичну інформацію про пункти МГМ у модифікованому (адаптованому)
або вихідному видах для тиражування, розповсюдження, накопичення або створення інших продуктів
(крім тих, що зазначені в Договорі) в паперовій чи електронній формі.
6.3.10. Не використовувати повторно геодезичну інформацію про пункти МГМ для створення та
передачі третім сторонам або продажу їм будь-якої продукції.
6.3.11. Не використовувати геодезичну інформацію пунктів МГМ з метою, не передбаченою чинним
нормативно-правовим документом та цим Договором.
6.3.12. Дотримуватись Регламенту під час використання геодезичної інформації про пункти МГМ.
6.4. Користувач має право:
6.4.1. Отримувати інформацію про пункти МГМ у строки передбачені в цьому Договорі та в обсязі
встановленому в Заявці.
6.4.2. Використовувати геодезичну інформацію про пункти МГМ в рамках виконання цього Договору та
вимагати від Адміністратора усунення порушень умов цього Договору в разі їх обґрунтованої
наявності.
6.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію пов’язану з наданням Послуг.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору
у відповідності до цього Договору та законодавства України.
7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно
сталося не з їх вини. Сторона не вважається винною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від
неї заходів для належного виконання зобов’язання.
7.3. Користувач несе відповідальність за дії уповноважених представників Користувача та
співробітників, які мають або мали доступ (незалежно від того, був цей доступ санкціонований
Користувачем, або виник з його провини) до інформації про пункти МГМ.
7.4. За порушення умов використання інформації про пункти МГМ, визначені в цьому Договорі
Користувач несе відповідальність згідно з законодавством України.
7.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо
таке невиконання викликане дією непереборної сили (форс-мажор) надзвичайних і невідворотних за
даних умов обставин. До них в т.ч. віднесені масові заворушення, рішення органів державної влади,
стихійні лиха, пожежі, катастрофи, перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських
і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збій систем маршрутизації, збій в розподіленої системі
5

доменних імен, збій викликаний хакерськими і DDOS-атаками тощо. Підтвердження настання та дії
форс мажорних обставин є відповідний документ уповноваженого органу.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
8.1. Всі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, та
не вирішені шляхом переговорів Сторін, вирішуються в судовому порядку.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
9.1. Цей Договір набуває чинності після підписання Користувачем та реєстрації Адміністратором Заяви
про приєднання та діє до його розірвання, або відкликання Адміністратором Публічної пропозиції.
9.2. Дія цього Договору достроково припиняється:
-

за взаємною згодою сторін;
за рішенням суду, що набрало чинності;
Адміністратором, у разі невиконання Користувачем своїх зобов’язань за цим Договором;
з інших підстав, передбачених законодавством України та цим Договором.

