
«Young Scientist» • № 11 (63) • November, 2018 1041

те
х

н
іч

н
і 

н
А

У
К

И

© нестеренко с.в., рукас т.в., лейко о.в., 2018

удК 528.41

наявність та фізичниЙ стан пунктів дгм  
в пОлтавськіЙ Області та Окремих Областях україни

нестеренко с.в., рукас т.в., лейко О.в.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Проаналізовано особливості побудови державної геодезичної мережі україни, зібрано дані про пунк-
ти дгМ в Полтавській області та окремих областях: розміщення, щільність і структура побудови, їх 
утримання та експлуатація. зроблено порівняння результатів виконаних робіт територіальними органами 
держгеокадастру про наявність, фізичний стан пунктів державної геодезичної мережі україни та при-
датність щодо їх подальшого використання.
ключові слова: державна геодезична мережа, геодезичний пункт, обстеження, наявність пунктів дгМ, 
фізичний стан пунктів дгМ.

Постановка проблеми. державна геодезич-
на мережа є носієм геодезичної системи 

координат і висот україни. стійкість її геодезич-
них пунктів створює умови для дослідження зон 
деформацій земної поверхні та відстеження її 
сучасних вертикальних рухів, також вона є осно-
вою для всіх видів геодезичних і топографічних 
робіт, визначення місця положення тощо. наразі 
в україні фізичний стан значної кількості гео-
дезичних пунктів бажає бути кращим, оскільки 
внаслідок господарської діяльності на багатьох 
пунктах державної геодезичної мережі зовнішні 
знаки взагалі втрачені. сам геодезичний пункт 
є такою інженерною спорудою, яка має кілька 
центрів, і є досить «живучим». тому наявність 
та функціональний фізичний стан геодезич-
них пунктів дуже важливий для безперервного 
і якісного функціонування всіх систем держави, 
пов’язаних із геодезичною мережею.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
завдяки відкритому доступу до геопорталу дгМ, 
розробленому науково-дослідним інститутом гео-
дезії і картографії [4], кожен користувач має змогу 
в режимі online отримати доступ до відомостей про 
державну геодезичну референцну систему коор-
динат усК-2000, отримати довідки про технічні 
характеристики геодезичних пунктів державної 
геодезичної мережі україни. це спонукає багатьох 
науковців спостерігати за станом пунктів геодезич-
ної мережі й проводити дослідження в цій сфері. 
Проаналізовані публікації і. тревого, П. романиши-
на, а. телятника, і. зайця, а. Бондара, о. Кучера, 
Є. ількова, М. галярника [1; 2; 6; 10] щодо моніто-
рингу стану пунктів геодезичної мережі україни.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. останні дослідження ста-
ну геодезичних пунктів почали проводитися 
з 2016 року і тривають до цього часу. ведеться 
перелік знайдених, пошкоджених та зруйнова-
них геодезичних знаків. виконання цієї роботи 
надало можливість встановити ступінь збереже-
ності пунктів дгМ україни та їх придатності для 
використання під час здійснення топографо-гео-
дезичних робіт, при вишукуваннях, будівництві 
та експлуатації інженерних споруд, при вироб-
ництві топографічного знімання, вирішенні на-
укових проблем, та інших стратегічних питань. 

формулювання цілей статті. результати об-
стеження пунктів державної геодезичної мере-
жі територіальними органами держгеокадастру 

вже дозволяють виконувати спостереження за 
наявністю, фізичним станом пунктів державної 
геодезичної мережі Полтавської та окремих об-
ластей україни та аналізувати придатність їх 
подальшого використання. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
для всіх галузей управління державою і для 
використання її природних багатств необхід-
на точна топографічна карта, яка створюється 
на основі даних топографічних, картографічних 
і землевпорядних зйомок. для забезпечення зні-
мання необхідно мати добре розвинену геоде-
зичну мережу. геодезична мережа – сукупність 
геодезичних пунктів (точок геодезичної основи), 
що рівномірно розташовані на місцевості, закрі-
плені для довгострокового зберігання спеціаль-
ними розпізнавальними знаками і положення 
яких визначено в прийнятій системі координат 
і висот. розрізняють глобальні, державні, міс-
цеві геодезичні мережі та мережі спеціального 
призначення [1; 2]. державна геодезична мере-
жа (дгМ) – основа для всіх видів геодезичних 
і топографічних робіт. вона є геодезичним кар-
касом для організації та здійснення картогра-
фування території країни; забезпечення точно-
го визначення місцеположення та орієнтування 
у просторі засобів наземної, морської, повітря-
ної та космічної навігації; ведення аерокосміч-
ного моніторингу довкілля. дгМ необхідна для 
створення єдиної системи координат і висот на 
території країни; детального вивчення фігури 
й гравітаційного поля землі та їхніх змін у часі, 
виконання топографічних зйомок у єдиній систе-
мі координат і висот, надійного контролю якості 
топографо-геодезичних робіт, вирішення науко-
вих і технічних завдань народного господарства.

