
УГОДА
про співробітництво щодо підвищення 

кваліфікації інженерів-землевпорядників 
та інженерів-геодезистів №

м. Київ "/£> " 2015 року

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі -  Держгеокадастр) в особі 
першого заступника Голови Шемелинець Людмили Миколаївни, що діє на підставі довіреності Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від сьомого квітня дві тисячі п’ятнадцятого року 
№ ДС-9-28-0.17-174/23-15, з одного боку, та відокремлений структурний підрозділ "Інститут інноваційної 
освіти Київського національного університету будівництва і архітектури" (далі -  ІІНО КНУБА) в особі 
директора Фініна Георгія Семеновича, який діє на підставі Положення про ІІНО КНУБА, з іншого боку, 
(надалі разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо “Сторона”) уклали цю угоду про таке:

1. Предмет угоди
1.1. Метою співробітництва Держгеокадастру та ІІНО КНУБА є забезпечення:
- проведення кваліфікаційного іспиту для інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів з 

метою отримання кваліфікаційного сертифікату;
- організації навчального процесу щодо підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів- 

землевпорядників та інженерів-геодезистів з метою отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації та їх 
дублікатів;

- організації навчального процесу, після прийняття в установленому порядку Держгеокадастром 
рішення про позбавлення кваліфікаційного сертифіката, щодо підвищення кваліфікації інженерів- 
землевпорядників та інженерів-геодезистів для отримання кваліфікаційного сертифікату.

1.2. Держгеокадастр та ІІНО КНУБА взаємодіють при організації навчального процесу стосовно 
підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

1.3. За цим договором фінансових зобов'язань між Сторонами не виникає.
2. Обов’язки сторін

2.1. ІІНО КНУБА зобов’язується:
- забезпечити необхідним приміщенням і відповідною матеріально-технічною базою членів 

Кваліфікаційної комісії під час проведення кваліфікаційного іспиту для інженерів-землевпорядників та 
інженерів-геодезистів;

- забезпечувати належну якість викладання навчального матеріалу на базі кафедри земельних ресурсів 
ІІНО КНУБА, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Освіта, 4, із залученням висококваліфікованого 
викладацького складу;

- здійснювати організацію навчального процесу, після прийняття в установленому порядку 
Держгеокадастром рішення про позбавлення кваліфікаційного сертифіката, щодо підвищення кваліфікації 
інженерів-землевпорядників та інженерів геодезистів для отримання ними кваліфікаційного сертифікату;

- здійснювати організацію навчального процесу стосовно підвищення кваліфікації сертифікованих 
інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів з метою підготовки їх для отримання свідоцтва про 
підвищення кваліфікації;

- повторно проводити на базі кафедри земельних ресурсів ІІНО КНУБА кваліфікаційні іспити для осіб, 
які з різних причин не склали іспит у встановлені терміни, не раніше, ніж через два місяці;

- інформувати у 10-денний термін Держгеокадастр про зміни у складі керівництва та реквізитах 
навчального закладу;

- організовувати конференції та семінари з питань проведення землеустрою, ведення державного 
земельного кадастру, топографо-геодезичної і картографічної діяльності та з інших актуальних питань;

затверджувати навчальні програми підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів- 
землевпорядників та інженерів-геодезистів, які відповідають вимогам, встановленими Кваліфікаційною 
комісією, з урахуванням положень чинного законодавства у сфері землеустрою та топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності; діючих стандартів освіти в галузі "Геодезія та землеустрій";

- забезпечити видачу кваліфікаційних сертифікатів інженерам-землевпорядникам та інженерам- 
геодезистам, які склали кваліфікаційний іспит, видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації, видачу їх 
дублікатів відповідно до форм, затверджених в установленому порядку.

2.2. Держгеокадастр зобов'язується:
- брати участь у спільних з ІІНО КНУБА заходах, пов’язаних з питаннями, що є предметом угоди;
- брати участь представникам Держгеокадастру у навчальному процесі та роботі комісії з приймання 

кваліфікаційного іспиту;
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- здійснювати контроль за виконанням умов даної угоди;
- оперативно інформувати кафедру земельних ресурсів ІІНО КНУБА щодо введення в дію нових 

законодавчих актів та інших нормативно-правових документів, стандартів, норм і правил з питань 
землеустрою, земельного кадастру та топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

3. Термін дії угоди
3.1. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками і діє 

протягом п'яти років.
3.2. Угода припиняє свою дію у разі закінчення її терміну, реорганізації або ліквідації однієї із Сторін, 

а також за домовленістю Сторін. Угода може бути розірвана за рішенням суду.
3.3. Систематичне невиконання Сторонами вищезазначених зобов’язань є підставою для розірвання

угоди.
3.4. Цю угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної 

із Сторін.
3.5. Зміни до цієї угоди можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляються 

додатковою угодою до цієї угоди.
3.6. Додаткові угоди є її невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в 

письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру

Місцезнаходження: 03151, м. Київ, МСП
вул. Народного ополчення, З
р/р 35215010089699 в Державному казначействі
України

МФО 820172
Код ЄДРПОУ 39411771
Неприбуткова установа.

Тел./факс (044) 249-96-91 
(044) 249-96-70

Відокремлений структурний підрозділ 
"Інститут інноваційної освіти 
Київського національного університету 

будівництва і архітектури"

Місцезнаходження: 03037, м. Київ-37,
вул. Освіти, 4
п/р 35220201085739 в Управлінні
Державної казначейської служби України у 
Солом’янському районі в м. Києві 
МФО: 820019
Ідентифікаційний код: 38639433 
Неприбуткова установа.

Тел./факс: (044) 245-48-56

E-mail: office@ipo-knuba.edu.ua
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