9.3. Адміністратор вправі розірвати цей Договір в односторонньому порядку на умовах передбачених
цим Договором та законодавством України.
9.4. Користувач вправі розірвати Договір шляхом підписання та надання Адміністратору заяви про
розірвання Договору (додаток 3 до Договору), яка є невід’ємною частиною цього Договору. В такому
випадку договір вважається розірваним з дати, вказаної з заяві про розірвання Договору.
9.5. Розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його
розірвання.
10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
10.1. Адміністратор має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього
Договору. Зміни до Договору Адміністратор оприлюднює шляхом їх розміщення на веб-порталі
https://mgm.kyivland.gov.ua/
10.2. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня після спливу 3(трьох) робочих днів з дати
оприлюднення Адміністратором інформації про ці зміни, або з дати набрання змінами чинності, якщо
така дата зазначена в оприлюдненій інформації.
10.3. В разі незгоди Користувача із внесеними Адміністратором до Договору та Додатків змінами та
доповненнями, Користувач направляє Адміністратору заяву про розірвання договору.
10.4. Адміністратор не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору,
що оприлюднена в порядку та в строки, установлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена
та/або правильно зрозуміла Користувачем.
10.5. Будь-які зміни до Договору з моменту набрання ними чинності поширюються на всіх осіб, що
приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання
чинності змін до Договору.
11 ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ.
11.1. Адміністратор гарантує надання інформації як щодо Користувача, так і щодо його діяльності лише
у випадках прямо передбачених законодавством України.
11.2. Підписуючи Заяву про приєднання зі своїми персональними даними, Користувач підтверджує
свою згоду на обробку персональних даних у базі даних Адміністратора відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» з метою реалізації цивільно-правових відносин на весь період
розміщення інформації в базі даних. Адміністратор здійснює фізичні, електронні, адміністративні та
технічні заходи безпеки проти несанкціонованого розкриття, зміни, використання персональних даних
користувачів. Користувач підтверджує, що дана згода є належним письмовим повідомленням про
включення його персональних даних до бази даних Адміністратора.
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11.3. Сторони повністю дотримуються принципів протидії усім формам корупції, забезпечують
регулярну оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності і здійснюють антикорупційні заходи згідно із
законодавством України та затвердженою Антикорупційною програмою Адміністратора, розмішеної на
веб-порталі Адміністратора.
11.4. Усім працівникам як зі сторони Користувача, так зі сторони Адміністратора заборонено приймати
або пропонувати прямо чи опосередковано в процесі виконання ними своїх обов’язків гроші,
подарунки, послуги, будь-які інші матеріальні винагороди з метою спонукання здійснити або не
здійснювати певні дії залежно від можливостей їхньої роботи чи посади.
10.5. Сторони зобов’язуються інформувати одна одну про будь-який конфлікт інтересів, факти корупції,
що можуть вплинути на виконання Договору.
12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ, ЯКІ Є ЙОГО НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ:
1. Заява про приєднання до Договору про надання прав на використання пунктів міської геодезичної
мережі міста Києва (додаток 1)
2. Заявка на надання в користування копії (частини) інформації про пункти міської геодезичної
мережі міста Києва (додаток 2).
3. Заява про розірвання договору про надання прав на використання пунктів міської геодезичної
мережі міста Києва (додаток 3).
4. Картка обстеження геодезичного пункту (додаток 4).
5. Акт втрати геодезичного пункту (додаток 4.1.)
13. РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАТОРА
Комунальне підприємство
„Київський інститут земельних відносин”
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а
ЄДРПОУ 32348604
IBAN № UA 813218420000026007053100257
Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Свідоцтво платника ПДВ №39040065
ІПН 323486026596
E-mail: kizv@kievcity.gov.ua
Тел. (044) 235-17-75
Факс 278-41-95
Платник податку на прибуток за основною ставкою згідно зі ст. 136.1 Податкового кодексу України.
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Додаток 1
до Договору про надання прав на використання
пунктів міської геодезичної мережі міста Києва
№ від «___» ____2019 року

Заява
про приєднання до Договору про надання прав на використання пунктів міської геодезичної мережі
міста Києва
Користувач____________________________________,
в
особі_______________, що діє на
підставі______________________ надаючи Адміністратору цю Заяву про приєднання до Договору
про надання прав на використання пунктів міської геодезичної мережі міста Києва, в порядку
встановленому Цивільним кодексом України, підтверджує, що:
1. Ознайомлений з умовами Договору про до договору про надання прав на використання пунктів міської
геодезичної мережі міста Києва від « » __________ 2019 року, який розміщений на Інтернет-сторінці
(________________) (надалі - Договір), і засвідчує повне та безумовне розуміння змісту Договору та усіх
його умов.
2. Підтверджує факт ознайомлення із матеріалами і інформацією, розміщеними на Інтернет-сторінці
________________, на які є посилання в Договорі;
3. Виражає волевиявлення укласти Договір відповідно до запропонованих умов і засвідчує, що укладення
цього Договору є вільним його волевиявленням, спрямованим саме на встановлення правовідносин, у ньому
зазначених та реальне настання наслідків, що обумовлені ним;
4. Усвідомлює, що Договір є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та,
відповідно:
4.1. Форма та зміст Договору попередньо затверджені Адміністратором, розміщені на Інтернет-сторінці
(___________), Договір підписаний директором Адміністратора;
4.2. Договір не передбачає можливості внесення змін зі сторони Користувача;
4.3. Договір укладається способом приєднання до нього Користувача, шляхом надання Адміністратору цієї
Заяви про приєднання (з додатками).
5. Підтверджує достовірність відомостей, які наведені в цій Заяві про приєднання.
РЕКВІЗИТИ КОРИСТУВАЧА
«Користувач»
_________________________________
(повна назва)

Місцезнаходження:
Адреса для листування:
ЄДРПОУ
IBAN №
Назва банку:
Свідоцтво платника ПДВ:
ІПН
E-mail: ________________
обов’язково

Тел. (044)
Тел. моб. (+380)
Дата складання
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Додаток 2
до Договору про надання прав на використання
пунктів міської геодезичної мережі міста Києва
№ від «___» ____2019 року

Адміністратору МГМ
[назва Користувача та/або ІПН]