державна геодезична мережа існує близько 
30-ти років, доволі великий термін для такої мо-
лодої незалежної країни як україна. за цей час 
вона не раз змінювалась, діставала правок, тобто 
з року в рік ми маємо більш досконалу мере-
жу, яка на даний момент налічує 5933 пункти 
1 і 2 класів точності, 108 базисів, 256 астроно-
мічних пунктів лапласа з визначеними на них 
координатами й азимутами [4]. слід зазначити, 
що виконання робіт відбувається лише з вико-
ристанням сучасних супутникових радіонавіга-
ційних систем (gPs), комп’ютерних технологій, 
а також допускається використання традиційних 
геодезичних методів.
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державна геодезична мережа є носієм гео-
дезичної системи координат і висот україни. 
складовими частинами дгМ є планова і висотна 
геодезичні мережі, пункти яких повинні бути су-
міщені або мати між собою надійний геодезичний 
зв’язок [5]. Планова геодезична мережа украї-
ни складається з: астрономо-геодезичної мережі 
1 класу (519 пунктів); геодезичної мережі 2 кла-
су (5 386 пунктів); геодезичної мережі згущення 
3 класу (13 633 пунктів). висотна геодезична мере-
жа складається з: нівелірної мережі i та ii класів; 
нівелірної мережі iii та iV класів. разом з дгМ 
створюється державна гравіметрична мережа, а 
також геодезичні мережі спеціального призначен-
ня, які будуються за спеціальними програмами. 
структура побудови державної геодезичної ме-
режі україни представлена на рисунку 1.

дгМ та державна гравіметрична мережа 
є надбанням україни. для підтримання їх на су-
часному рівні здійснюється комплекс науково-
виробничих, матеріально-технічних та фінансо-
вих заходів.

для проведення кадастрових зйомок в укра-
їні використовується, перш за все, геодезична 
мережа згущення. геодезична мережа згущення 
3 класу будується з метою збільшення кількості 
пунктів до щільності, яка забезпечує створення 
знімальної основи великомасштабних топогра-
фічних та кадастрових зйомок. вона включає 
геодезичні мережі згущення 3 та 4 класів, які 
побудовані згідно з вимогами основних поло-
жень про державну геодезичну мережу срср  
1954-1961 років, та нові мережі згущення.

нові пункти геодезичної мережі згущення 
3 класу визначаються відносними методами су-
путникової геодезії, а також традиційними геоде-
зичними методами: полігонометрії, тріангуляції 
та трилатерації. При цьому середньоквадратична 
помилка визначення взаємного положення пунк-
тів в плані повинна бути не більше 0,05 метра. 
вихідними пунктами для побудови геодезичної 
мережі згущення 3 класу служать пункти астро-
номо-геодезичної мережі 1 класу і геодезичної 
мережі 2 класу.

Класична державна геодезична мережа, по-
будована на території україни традиційними 
геодезичними технологіями, має такі показники:  
а) точність вимірювань горизонтальних кутів  
у мережах 1, 2, 3 та 4 класів, обчислена за не-
в’язками трикутників, характеризується серед-
ньоквадратичними похибками 0.64ʺ, 0.83ʺ, 1.19ʺ 

і 1.54ʺ відповідно, а точність кутових вимірювань, 
обчислена за нев’язками замкнутих фігур у поліго-
нометрії, дорівнює 1.4ʺ і 1.7ʺ відповідно для мереж 
3 і 4 класу; б) точність лінійних вимірювань у геоде-
зичній мережі згущення 3 і 4 класів характеризуєть-
ся відносними середньоквадратичними похибками 
1:46 000 – 1:158 000 та 1:46 000 – 1:130 000 відпо-
відно; в) точність визначення взаємного положення 
пунктів дгМ характеризується середньоквадра-
тичною похибкою 0,196 м [6].

висотна державна геодезична мережа укра-
їни побудова згідно основних положень про 
державну мережу срср 1961 р. складається 
з нівелірних мереж і, іі, ііі, іV класів створе-
них методом геометричного нівелювання. вона 
складається з 28 полігонів 1 класу загальною до-
вжиною ліній 12,6 тис. км, а периметр полігонів 
1 класу сягає 750 км. лінії нівелювання 2 кла-
су утворюють 70 полігонів загальною довжиною 
10 800 км. Периметр полігонів нівелювання 2 кла-
су сягає 480 км. Будь-яка точка, розташована на 
території україни, віддалена від ліній нівелю-
вання 1 і 2 класів не далі, ніж на 40 км. загаль-
на довжина ліній нівелювання 3 класу становить 
6022 км, а 4 класу – близько 300 000 км.