Заявка
на надання в користування копії (частини) інформації про пункти міської геодезичної мережі міста
Києва до Договору про надання прав на використання пунктів міської геодезичної мережі міста Києва
№ ……………… від ……………………………………20 …. року
Для виконання вказаних у переліку топографо-геодезичних робіт (відмітити необхідне)
Топографічна зйомка масштабу 1:500-5000
Встановлення (відновлення) меж земельних ділянок
Винесення меж земельної ділянки в натуру
Інвентаризація земель
Кадастрова зйомка
Інженерно-геодезичні вишукування
Геодезичний моніторинг деформацій будівель і споруд
Спеціальні геодезичні та розмічувальні роботи
Створення спеціальних геодезичних і нівелірних мереж при проектуванні та будівництві
Геодезичний супровід будівництва
Побудова і розвиток знімальних мереж
Планова і висотна прив'язки геологічних виробок, і інших окремих точок
Топографічні зйомки водоймищ
Зйомка і нівелювання підземних споруд
Планово-висотна прив’язка аерофотознімків
Маркшейдерські роботи
Трасувальні роботи
Науково-дослідні роботи
Інші топографо-геодезичні роботи
на ділянці площею ………….. га, яка знаходиться ……………...……………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
(за адресую, або обмежена вулицями, або № кадастрового кварталу, або кадастровий № земельної ділянки)

з метою …………………..………………………………………………………………………………………………
( для чого виконуються роботи)

………………………………………………………………………………………………………………..……………
прошу надати інформацію про пункти міської геодезичної мережі у формі виписки з каталогу координат
та висот пунктів МГМ у місцевій системі координат м. Києва (ідентифікатор МСК-80), яка є похідною
від Державної геодезичної референтної системи координат УСК-2000 у електронному вигляді у
кількості ……………... пунктів згідно переліку.
№ з/п

Назва пункту

Роботи будуть виконуватись у термін:
Початок робіт

.………………..………….. 20….. р.

Кінець робіт

……….……………..…….. 20….. р.
9

Виписку прошу надіслати на електронну адресу ………………………………………………...………………..
Підписанням цієї заявки Користувач підтверджує, актуальність інформації, викладеної в документах
передбачених пунктом 3.2. Договору, на дату підписання цієї Заявки та усвідомлює наслідки надання
недостовірних даних, передбачених п. 3.2. Договору.
Додаток 1. Картограма робіт
Дата .………………..………….. 20….. р.

……………...……………..…………………………………
(підпис ПІБ, мп)
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Додаток 3
до Договору про надання прав на використання
пунктів міської геодезичної мережі міста Києва
№ від «___» ____2019 року

ЗАЯВА
про розірвання договору про надання прав на використання
пунктів міської геодезичної мережі міста Києва № від «___» ____20__ року
Користувач____________________________________, в особі ___________________________________,
що діє на підставі______________________, повідомляє про розірвання Договору з «__»_______20__року.
Дата

підпис

ПІБ
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Додаток 4
Підприємство ……………………………………………………………………………………………..……………..

Картка
обстеження та оновлення геодезичного пункту
Пункт ………..……….

Клас, розряд ……..…..

Трапеція (м 1:10000) ……..…. Тип центру ……..…..

Схема місця розташування пункту

Опис місця розташування пункту
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
Технічний стан
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
Видимість на суміжні пункти
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……

Дата обстеження ………………………..……
Склав ……………………………………………
Фото 1

Фото 2

……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……
……………………………………………………..……

Фото 3
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Додаток 4.1

Акт втрати геодезичного пункту
Акт складений у тому, що пункт ……………………………………………………………………………………..
(назва пункту, тип, клас)

розташований на трапеції масштабу 1:10000 …………….. , координати:
X = …………………………………….. Y = ……………………………………..
на місцевості віднайти не вдалося.
На місці пункту………………………………………………………………………………………………………...
(Вказати, що побудовано на місці пункту)

…………………………………………………………………………………………………………………….……..

Місце розташування пункту ………………………………………………………………………………….……..
(Розрито, викопано котлован., центр знищено, тощо. Вказати причину)

…………………………………………………………………………………………………………………….……..

Способи розшукування пункту ..…………………………………………………………………………….……..
(Описати способи розшукування пункту, застосування інструментальних методів тощо)

…………………………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….……..
На підставі особистого огляду місця розташування пункту, місцевості поблизу місця розташування
пункту та аналізу результатів його відшукування пункт ……………………………. слід вважати
втраченим з подальшим виключенням його з каталогів координат та висот геодезичних пунктів міської
геодезичної мережі.

Акт складено «……….» …………….………… 20….. р.
Акт склав
…………………………………………………………………………………………………………….……
ПІБ, посада, підпис
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