на території україни побудована українська 
мережа спостережень глобальних навігаційних 
супутникових систем (уПМ гнсс), яка склада-
ється із 17 пунктів. для автоматизованого опра-
цювання інформації про виміри введено єдину 
систему індексації пунктів дгМ. Кожному пунк-
ту присвоєний унікальний десятизначний індекс, 
в якому враховується приналежність пункту 
трапеції масштабу 1:200 000 і класу геодезичної 
мережі.

для створення геодезичної мережі 1-го кла-
су, на якій мали відбуватися супутникові спо-
стереження, було відібрано 760 пунктів ниніш-
ньої державної геодезичної мережі 1 та 2 класів. 
Щільність пунктів дгМ-1 становила один пункт 
на 1000-1300 км2. за вихідні пункти для вирівню-
вання дгМ 1, 2, 3 та 4 класів прийнято пункти 
уПМ гнсс та супутникової геодезичної мере-
жі 1 класу, які суміщені в плановому положенні 
з пунктами дгМ [6]. 

у науково-дослідному інституті геодезії і кар-
тографії (україна) зібрано дані про пункти дер-
жавної геодезичної мережі, а саме назви пунктів, 
їх клас, тип закладених центрів та встановле-
них знаків, рік виконання робіт, назви організа-
цій, що їх виконали. дані зібрано із 153 ката-

рис. 1. структура державної геодезичної мережі
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логів геодезичних пунктів у системі координат 
сК-42, які складені на аркушах карт масштабу 
1:200 000 на території україни. такі дані отри-
мано на 21 768 пунктах державної геодезичної 
мережі 1, 2, 3, 4 класів. до цих даних було до-
лучено ще 1 739 пунктів геодезичної мережі 2, 
3, 4 класів, які не увійшли у зазначені катало-
ги, оскільки роботи на них були завершені дещо 
пізніше, а також приблизно 1200 пунктів, визна-
чених у різні роки, переважно в кінці хх ст. на 
окремих об’єктах.

на геопорталі «державна геодезична мережа 
україни» координати геодезичних пунктів дані 
з точністю 20 метрів; висоти пунктів – з точністю 
10 м. за даними [4] кількість геодезичних пунктів 
в україні: класу 1 – 817; класу 2 – 5 997; класу 
3 – 11 068; класу 4 – 8 144 (рис. 2).
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рис. 2. кількість пунктів дгм україни,%

в даний момент необхідне обстеження й онов-
лення пунктів державної геодезичної мережі 
україни згідно інструкції [7] для встановлення 
їхньої схоронності на місцевості і підтримання 
в належному стані з метою використання при ви-
конанні топографо-геодезичних та картографіч-
них робіт й інженерно-геодезичних вишукувань. 
обстеження і відновлення геодезичних пунктів 
і нівелірних знаків дгМ виконується для пере-
вірки їх збереження на місцевості і підтримки 
в нормальному стані для використання під час 
виконання топографічних, геодезичних й інже-
нерно-геодезичних робіт. Польове обстеження 
геодезичних пунктів і нівелірних знаків склада-
ється у відшукуванні їх на місцевості, визначенні 
стану центрів, зовнішніх знаків. відновлення гео-
дезичних пунктів і нівелірних знаків передбачає 
виконання всіх робіт, необхідних для приведення 
їх центрів, зовнішніх знаків у відповідність до 
вимог діючих нормативних документів.

аналізуючи та досліджуючи окремі пунк-
ти дгМ у великих містах та селищах, ми ма-
ємо можливість у подальшому створювати нові 
та більш розвинуті плани та карти, які допомага-
ють для всіх галузей управління державою і для 
використання її природних багатств.

на виконання доручення державної служби 
україни з питань геодезії, картографії та када-
стру від 13.05.2016 №249/3-16-0.20 спільно з те-
риторіальними органами держгеокадастру в об-
ластях україни, у тому числі й у Полтавській 
області, були обстежені пункти державної гео-
дезичної мережі україни.

на території Полтавської області розміщено 
922 пункти державної геодезичної мережі укра-
їни, з них: 29 пунктів 1 класу, 254 пункти 2 кла-
су, 576 пунктів 3 класу та 63 пункти 4 класу [9]. 

При обстеженні пунктів дгМ 1 класу встанов-
лено, що 25 пунктів перебувають у задовільному 
стані, центри 2 пунктів пошкоджено, 2 пункти 
державної геодезичної мережі не знайдено. 

При обстеженні пунктів дгМ 2 класу встановле-
но, що 177 пунктів мають задовільний стан, 8 – по-
шкоджено, 1 – переміщено, 1 – знищено, 67 пунктів 
державної геодезичної мережі не знайдено.

При обстеженні пунктів дгМ 3 класу вста-
новлено, що 476 пунктів у задовільному стані, 
7 пунктів знищено і 66 пунктів потребують ін-
струментального розшуку (рис. 3). 
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рис. 3. результати обстеження пунктів  
державної геодезичної мережі україни  

на території полтавської області

згідно з інформацією, яка є у вільному до-
ступі, складена діаграма з обстеження наявності 
пунктів на території окремих областей україни 
(рис. 4). 

внаслідок господарської діяльності на бага-
тьох пунктах державної геодезичної мережі зо-
внішні знаки втрачені. Пункт вважається втраче-
ним, якщо є наявні ознаки знищення його центра 
(на місці пункту побудована капітальна споруда, 
знищено курган, викопано котлован, зруйновано 
будівлю тощо), або коли вжиті заходи до розшуку 
центра, включаючи інструментально-геодезичні 
методи, не дали позитивних результатів [9]. Ба-
гато геодезичних пунктів були пошкоджені, або 
ж потребують детального інструментального об-
стеження (недотримання охоронних зон пунктів, 
розширення доріг, розорювання спецтехнікою 
місцезнаходження пунктів, видобуток корисних 
копалин на місці пунктів, важкодоступність до-
їзду до пункту в зв’язку з розташуванням боло-
тистої чи лісової місцевості).

висновки. в цілому проаналізовано близько 
4,5 тис. геодезичних пунктів (17% від загальної 
кількості), з яких 2,5 тис. – збережено в задо-
вільному стані, близько 500 пунктів дгМ – зни-
щено, інші – потребують інструментального роз-
шуку. на сьогодні згідно з дорученням головного 
управління підрозділи держгеокадастру повинні 
закінчити роботи з обстеження наявності й фі-
зичного стану пунктів дгМ україни. за резуль-
татами обстеження фахівці обласного управління 
держгеокадастру заповнюють картки побудови, 
обстеження та оновлення геодезичного пунк-
ту, роблять фото кожного пункту та складають 
списки обстежених пунктів дгМ на територіях 
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областей. також складають карту-схему пунктів 
державної геодезичної мережі україни. надалі 
виконавці геодезичних робіт на окремих терито-
ріях під час виконання топографо-геодезичних 
робіт, земельно-кадастрової зйомки, інженерно-
геодезичних вишукувань, пов’язаних з викорис-
танням геодезичних пунктів повинні здійснювати 
систематичне обстеження та відновлення геоде-
зичних пунктів. в подальшому після обстежен-
ня і оновлення пунктів дгМ україни буде від-

буватися передача користувачам (власникам) 
земельних ділянок геодезичних пунктів для 
зберігання, які нестимуть відповідальність за їх 
схоронність. тому слід пам’ятати, що в охорон-
них зонах заборонено виконувати різні господар-
ські роботи (складувати матеріали, утримувати 
худобу, розводити багаття та інше) і завдавати 
будь-якої шкоди геодезичним пунктам та вико-
нувати роботи, що можуть негативно вплинути 
на стан геодезичних пунктів.
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наличие и физическОе сОстОяние пунктОв ггс  
в пОлтавскОЙ Области и ОтдельнЫх Областях украинЫ

аннотация
Проанализированы особенности построения государственной геодезической сети украины, собраны 
данные о пунктах ггс в Полтавской области и отдельных областях: размещение, плотность и струк-
тура построения, их содержание и эксплуатация. сделано сравнение результатов выполненных работ 
территориальными органами держгеокадастру о наличии, физическом состоянии пунктов государ-
ственной геодезической сети украины и пригодности к их дальнейшему использованию.
ключевые слова: государственная геодезическая сеть, геодезический пункт, обследования, наличие 
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the presence And phYsicAL cOnditiOn Of the sgn units  
in pOLtAVA regiOn And certAin regiOns Of ukrAine

summary
it has been analyzed the peculiarities of a construction of the state geodetic network of ukraine, it were 
collected data on the points of the sgn in the Poltava region and in separate areas: placement, density and 
structure of the construction, their maintenance and exploitation. the comparison of the results of the per-
formed work by the territorial authorities of the state geocadaster was made on the availability, physical 
condition of the points of the state geodetic network of ukraine and the suitability for their further use.
keywords: the state geodetic network, geodetic point, survey, presence of sgn points, physical condition 
of sgn points.


